Apresentação
A décima edição do Seminário de Extensão Universitária (SEU), sediado pelo Campus
de Marechal Cândido Rondon, de 19 a 21 de maio de 2010, teve como tema "A Extensão
e os Objetivos do Milênio". Este evento faz parte do projeto institucional da Unioeste de
integrar ensino, pesquisa e extensão em sua política de desenvolvimento e inclusão social
para as regiões Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná.
O 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, além de
aprimorar o conhecimento científico de 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 sete mesas redondas; 32 mesas temáticas, com 152
comunicações orais, 82 painéis; 28 oficinas; 22 atividades culturais, mostra de curtasmetragens, 23 estandes, exposições; transmissão (ao vivo) pela Kula webrádio.
Ainda nesta edição, destaca-se a realização conjunta do 1° Seminário Nacional de Meio
Ambiente e Extensão Universitária, evento de âmbito nacional do Fórum de Pró-Reitores
de Extensão, que permitiu a participação de diversos extensionistas do Brasil. Assim, o
X SEU foi especialmente enriquecido com a apresentação de 150 trabalhos,
desenvolvidos pela comunidade acadêmica desta e de outras tantas instituições, ao mesmo
tempo em que foi marcado por grande momento de divulgação das atividades da Unioeste
para todo o Brasil.
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; sobre o programa Universidade Sem Fronteiras, com
a presença de sua idealizadora, a professora Lygia Pupatto; com a Itaipu Binacional e o
Programa Cultivando Água Boa, coordenado por Nelton Miguel Friedrich; além da
presença de Laura Tavares, presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão
das Universidade Públicas.
O Seminário de Extensão, que contou com a participação de aproximadamente três mil
pessoas, pode ser destacado como um dos maiores eventos realizados no Campus de
Marechal Cândido Rondon, pela diversidade de atividades oferecidas, proporcionando
grande motivação na comunidade acadêmica, em especial aos mais de 200 integrantes da
comissão organizadora.
Este CD, além da publicação das atividades de extensão, distribuídas por áreas temáticas,
apresentadas durante a realização do X SEU, mostra, por meio de fotos, um pouco deste
clima proporcionado pelo evento.
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“A PAZ COMEÇA EM CASA – REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO OESTE DO PARANÁ”, Um
estudo sobre as informações existentes em meio eletrônico.
Autores: Alyne Ribeiro Novais, Jussara Fátima Girardi, Lina M.Viezzer Grondin,
Adjaneide Alves Campos, Ana Paula Fritzen Eifler, Anderson Hilgert, Daiandra Destri
Pasqual, Franciele Luci Barreiro, Moema L. Viezzer, Priscila Ramos, Rosana Mirales,
Zenaide Gatti.
Área Temática: Comunicação
Palavras-chave: Violência; Mulher; Rede.
Contato: ComSol (45) 3252 3631
RESUMO
O presente painel tem por objetivo relatar, no âmbito do Projeto “A Paz Começa em
Casa - enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a Mulher no Oeste do
Paraná”, realizado pelo Instituto de Comunicação Solidária - ComSol com apoio do
Programa Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado do Paraná, o processo realizado para coleta de dados quantitativos e
sobre os serviços da Rede de Atendimento a Mulher Agredida em sete municípios de
abrangência do projeto por meio eletrônico. Esta busca ocorreu durante a primeira etapa
do projeto que incluiu as seguintes atividades: realização de estudos dirigidos sobre
conteúdos do tema central do projeto; participação em oito oficinas de formação e
diálogos sobre os temas estudados; levantamento de informações gerais sobre as
cidades envolvidas no projeto; levantamento de dados regionais sobre as estruturas e
serviços da rede de atendimento à mulher agredida existentes; confecção de apostila
detalhando serviços previstos na rede de atendimento a mulher agredida; visitas a
campo e dialogo com os representantes da instituição que lidam diretamente com casos
de violência contra a mulher no município de Toledo. Para a coleta de dados sobre os
serviços da Rede de Atendimento a Mulher Agredida nos sete municípios de
abrangência do projeto, optou-se num primeiro momento pela busca de dados através
de sites. Observou-se a falta de informações quantitativas e qualitativas sobre os
serviços nos municípios, neste sentido este estudo preliminar identifica a necessidade da
sistematização de informações sobre o tema para que esteja disponibilizadas a toda
sociedade. Na etapa seguinte do projeto, serão analisados os dados coletados a partir
de visitas e contatos telefônicos nos municípios de inclusão do projeto.
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AS CONTRIBUIÇÕES DE UM PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA O
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
Eliane Dutra1 e Claudio Alexandre de Souza2.
Área Temática:
MEIO AMBIENTE
Modalidade de Apresentação:
Comunicação Oral
RESUMO
O tema voluntariado é algo que vem destacando-se nos últimos tempos, ganhando
importância nos mais diversos campos empresariais e sociais. Ao se tratar de
voluntariado, não há mais apenas a visão primária de ajudar pessoas necessitadas,
o tema ganhou maior foco, abrangendo outras áreas e atividades. Começou-se a
trabalhar sua importância dentro do setor empresarial, a desenvolverem-se projetos
da área voluntariado nos mais diversos segmentos. Partindo destas informações
pesquisadas sobre o tema, este artigo busca demonstrar e analisar as contribuições
que um programa de voluntariado pode trazer á uma unidade de conservação, visto
que há projetos semelhantes implantados em outras regiões do mundo, e como a
cidade de Foz do Iguaçu é sede de uma unidade de conservação, que é o Parque
Nacional do Iguaçu, busca-se levantar as contribuições que um programa de
voluntariado pode trazer para esta unidade de conservação em específico.
Palavras-chave: Programa de Voluntariado, Unidades de Conservação, contribuição.
INTRODUÇÃO

Trabalho voluntário não se resume apenas em ajudar ``pobres e

______________
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necessitados``, há um vasto campo de atividades nas quais pode atuar um
voluntario.
Pesquisando e analisando este tema, buscou-se identificar e analisar neste
trabalho acadêmico, as contribuições que um programa de voluntariado trará a
uma unidade de conservação, sabendo-se também que as unidades de
conservação vêm ganhando maior destaque nas discussões atuais, em função da
importância que agrega na relação entre seres humanos e meio ambiente.
Tendo como base de pesquisa o Parque Nacional do Iguaçu PNI,
localizado na cidade de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, que é tido como um dos
parques mais visitados do Brasil, (SCHULZE, 2009) atraindo assim milhares de
visitantes todos os anos, de todas as partes do mundo.
Buscou-se nesta obra, identificar e analisar as contribuições que um
programa de voluntariado pode trazer para uma unidade de conservação, sendo
esta o Parque Nacional do Iguaçu, que já foi base de pesquisa neste mesmo
segmento, com um trabalho de conclusão de curso realizado no ano de 2009 pela
acadêmica Adélli Luna Schulze, do curso de Turismo da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu.
Sendo, por isto, essa principal fonte de pesquisa, observou-se os dados
apresentados por Schulze, (2009) e as possíveis contribuições que um programa
desta natureza trará para esta unidade de conservação PNI e apresenta-se neste
trabalho, as contribuições mais citadas nesta obra, para desenvolvimento de um
programa de voluntariado dentro do PNI.

OBJETIVO
Este artigo busca identificar e analisar as principais contribuições que um
programa de voluntariado pode trazer para o Parque Nacional do Iguaçu.
MÉTODOS
As fontes que fundamentaram a elaboração desta obra resultam de pesquisa
bibliográfica, constituída de obras impressas, tais como: monografias, artigos
científicos e periódicos pertinentes ao tema, que apontam fatores para a implantação
de um programa de voluntariado dentro de unidades de conservação, tanto do
governo brasileiro, quanto do governo americano.
E também, por meio eletrônico, com consultas a sites que abordam o tema
voluntariado, suas características, as principais áreas de atuação e os pontos
positivos e negativos.
E por último, foi realizado pesquisa de campo, junto as ONG`S de Foz do
Iguaçu, no intuito de auxiliá-las no quesito de desenvolvimento de projetos de
voluntariado, objeto deste projeto de extensão de ações afirmativas, desenvolvido
pelos autores deste, juntamente com uma acadêmica do curso de hotelaria da
Unioeste Foz do Iguaçu.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
As contribuições apontadas e discutidas abaixo são resultados de pesquisa
bibliográfica com base na obra publicada no ano de 2009, por Schulze (2009),
sobre programa de voluntariado no PNI.
Pesquisa feita através de questionários aplicados a turistas e visitantes do
PNI, bem como estudantes da região de Foz do Iguaçu e da cidade de Cascavel no

Paraná. Os estudantes entrevistados e que compõe parte do quadro apresentado,
são de cursos relacionados ao tema proposto, como da área de meio ambiente,
turismo, gestão ambiental e engenharia ambiental.
Os dados serão apresentados de duas formas, sendo que no primeiro
momento será apresentado no quadro 1 abaixo, as contribuições e a porcentagem
dos potenciais voluntários que as citaram, de acordo com a pesquisa consultada, e
na sequencia a explanação sobre as respectivas contribuições.
Nº

CONTRIBUIÇÕES

1
2

Orientação Ambiental
Recepção e orientação

TURISTAS/VISITANTES (%)

3
4
5

visitantes
Manutenção de trilhas
Combate a incêndios
Guarda/segurança

dos

ESTUDANTES (%)

41
33

38
34

10
10
4

17
6
0

Quadro 1 – PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES X PÚBLICO ALVO
Fonte: Os autores, 2010.

No quadro acima, podemos observar que nas duas primeiras contribuições á
porcentagem para o potencial voluntario é maior do que nas demais, a diferença é
significante, visto que representam mais de 50% dos entrevistados, isso demonstra
a importância dessas contribuições tanto para o parque, como para seus visitantes.
Orientação Ambiental: estudantes de cursos pertinentes a essa área, bem
como

profissionais

formados,

podem

atuar

prestando

informações

e

esclarecimentos dentro do PNI a quem possa interessar, sobre a fauna e flora da
região.
Isso seria uma contribuição para o PNI e também para os seus visitantes,
principalmente aqueles que vêem em busca de algo mais do que uma simples
visita, tais como profissionais da área, estudantes de outras regiões que buscam
conhecer as espécies nativas desta região assim como todos os visitantes do PNI,
podendo ainda aumentar o prestigio e a visibilidade da unidade, proporcionado aos
visitantes um serviço a mais e um atendimento diferenciado.

Recepção e Orientação dos Visitantes: um estande na entrada do parque,
com pessoas ali alocadas, especialmente para recepcionar o visitante, direcioná-lo
dentro do parque, tirar dúvidas, prestar informações gerais, oferecer ajuda quando
necessário.
Hoje, dentro do PNI não há pessoas disponíveis especialmente para prestar
esse tipo de informações e orientações aos visitantes que chegam, tais como: a
estrutura do parque, sua dimensão, seus atrativos, os serviços disponíveis ao
visitante dentro do PNI, principalmente os visitantes que vêm sem um guia de
turismo local.
Manutenção de trilhas: pessoas que possam atuar diretamente nas trilhas de
visitação do PNI, fazendo sua manutenção continua, como a poda de árvores,
juntar lixos que se acumulem sobre elas, manutenção a placas de sinalização
contidas na trilha.
Com o trabalho voluntario atuando nessa área, o PNI poderá deixar de ter
que deslocar um de seus funcionários para esta função, podendo assim alocá-lo
em outra função que necessite de sua mão de obra.
Combate a Incêndios: pessoa que atue em forma de vigilância florestal, que
segundo pesquisas em ``Prevenção e combate aos incêndios florestais em
unidades de conservação, 2004``, essa vigilância florestal consiste em pessoas
que possam estar trafegando dentro do parque e estando atento a movimentação,
cuidando para que não haja uso inadequado de materiais, ou medidas que possam
ser futuros causadores de incêndios como: pontas de cigarros descartadas de
forma imprópria na área, acendimento de fogueiras, prática bastante utilizada por
jovens aventureiros vindos de outros países para visitar estas áreas de
conservação natural, acendimento de velas, ato também bastante praticado em
grandes áreas de vegetação verde e queima de lixos.
O voluntário que se propor a desempenhar tal atividade, poderá também
trabalhar continuamente na preservação da unidade, conscientizando os visitantes

sobre os riscos de incêndios e o que se deve fazer para evitar problemas deste
gênero, com divulgação de campanhas educativas sobre o assunto, medidas
internas de proteção, realização e divulgação de campanhas no combate a
incêndios em unidades de conservação.
Guarda/Segurança: pessoas que possam atuar junto aos visitantes do PNI,
mais precisamente os que necessitem de algum tipo de ajuda, como pessoas
idosas, com necessidades especiais, crianças, adolescentes.
O voluntario guarda/segurança, atuaria de forma a ajudar os visitantes que
necessitem de um tratamento diferenciado, como exemplo disso, pode-se citar um
professor com grande número de alunos para visitas técnicas e que precise de
apoio na alocação e gerenciamento da turma, ou mesmo um grupo grande de
visitantes que eventualmente estejam sem um guia de turismo e precisem de
atendimento diferenciado ou ajuda para se deslocarem dentro do parque.
A atuação seria neste sentido, visto que o PNI já dispõe de segurança e se
propor a realizar uma atividade ligada diretamente a esta área, seria uma atividade
que precisaria de consultas mais precisas a legislação da unidade de conservação
e seus procedimentos.
Estas são as contribuições mais citadas e que houve maior demanda de
pessoas interessadas em voluntariar dentro do PNI, segundo pesquisa realizada
por Schulze (2009), mas há outras contribuições que podem ser analisadas e
inseridas dentro de um programa de voluntariado para uma unidade de
conservação.

CONCLUSÕES
Com base nos dados apresentados, bem como com as pesquisas
realizadas, salientando a importância que o PNI representa para a economia local,
constatou-se que a implantação de um programa de voluntariado dentro desta UC

poderia trazer benefícios tanto para a unidade, como para todos os envolvidos,
sejam eles funcionários, administradores, voluntários, visitantes do PNI e a
comunidade local.
Fomentaria a economia da região, pois tornaria o PNI mais conhecido
mundialmente, uma referência no desenvolvimento de programas de voluntariado
em unidades de conservações brasileiras, o que consequentemente aumentaria o
fluxo de visitantes no PNI, aumentando também a divulgação da unidade.
Além de proporcionar a gama de profissionais, estudantes e população
interessada, uma oportunidade única de desenvolver atividades que ajudariam a
melhorar os atrativos do PNI e junto o prazer do voluntario em desenvolver uma
atividade com a qual ele se identifique e goste, pois o voluntario deve exercer no
ato do voluntariado, uma atividade que goste e que o faça com prazer e satisfação.
Levando-se em conta os dados da pesquisa desenvolvida por Schulze
(2009), sabe-se que há uma grande demanda de pessoas interessadas em atuar
como voluntários dentro do PNI e também é sabido, que o PNI não dispõe hoje de
um número de funcionários suficiente para desenvolver as atividades propostas por
estes autores em cada contribuição, portando um programa de voluntariado
desenvolvido dentro desta unidade pode trazer mais contribuições do que as
citadas nesta obra.
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Boletim Online do Grupo PETq-Unioeste
Douglas Pereira dos Santos, Andreine Aline Roos,
José Dilson da Silva de Oliveira
comunicação
Modalidade de apresentação: painel.
PALAVRAS CHAVES: Divulgação, PETq, Formação.
Resumo:
O Boletim Online do grupo PETq-Unioeste, Grupo do programa de
educação tutorial do curso de Química da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, é utilizado para divulgação das atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão realizadas pelos petianos e
colaboradores do grupo. Desta forma, a manutenção do projeto visa
contribuir com o desenvolvimento em atividades que envolvam
linguagem computacional, ao passo que trabalhos, artigos e projetos
desenvolvidos pelo grupo e seus colaboradores são divulgados. Para
a elaboração do Boletim Online foram realizados Cursos de Introdução
às linguagens HTML e CSS. Este apoio técnico, realizado por professor
colaborador, disponibilizou as ferramentas necessárias para o início
do projeto. Após a elaboração do primeiro site, este foi reformulado
trazendo dinamismo e um novo visual mais agradável e funcional.
Dentre as informações disponíveis no Boletim Online constam as
atividades realizadas pelo grupo e, as atividades geradoras de
trabalhos escritos ou apresentações na forma de seminários,
minicursos etc. são divulgadas possibilitando o acesso às informações
por usuários do site. A participação do grupo em eventos possui
registro de imagens na seção galeria de fotos. A apresentação do
grupo PETq-Unioeste e suas atividades, por intermédio da utilização
deste recurso, viabiliza o desenvolvimento da linguagem
computacional dos petianos enquanto o grupo contribui com os
demais acadêmicos, quando proporciona acesso a atividades
realizadas pelo grupo e informações sobre o Curso de Graduação.
FORMAS DE CONTATO: (45) 84127257 email: doug.persan@gmail.com

TÍTULO:

Engenharia para a Comunidade
RESUMO: O presente projeto tem por objetivo envolver acadêmicos
e docentes dos cursos de engenharia civil e agrícola na orientação de
atividades relacionadas à engenharia, obras e serviços da comunidade urbana
e rural de Cascavel. Este projeto se justifica pela necessidade de informações
que a comunidade requer para os procedimentos básicos dos serviços de
engenharia, principalmente no que se refere aos trâmites legais de aprovação
de projetos. Além disso, por meio do projeto, os acadêmicos têm contato direto
com atividades inerentes à profissão de engenheiro. Portanto, espera-se com
este trabalho que a comunidade venha a solucionar as principais dúvidas
relacionadas à engenharia, além de proporcionar aos acadêmicos uma vivência
profissional efetiva.
OBJETIVOS:
Geral: Orientar a comunidade com relação às atividades relacionadas à
engenharia civil e agrícola.
Específicos:
- Orientar os proprietários de imóveis com relação ao código de postura, de
obras e lei de zoneamento;
- Auxiliar nas tramitações nos diversos órgãos públicos em relação às
atividades de engenharia civil e agrícola;
- Analisar interativamente problemas de engenharia pelos proprietários de
imóveis já existentes;
- Propiciar o desenvolvimento profissional e intelectual dos acadêmicos
envolvidos, através do contato direto com os temas profissionais.

OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO: ANALISE CRÍTICA DA MÍDIA.
Coordenadora: Aparecida Darc de Souza
Ministrantes: Guilherme Dotti Grando; Marcos da Silva de Oliveira
Área Temática: Comunicação
Modalidade: Painel
PALAVRAS-CHAVE: mídia, pensamento crítico, educação.
O projeto de extensão Observatório do Mundo Contemporâneo – OMC propõem a
reflexão critica dos acontecimentos contemporâneos veiculados de maneira hegemônica
pela grande mídia, seja ela nas suas mais variadas formas: televisão, rádio, revistas,
internet, jornais etc. Utiliza-se como referencial teórico os campos da “História Imediata” e
a “História do Tempo Presente” para que possa ser elaborado um pensamento critico em
relação a essa mídia hegemônica. A elaboração desta crítica se dá a partir de reuniões
entre professores e alunos, que discutem os temas dos murais e selecionam leituras
teóricas e especificas que possam contribuir para a crítica ao pensamento hegemônico,
em seguida são produzidos artigos em torno de temas relacionados à História Imediata. O
material produzido é exposto em forma de mural, que fica a disposição de todos os
acadêmicos e publico no campus da UNIOESTE. Junto com os murais também são
elaboradas as apresentações de PowerPoint, que são levadas até a rede publica estadual
de educação básica e apresentado na forma de aulas expositivas pelos professores e
participantes do projeto. No final de cada ano todo o material produzido pelo Projeto é
organizado e a partir de duas publicações: Os Cadernos do Observatório e o CD-room,
contendo, respectivamente os artigos e as apresentações em slides, para serem
distribuídos nas escolas publicas. Espera-se do projeto, que a partir dessas pesquisas,
seja possível levar até um público em geral um debate acerca dos meios de comunicação,
problematizando as noticias passadas e desenvolvendo um olhar critico em relação a
essa mídia alem de ajudar na formação profissional dos acadêmicos. Neste sentido, o
projeto proporciona uma importante experiência da situação vivenciada nas salas de aula.
Durante o ano de 2009 foram produzidos materiais referentes aos seguintes temas: (I) a
novela exibida pela Rede Globo, “Caminho das Índias”. (II) as condições de trabalho e
saúde dos trabalhadores. (III) os movimentos neoconservadores. (IV) gripe H1N1. (V)
vinte anos da queda do muro de Berlim. Todos estes assuntos foram expostos na forma
de mural na universidade e levados para as salas de aula da rede publica municipal e
estadual não somente do município de Marechal Cândido Rondon, mas também nos
municípios vizinhos. Essas apresentações nas escolas foram realizadas com sucesso,
conseguindo trazer para o debate critico alunos e professores destas escolas, e por sua
vez contribuindo para os objetivos pretendidos pelo projeto.
Formas de Contato:
Fone: (45) 84225950 E-mail: gui__grando@hotmail.com
Fone: (46) 88055805 E-mail: marcoscoleraus@hotmail.com

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL E OS MEIOS DE
HOSPEDAGEM.
Katleen Nairene Rolan Biavatti Abdalla1 e Claudio Alexandre de Souza2.
Área temática:
Trabalho: Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores de
Políticas Públicas do Trabalho;
Modalidade de apresentação:
Comunicação oral.
RESUMO:
A competitividade no setor hoteleiro contribui para que os funcionários dos meios de
hospedagem estejam cada vez mais atentos e qualificados para atender bem o
turista. Tendo em vista este cenário o projeto de extensão “Assessoria as ONG’s da
cidade de Foz do Iguaçu, sobre voluntariado e projetos sociais” realizado pela
Universidade Estadual do Estado do Paraná - UNIOESTE promovido por docentes e
acadêmicos do curso de hotelaria e turismo da instituição, visa dar suporte ao setor
empresarial para a implantação de programas de voluntariado. Desta forma esta
pesquisa exploratória e quantitativa é parte dos trabalhos realizados pelo projeto
sendo que a pesquisa busca analisar as contribuições que um programa de
voluntariado empresarial proporciona aos funcionários de um meio de hospedagem.
Palavras-chave: Voluntariado Empresarial, Hotelaria, Responsabilidade Social
Empresarial.
INTRODUÇÃO

Desde o Século XVI há registros sobre o voluntariado no Brasil, mas a prática
de “dedicar parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de
______________
¹ Discente do Curso de Hotelaria, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE/Foz do Iguaçu, katleeeen@hotmail.com.
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atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos” ganhou
força e valorização na década de 90, com o crescimento da consciência de que o Estado
não seria capaz de atender todas as demandas da sociedade (ORGANIZAÇÕES
DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, [S.I] apud REIS, 2001, p. 7).
O ano de 2001, instituído pela ONU como o Ano Internacional do
Voluntariado, foi um dos acontecimentos mais relevantes para a história do
voluntariado, pois possibilitou uma visibilidade na mídia, promovendo a ação
voluntária em nível mundial.
Segundo pesquisas realizadas neste projeto de extensão, percebe-se que o
voluntariado como “ferramenta” de transformação social impulsiona o instinto
solidário dos participantes, sendo uma uma oportunidade de se fazer amigos, viver
novas experiências e conhecer outras realidades.
Esta pesquisa visa contribuir para os estudos sobre o voluntariado em meios
de hospedagem, que frequentemente é vinculada nas mídias como uma ação que
promove benefícios nos aspectos profissionais, mas ainda existem “territórios”
inexplorados que necessitam de estudos mais detalhados.
Desta forma, o projeto de ação afirmativa intitulado “Assessoria as ONG’s da
cidade de Foz do Iguaçu, sobre voluntariado e projetos sociais” que teve início em
outubro de 2009 e terá suas atividades encerradas em outubro de 2010,
desenvolvido como extensão pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, busca inserir acadêmicos de hotelaria e

turismo na realidade do voluntariado, dando suporte aos mesmos no diz respeito a
ação.
Pelo projeto ter suas atividades articuladas em Foz do Iguaçu no estado do
Paraná utiliza-se a cidade como referencial para a realização das pesquisas
citadas na metodologia.
Isto posto, este trabalho se divide em quatro partes, sendo eles: objetivo,
método utilizado para a realização da pesquisa, discussões e resultados e
conclusão, respectivamente.
OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo apresentar e analisar as contribuições que um
programa de voluntariado empresarial pode proporcionar para a qualificação dos
funcionários de um meio de hospedagem.
MÉTODOS
Esta é uma pesquisa exploratória sobre o tema voluntariado e os meios de
hospedagem, as fontes que deram origem a elaboração deste trabalho foram
obtidas

em

por

meio

bibliográfico, utilizando

livros, artigos, monografias,

dissertações, teses, manuais e periódicos como jornais e revistas científicas, tanto
impresso como digitais sobre voluntariado empresarial e temas relacionados.
Houve também pesquisas documentais, pois foram analisados informações
tais como arquivos públicos, relatório de pesquisas e empresas, vídeos e fotos.
Pelos participantes envolvidos neste trabalho serem parte integrante de um
projeto de extensão como citado anteriormente, sobre voluntariado e projetos sociais
também foi realizada pesquisa de campo em ONG’s da cidade de Foz do Iguaçu, o
que proporcionou maior compreensão sobre o tema voluntariado.
DISCUSSÃO E RESULTADOS

Esta pesquisa foi realizada entre outubro de 2009 e abril de 2010, e os dados
apresentados são o resultado de pesquisas documentais, bibliográficas e de
campos, conforme exposto nos métodos utilizou-se também resultados obtidos com
a ação dos extensionistas/pesquisadores.
Pelo voluntariado empresarial possuir uma gama de assuntos variados e
algumas áreas carecem de pesquisas, foi possível observar que diversos autores
apenas escrevem as contribuições do voluntariado e não exploram o “porque’’ da
ação ser importante para o funcionário e ainda quando se diz respeito ao
voluntariado em meios de hospedagem há maior dificuldade de encontrar estudos
sobre o tema, pois são poucos os empreendimento hoteleiros que adotam essa
prática.
Caso seja oferecido o devido apoio necessário para ações desenvolvidas
por um programa de voluntariado empresarial há possibilidade de haver
contribuições para os funcionários em meios de hospedagem.
As contribuições mais apontadas por autores durantes às pesquisas
realizadas são: melhora do clima organizacional; diferencial competitivo; maior
motivação dos funcionários e maior lealdade do consumidor respectivamente, que
serão apresentadas no decorrer deste trabalho.
O Manual de Como as Empresas Podem Implementar Programas de
Voluntariado (INSTITUTO ETHOS, 2001), aponta que o voluntariado empresarial
melhora o clima organizacional.
Entende-se que o clima organizacional é uma “atmosfera psicológica que
envolve num dado momento, a relação entre a empresa e seus funcionários’’ é um
indicador dos pontos fortes e fracos de uma empresa. (LUZ, 2003 apud
ENCARNAÇÃO, 2006, p. 11)
O clima organizacional é um elemento importante nos meios de
hospedagem, pois os hóspedes estarão diversas vezes durante a estada frente a
frente á um funcionário, e segundo pesquisas realizadas para a apresentação

deste trabalho quando o clima é favorável no ambiente de trabalho a interação é
melhor entre funcionário e hóspede, revertendo isto em vantagens para os
funcionários por terem disposição maior para trabalhar.
Ainda segundo o Manual de Como as Empresas Podem Implementar
Programas de Voluntariado (INSTITUTO ETHOS, 2001) o voluntariado empresarial
pode ser tratado como diferencial competitivo, pois utilizando de forma inteligente
as ações realizadas no meio de hospedagem tem-se a possibilidade de utilizar do
diferencial para qualificação dos recursos humanos existentes.
O diferencial competitivo neste caso seria fazer uso de um recurso que é
rotineiro no setor hoteleiro, que é buscar a otimização dos lucros e ao fazer isto de
forma transparente aproveita-se para ressaltar valores éticos, solidários e de
responsabilidade aos funcionários.
Segundo a revista RP Bahia no artigo de Catarina dos Anjos Soares a
motivação dos funcionários é outra contribuição obtida através de programas de
voluntariado empresarial (RP Bahia, 2010).
Durante as pesquisas desenvolvidas pelos autores deste trabalho foi possível
perceber que cada pessoa envolvida em um programa de voluntariado empresarial
possui uma razão que o motiva, não é possível afirmar qual é a principal delas, mas
quando se salienta as experiências vividas através do voluntariado e os resultados
positivos obtidos, os funcionários mostram-se orgulhosos de fazerem parte das
conquistadas do meio de hospedagem onde trabalham.
Quando o meio de hospedagem fornece os insumos necessários para um
programa de voluntariado empresarial se manter e este seja constituído por bases
sólidas, os consumidores passam a ser mais tendenciosos ao reconhecimento do
produto que atua com ações de responsabilidade social empresarial, destacando
mais uma contribuição que é a lealdade do consumidor, Kraemer (2005) ressalta
esta contribuição em seu artigo. Definindo a lealdade como “a existência de um

comprometimento profundo em comprar ou utilizar novamente um produto ou
serviço consistentemente” (OLIVER ,1999 apud VIEIRA e SLONGO, 2008, p. 997).
Percebe-se que a lealdade do consumidor cria um vinculo entre hóspede e
funcionário, pois eles passam a se conhecer melhor, e a regularidade do hóspede
faz com que o funcionário forneça um atendimento mais qualificado criando uma
relação estreita entre ambos, e o hóspede se sente mais a vontade ao consumir o
produto hoteleiro.
Segundo Perez (2002) “consumidores em condições iguais de preço e
qualidade preferem adquirir produtos de empresas que praticam a solidariedade”
isto ressalta que meios de hospedagem que implantam programas de voluntariado
empresarial, têm mais chance de possuírem uma taxa alta de hospedes que
retornam.
CONCLUSÕES
A nova tendência do mercado são consumidores conscientes (ROSÁRIO,
2009) que sabem do seu poder de transformação, por isso empresas socialmente
responsáveis que se preocupam com a mão de obra qualificada são mais
procuradas, por atraírem mais clientes tanto pela curiosidade como qualidade.
Considerando as contribuições citadas nesta pesquisa, percebe-se que elas
estão intrinsecamente relacionadas, pois, por exemplo, são com os funcionários
que os hóspedes criam vínculos, desta forma os funcionários desmotivados podem
não oferecer um atendimento qualificado aos hóspedes, e desta forma a
possibilidade é maior deste ultimo não retornar.
De um modo geral um programa de voluntariado empresarial em meios de
hospedagem pode trazer contribuições além das que foram destacadas, mas para
que isso aconteça deve ser constituído por bases sólidas e ter uma boa
receptividade por parte dos funcionários da organização.

Porem deve-se enfatizar que um programa de voluntariado empresarial por
si só não irá resolver todos os problemas que podem ocorrer com os funcionários
em meio de hospedagem, mas ele pode sim, fornecer uma base experiencial para
quem esteja envolvido no programa possa saber lidar com situações adversas.
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WEBRÁDIO UNIVERSITÁRIA – TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIOESTE.
Emerson Cristofoli1; Moises Cordeiro Muniz2; Alexandre Klock Ernzen3; João Henrique
Pagliari4; Evanio Marlon Guerrezi5
Área Temática: Comunicação
RESUMO:
Este artigo pretende apresentar os primeiros resultados das transmissões de áudio online realizados pela emissora de rádio via internet “Kula Webradio Universitária”. A
emissora realizou algumas transmissões ao vivo de eventos de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UNIOESTE. Porém o pano de fundo que fundamenta ações deste gênero é
o debate sobre criação de canais de comunicação pelas universidades e o processo de
aprendizado com experiências extensionistas. Percebemos que a UNIOESTE não possui
um canal de comunicação exclusivo e nossa principal proposta é propiciar à comunidade
acadêmica esse canal de comunicação alternativo, sucumbindo a ausência de tal meio
comunicativo.
PALAVRAS CHAVE:
Webrádio – Eventos Acadêmicos - Transmissão.
INTRODUÇÃO:
O projeto de extensão kula Webradio Universitária surgiu em 2005. Entretanto, ele é
resultado histórico da idéia de implantar emissoras comunitárias na Unioeste datadas do
ano 2000. A idéia das emissoras comunitárias continha expectativas que estavam
presentes nas necessidades de comunicação entre a universidade e à sociedade. O
projeto “Fala Universidade e Comunidade” começou na PROEX (Pró-Reitoria de
Extensão) e se estendeu até o Campus de Toledo. Todas as vozes da comunidade
teriam espaço para informar e comunicar-se. Atualmente emissora comunitária
universitária de Toledo segue a trajetória idêntica a de muitas outras emissoras
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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. Assim, surgiu a kula webradio universitária, uma emissora de rádio com
transmissão exclusiva pela internet. Passados quase cinco (05) anos de experiência com
transmissões de áudio on-line, o projeto “Kula Webrádio Universitária” executou algumas
atividades fundamentais para a consolidação da emissora: Adequação do estúdio para
as transmissões da Webrádio; Instalação dos programas e softwares de radio via
internet; Constituição de equipe de voluntários; Ciclos de Oficinas de Capacitação
Radiofônica e as Transmissões ao vivo: 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 Simpósio de Filosofia, VIII Seminário de Extensão
de Extensão (Foz do Iguaçu); Circuito de Software Livre (Cascavel); Mostra de CurtasMetragem (Toledo); XIII Simpósio de Filosofia (Toledo); I e II Mateada da Unioeste
(Cascavel); XII Semana Acadêmica de Filosofia; IX Seminário de Extensão de Extensão
(Toledo) e III Simpósio Regional de Serviço Social. Essas atividades realizadas pela
comunidade acadêmica da Unioeste tiveram a oportunidade de serem ouvidas em toda a
rede mundial de computadores e é esse canal de comunicação que a emissora “Kula
Webradio Universitária” tem propiciado aos interessados e organizadores dos eventos,
ou seja, a transmissão on-line do áudio de todo conhecimento ou atividade de lazer
organizada pela Unioeste. A transmissão das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
estão colocadas nesse momento como alternativa para suprir as demandas de
comunicação entre a Unioeste e a sociedade e objetivam oportunizar a comunidade
acadêmica e a demais interessados um espaço de informação, lazer, convivência e
socialização de conhecimentos
OBJETIVOS:
Propiciar a transmissão de eventos de Ensino, Pesquisa e Extensão; Socializar o
conhecimento produzido pela comunidade acadêmica; Oportunizar a difusão de idéias,
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; Oferecer mecanismos à
formação e integração da comunidade; Estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;
Implantar com o apoio dos diretores gerais de cada unidade da unioeste um servidor
(computador) capaz de transmitir on-line o áudio dos eventos de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unioeste;

METODOS:
METODOS

A primeira transmissão de evento acadêmico que a “Kula Webrádio Universitária”
realizou externamente de seu estúdio localizado em Toledo, ocorreu no VIII Seminário de
Extensão da Unioeste (SEU) em Foz do Iguaçu. Havia uma grande expectativa com
referência à utilização da plataforma de software livre – LINUX, pois a Kula opera com a
tecnologia streaming (fluindo). Esta tecnologia permite o envio de informações
multidimídia através de pacotes, utilizando redes de computadores. Os primeiros testes
desta tecnologia de transmissão apresentaram bons resultados e a transmissão de áudio
do VIII SEU foi realizada com sucesso. Passada esta primeira experiência começaram a
surgir novos convites para transmissões de eventos nos demais campi da Unioeste.
Posto o desafio, nossa meta naquele momento era fazer novos testes e aperfeiçoar o
sistema. O fato é que a “kula webradio universitária” já possuía em seu quadro de
participantes, membros da comunidade acadêmica, entres eles agentes universitários e
acadêmicos que desenvolvem pesquisas relacionadas à transmissão de áudio on-line
utilizando-se da plataforma de software livre. Neste sentido, as pesquisas continuaram a
ser realizadas e ampliadas de forma a estendê-las as demais unidades da Unioeste. A
idéia é avançar no sentido de possibilitar a transmissão de eventos de Ensino, Pesquisa
e Extensão da UNIOESTE. O objetivo principal é verificar qual o interesse das unidades
em implantar um servidor (computador) capaz de transmitir os eventos de cada campus.
A principio o campus de Foz do Iguaçu demonstrou interesse de implantar o sistema na
sua unidade, o contato foi feito durante o IX Seminário de Extensão que ocorreu em
Toledo e já ocorreram as primeiras reuniões para a realização dessa “célula”. Outro
campus que esta em fase de estudo sobre a possibilidade a instalação de um servidor
exclusivo para transmissão de evento é de Cascavel. O projeto conta atualmente com
um bolsista extensionista que já possui noções de funcionamento com relação ao
sistema, propiciando visitas técnicas e capacitação para agentes universitários para
realizar transmissões. Tal atividade será sempre realizada com a parceira da unidade
receptora, respeitando a lógica e a organização de cada espaço. A aquisição dos
equipamentos necessários ficara sob a responsabilidade da unidade interessada.
Havendo o acordo entre as partes, os equipamentos necessários para realização das
transmissões serão listados e organizados pelo bolsista que será responsável pelo
servidor (computador). Ajustados os sistemas dentro da plataforma Linux a transmissão
será enviada on-line até o servidor da emissora kula que transmitira o áudio para toda
rede mundial de computadores.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
A Webrádio “Kula Universitária” tem atuado como um canal de comunicação entre o
espaço institucional da Unioeste, comunidade acadêmica e a sociedade. Os objetivos da
emissora são de oportunizar aos interessados um espaço de informação, lazer,
convivência e socialização de conhecimentos. 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; Ciência em Foco; Bola pro mato; 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 dois estagiários, um vinculado às atividades diárias da emissora e outro como bolsista
de extensão que esta desenvolvendo pesquisas e testes na questão de transmissão de
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas demais unidades da Unioeste, vale
destacar, que esta atividade já esta em processo de andamento nos campi de Cascavel e
Foz do Iguaçu. 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:
É com a realização das transmissões dos eventos da UNIOESTE que podemos
identificar e demonstrar alguns resultados deste projeto. A Kula Webrádio Universitária
vem desenvolvendo um sistema que permite o envio de informações multidimídia através
de pacotes, utilizando redes de computadores. A transmissão do áudio on-line das
atividades (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
Simpósio de Filosofia, VIII Seminário de Extensão de Extensão (Foz do Iguaçu); Circuito
de Software Livre (Cascavel); Mostra de Curtas-Metragem (Toledo); XIII Simpósio de
Filosofia (Toledo); I e II Mateada da Unioeste (Cascavel); XII Semana Acadêmica de
Filosofia; IX Seminário de Extensão de Extensão (Toledo) e III Simpósio Regional de
Serviço Social) tem possibilitado tanto a difusão de conhecimento como lazer. Os
organizadores das atividades tem a oportunidade de propagar suas ações para todos os
cantos do planeta conectados pela rede mundial de computadores. A aproximação com
a comunidade externa a UNIOESTE 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 UNIOESTE como produtora e disseminadora de conhecimento.

Através desse sistema de transmissão Kula Webrádio tem possibilitado a difusão de
palestras, conferências, encontros, manifestações culturais, esportivas e debates. Fato
importante a ressaltar relacionado à audiência de membros da comunidade externa, é
que parte deles passa a conhecer a UNIOESTE. Outro resultado, é que a emissora tem
possibilitado a própria UNIOESTE um canal de comunicação exclusivo. Estes são
apenas alguns resultados do projeto Webrádio Universitária – Transmissão dos Eventos
de Ensino, Pesquisa E Extensão da Unioeste Já que a emissora mantém um processo
continuo de construção.
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RESUMO:
O projeto de extensão kula Webradio Universitária surgiu em 2005. Porém, ele é
resultado histórico da idéia de implantar emissoras comunitárias na Unioeste
datadas do ano 2000. A idéia das emissoras comunitárias continha expectativas
que estavam presentes nas necessidades de comunicação entre a universidade e
à sociedade. O projeto “Fala Universidade e Comunidade” começou na PROEX
(PróReitoria de Extensão) e se estendeu até o Campus de Toledo. Todas as
vozes da comunidade teriam espaço para informar e comunicarse. Atualmente
emissora comunitária universitária de Toledo segue a trajetória idêntica a de
muitas outras emissoras comunitárias pelo país, buscando sua concessão através
da legalidade. Ao longo dos seus anos de existência a direção da Associação de
Rádio Comunitária Universitária de Toledo mantevese organizada e atenta a
outras modalidades de transmissão de informações e musical. Assim, surgiu a kula
webradio universitária, uma emissora de rádio com transmissão exclusiva pela
internet. Passados quase cinco (05) anos de experiência com transmissões de
áudio online, o projeto “Kula Webrádio Universitária” executou algumas atividades
fundamentais para a consolidação da emissora: Adequação do estúdio para as
transmissões da Webrádio; Instalação dos programas e softwares de radio via
internet; Constituição de equipe de voluntários; Ciclos de Oficinas de Capacitação
Radiofônica e as Transmissões ao vivo: Campeonato interno de Futsal, os debates
para diretor do campus de Toledo e Reitoria, campeonato de futebol suíço do
campus de Toledo, XI Simpósio de Filosofia, VIII Seminário de Extensão de
Extensão (Foz do Iguaçu); Circuito de Software Livre (Cascavel); Campeonato
Interno de Futebol Suíço (Toledo); Mostra de CurtasMetragem (Toledo); XIII

Simpósio de Filosofia (Toledo); I e II Mateada da Unioeste (Cascavel); XII Semana
Acadêmica de Filosofia; IX Seminário de Extensão de Extensão (Toledo) e III
Simpósio Regional de Serviço Social. Essas atividades realizadas pela
comunidade acadêmica da Unioeste tiveram a oportunidade de serem ouvidas em
toda a rede mundial de computadores e é esse canal de comunicação que a
emissora kula webradio universitária tem propiciado aos interessados e
organizadores dos eventos, ou seja, dar vazão a todo conhecimento ou atividade
de lazer organizada pela Unioeste. A transmissão das atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão estão colocadas nesse momento como alternativa para suprir
as demandas de comunicação entre a Unioeste e a sociedade. As transmissões
dos eventos objetivam oportunizar a comunidade acadêmica e a demais
interessados um espaço de informação, lazer, convivência e socialização de
conhecimentos
.
CONTATO:
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Área temática
Principal: Cultura

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
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, será 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. Ao final da atividade, os documentos serão devolvidos ao
MIS juntamente com a cópia digital. Além de contribuir para a preservação do
acervo, espera-se que a atividade facilite o acesso de pesquisadores e da
população em geral aos documentos.

Palavras-Chave: Museu da Imagem e Som; Digitalização; Cascavel

INTRODUÇÃO:
Atendendo a um convite da Secretaria de Cultura do município de
Cascavel, Paraná, no dia 08 de abril de 2009 foi realizada uma reunião entre
integrantes deste órgão e membros da UNIOESTE. Na reunião foi discutido e
firmado um convênio para a preservação e produção de cópias digitais do
acervo do Museu da Imagem e do Som –MIS – de Cascavel.
Criado em 21 de abril de 1988, o acervo do MIS possui cerca de 40 mil
fotografias. Trata-se de um rico acervo cuja preservação é de grande
importância para a história de Cascavel e do Oeste do Paraná.
De acordo com a historiadora Anunciada Colón Carvajal, a preservação
[...] implica que os fundos documentais devem ser objetos de ações de
diferentes tipos como a restauração, a conservação dos fundos nas condições
climáticas adequadas e a realização de cópias de documentos originais, com
objetivo de evitar o manuseio pelos pesquisadores e garantir o acesso futuro à
informação que contêm. Desta forma a reprodução de fundos é uma
metodologia a seguir do ponto de vista preventivo e uma solução para frear a
deterioração pelo manuseio de documentos com graves problemas de
conservação (CARVAJAL, 1997. Apud. ANDRADE, 1999, p. 100).

Portanto, a cópia de documentos deve ser uma preocupação constante
dos profissionais da área de Arquivos e de historiadores. Pois mesmo se
adotando os cuidados na conservação dos acervos não há garantias de que no
futuro eles estarão disponíveis para a pesquisa.

OBJETIVOS:

Geral:
Por meio da Higienização, catalogação e digitalização, contribuir para a
preservação e acesso ao acervo do Museu da Imagem e Som – MIS – do
município de Cascavel, Pr.

Específicos:
a) Contribuir para a preservação da documentação do MIS;
b) Por meio da criação de cópia digital do acervo do MIS, facilitar a realização
de pesquisas sobre a história de Cascavel e do Oeste do Paraná;
c) Incentivar pesquisas por parte de acadêmicos e professores do curso de
História e/ou áreas afins;
MÉTODOS:
Um método de reprodução que pode ser adotado para a preservação é a
digitalização. Para Andrade (1999), “entende-se por digitalização a tecnologia
que toma uma fotografia eletrônica de um documento em papel (textos, mapas,
desenhos de engenharia, e outros semelhante) e armazena digitalmente num
sistema computacional”. A conversão de documentos em papel em imagens
eletrônicas é feita com o uso de um scanner.
Além da preservação do acervo, a digitalização oferece as seguintes
vantagens:
Como vantagens, a digitalização possibilita a realização simultânea da
visualização imediata da imagem, do ajuste de parâmetros de captura e do
controle de paginação, resultando, assim, no controle imediato da qualidade da
imagem capturada [...] garantia de legibilidade das páginas digitalizadas, em
razão da intervenção direta do operador; migração automática do documento
para o arquivo óptico durante o processo de gerenciamento de
armazenamento; e rápida recuperação da informação (ANDRADE, 1999,
p.104).

Nessa perspectiva, para realizar a atividade, o acervo do Museu de
Imagem e Som – MIS – de Cascavel é encaminhado ao campus da UNIOESTE

de Marechal Cândido Rondon. Primeiramente é feita a higienização, processo
que consiste na limpeza do material – extração da poeira, fragmentos de
papéis, metais e outros resíduos. Em seguida é feita a identificação e
catalogação do material. A higienização, a identificação e a catalogação são
realizadas nas dependências do Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o
Oeste do Paraná- CEPEDAL.
Em seguida, o material é enviado para a digitalização, que consiste na
conversão do documento em papel em imagens eletrônicas, por meio de um
scanner, e seu armazenamento em sistema computacional (ANDRADE, 1999,
102/3). A Digitalização é feita no Laboratório de Digitalização, ligado ao
Programa de Pós-Graduação em História da UNIOESTE, campus de Marechal
Cândido Rondon. Para essa atividade, é utilizada uma Microfilmadora
Digitalizadora Planetária, sistema hibrido (microfilmagem e scanner colorido),
adquirida, em 2008, por meio de um convênio com a FINEP.
Ao final, os documentos são devolvidos ao MIS juntamente com a cópia
digital.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
Até o momento, foram higienizadas cerca de 2.000 fotografias, das quais
1.500 foram inseridas no acervo digital do MIS. Entre os resultados obtidos, em
primeiro lugar está a preservação do acervo, pois na medida em que o acervo
for disponibilizado para consulta no formado digital, o uso das fotografias
impressas será restringido, o que resultará na diminuição dos possíveis danos
causados pelo seu manuseio.
Em segundo lugar, trata-se de uma atividade de grande importância não
somente para o conhecimento e a preservação de fontes da história do
município de Cascavel, mas também da região Oeste do Paraná. Pois, por
exemplo, verificou-se que o acervo contém fotografias que apresentam

aspectos da chegada dos primeiros migrantes não só em Cascavel, mas em
outras localidades, como Toledo.
Temas

como

as

mudanças

ambientais

ocorridas

na

região,

acontecimentos políticos, economia, manifestações culturais, etc. podem ser
objetos de investigação por meio do uso do referido acervo. A digitalização do
material do MIS, portanto, agilizará e aumentará o número de pesquisas em
seu acervo por parte de acadêmicos, professores do cursos de História e/ou
áreas afins e da comunidade em geral.
CONCLUSÕES:
Como foi afirmado acima, a importância dessa atividade não se restringe
apenas à preservação do acervo do MIS. A produção de cópias digitais deste
acervo e a sua disponibilização na internet implicarão na possibilidade de
realização de consultas rápidas por parte de pesquisadores e da população em
geral e no aumento do número de usuários via on line. Além disso, visualiza-se
a possibilidade de se ampliar as atividades desenvolvidas por escolas que
poderão consultar o acervo sem precisar se deslocar ao MIS.
Por fim, cumpre destacar que, na medida em que as fotografias são
identificadas e digitalizadas, há, também por parte dos estudantes do curso de
História envolvidos no projeto, o despertar do interesse pelo uso do acervo em
pesquisas de conclusão de curso, nas atividades de estágio supervisionado e,
quiçá, em futuros projetos de mestrado e doutorado, o que demonstra a
profunda relação entre esta atividade de extensão, com a pesquisa e o ensino.
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Área Temática: Diálogos Culturais/ Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: Este trabalho está sendo construído a partir da indissociabilidade entre
extensão e pesquisa, além de reafirmar o compromisso social e político da
universidade com a comunidade, em especial as mulheres agricultoras, que tem sido
invisibilizadas na história. Para atingir os objetivos do trabalho utilizamos entrevistas
individuais, privilegiando ferramentas metodológicas da Sistematização de
Experiências Populares, organizado através de diferentes momentos de trabalho
coletivo, os resultados são apresentados parcialmente.
PALAVRAS-CHAVE: mulheres, agricultoras, política.
1. INTRODUÇÃO:
Este

projeto

é

constituído

numa

parceria

entre

o

grupo

de

pesquisadores/extensionistas e entidades da agricultura familiar como INFOCOSCRESOL, STRs, ASSESOAR, COOPAFI os quais investigaram quais as mulheres
lideranças regionais, municipais e também da base que contribuíram na organização
política das agricultoras no sudoeste do Paraná.
A partir destes nomes organizamos entrevistas individuais e o trabalho com
as ferramentas metodológicas da Sistematização de Experiências Populares 2
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O projeto de Pesquisa e extensão “Registrando a História e as Experiências Político-Organizativas das Mulheres Agricultoras no Sudoeste
Paranaense” do Programa UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS, financiado com recursos da SETI - Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior-PR sob a modalidade “Diálogos Culturais”. Demais integrantes do projeto: Aline Mother Schimitz; Lunéia
Catiane de Souza; Maristela da Costa Leite; Vanuza Andressa Braga, Keissiane Michelotti Geittenes e Luis Carlos Braga.
2
No Brasil, a Sistematização de Experiências Populares tem origem nas experiências com Educação Popular dos anos 60, no Nordeste e
região Centro-Sul, principalmente em atividades de educação de adultos e formação de pequenos agricultores. Na região Sul essas
concepções só amadurecem nos anos 80 quando se cria o SPEP, na UNIJUÍ. No sudoeste do Paraná podem-se destacar os trabalhos de
Sistematização de Experiências Populares realizados pela Assesoar.

através de diferentes momentos de trabalho coletivo, construindo uma narrativa
histórica com enfoque cronológico dos fatos e processos. Esta narrativa preliminar
sobre a história de organização política das mulheres agricultoras do Sudoeste do
Paraná subsidia o presente texto apresentando os principais aspectos pesquisados.
2. OBJETIVOS E METODOLOGIA
O objetivo central deste projeto é registrar a história de organização política das
mulheres agricultoras e sua atuação nos processos organizativos e estruturais da
agricultura familiar, valorizando a luta e o trabalho das mulheres, buscando subsidiar
processos organizativos atuais, especialmente em relação às novas gerações.
A metodologia utilizada consiste no estudo da temática da agricultura
familiar, gênero e mulheres na perspectiva do movimento feminista, iniciando com
um levantamento de dados e informações entre as entidades parceiras e outras
relevantes na organização das mulheres agricultoras da região.
A pesquisa teve por instrumento inicial um questionário aplicado a estas
mulheres, buscando dados específicos sobre suas trajetórias. A partir deste a
pesquisa foi desenvolvida de forma parcial com base na metodologia utilizada na
Educação Popular, a Sistematização de Experiências Populares, construída pelos
Movimentos Sociais da América Latina.
A proposta de trabalho organizou-se com dois encontros coletivos na
UNIOESTE campus de Francisco Beltrão, trabalhando com a construção de relatos
em pequenos grupos para o aprofundamento dos fatos e relações. Este primeiro
momento construiu-se a partir de quatro períodos históricos compreendidos entre
1957 a 2009, destacando desde os conflitos pela posse da terra em 1957, a
organização das mulheres agricultoras no Movimento Popular de Mulheres (MPM) e
a institucionalização desta organização no movimento sindical.
Atualmente estamos trabalhando com a versão final da narrativa a qual
pretendemos catalogar como fonte primária de dados e do processo vivido. Deste
material estamos elaborando uma cartilha, um banco de dados e um documentário

videográfico, possibilitando assim que esta história seja socializada e compreendida
na perspectiva de fortalecer o processo organizativo em curso e animando as novas
gerações na continuidade da formação das mulheres e no aprimoramento da
metodologia de trabalho com gênero, fortalecendo as relações entre as entidades da
agricultura familiar e provocando o debate na própria universidade.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS:
3.1 Um Pouco do Processo Vivido - As bolsistas participaram por um mês da
rotina de trabalho das entidades parcerias onde, ao mesmo tempo em que
compreendiam as atividades e ações, coletavam materiais e informações sobre a
pesquisa.
Como resultado preliminar, obtivemos a primeira narrativa dos fatos e do
processo vivido que, depois de uma primeira escrita, se constituiu em um importante
instrumento de análise do processo histórico que, como tal é carregado de
efervescência e de contradições, as quais não intencionamos solucionar, pois fazem
parte da história de organização das mulheres agricultoras.
Neste sentido, este material teve que voltar aos sujeitos que relataram os
dados e a primeira versão da narrativa foi encaminhada para leitura e debate a
algumas mulheres que participaram da pesquisa a fim de analisar a coerência dos
relatos.

Em janeiro e fevereiro de 2010 recolhemos as narrativas, ouvimos as

observações

que

evidenciaram

contribuições

e

também

necessidades

de

aprofundamento, pois há períodos na história onde se sobrepõem vários
acontecimentos. Recorremos a novos relatos e entrevistas pontuais que permitiu
chegarmos neste momento, a uma narrativa basicamente finalizada, que estará
subsidiando o material videográfico e a cartilha a serem produzidas posteriormente.

Na seqüência apresentamos de forma sucinta partes significativas do processo
histórico pesquisado.
3.1.1 - A Organização das Mulheres no Sudoeste Paranaense
A partir da sistematização dos relatos, percebemos que as mulheres
entrevistadas não vivenciaram o período de conflito entre colonos e companhias
colonizadoras, pois chegaram ao sudoeste no momento da regularização das terras
pelo grupo GETSOP (Grupo Executivo para as terras do Sudoeste do Paraná).
No início da década de 1960 intensificam-se as ações da Igreja Católica em
alguns municípios do Sudoeste do Paraná, com a finalidade de desenvolver um
trabalho de reflexão a respeito da doutrina social da Igreja, fortalecendo a sua
capacidade de intervenção, junto ao poder público e estruturas de poder regional
beneficiando principalmente, a organização dos pequenos agricultores. No início dos
anos 60, um grupo de padres Missionários do Sagrado Coração de Jesus, vindos da
Bélgica, chega ao Sudoeste do Paraná com uma proposta de pastoral progressista,
inspirada e animada pelo Concílio Vaticano II. 3
Os padres iniciam um trabalho com os jovens para constituir a pastoral da
juventude, bem como, formação de homens e mulheres para atuarem como
catequistas e ministros da eucaristia e da palavra. Em 1964 com a pastoral da
juventude estruturada, forma-se a JAC – Juventude Agrária Católica da qual,
destaca-se um grupo regional que em 1966, funda a Associação de Estudos,
Orientação e Assistência Rural - ASSESOAR.
Fundada por 33 jovens rurais, com o apoio de um grupo de padres, religiosos e leigos,
empenhados no bem-estar da família do agricultor familiar, a partir da necessidade de se
estabelecer um serviço autônomo e organizado a diferentes iniciativas em desenvolvimento
na região, implantados, desde 1962, pelos Missionários do Sagrado Coração de Jesus
(Arquivo ASSESOAR, 1998).
3

O Concílio Vaticano II foi convocado em 1961, pelo Papa João XXIII, foi realizado em 4 sessões onde mais de 2000
Prelados, convocados de todo o planeta discutiram e regulamentaram vários temas da Igreja Católica. Este processo terminou
em 1965, já sob o papado de Paulo VI. Em 1995, o Papa João Paulo II classificou o Concílio Vaticano II como "um momento de
reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo". É importante destacar que este concílio
acontece também impulsionado pelas grandes mudanças do mundo contemporâneo que, como “sinais dos tempos”, exigiam
ser decifradas à luz da Palavra de Deus".

Em 1968, a ASSESOAR, dentre outros trabalhos, organiza grupos de jovens
com formação sistemática que os animava a lutar e integrar-se aos movimentos
sociais. “Com a formação que recebi na ASSESOAR percebi que precisava da luta e
ir à busca dela” (Maria Libardi do Couto - Planalto-PR).
Paralelo a esse contexto de organização política e posterior repressão desta
pela Ditadura Militar, há uma mudança na base técnica da produção agropecuária
que afeta toda a estrutura organizativa de produção e de relações socioterritoriais.
Trata-se da denominada pelo Estado, Revolução Verde que se materializa a partir
da constituição e implantação do pacote tecnológico.
Assim o movimento popular de agricultoras se posta contrário a modernização
tecnológica capitalista da agricultura da forma que se impunha, provocando
alienação e subordinação dos agricultores, em especial, os familiares. O trabalho
deste grupo, juntamente com os padres belgas e leigos fomenta a contraposição a
partir de práticas de organização e reflexão sobre a prática agropecuária.
Preocupavam-se em estruturar as famílias na agricultura, pois nessa época o
êxodo rural estava intensificando-se e precisava propor atividades que lhes
possibilitasse permanecer no campo. Conforme Lombardi (2006), o grupo das
mulheres foi constituído com o sentido de culminar num desenvolvimento
comunitário visando à permanência das famílias na terra. A idéia chave segundo a
autora era, a partir das mulheres, constituir um processo contínuo e intenso, que
permitisse a conscientização e a organização, refletindo sobre as relações de
gênero. A autora comenta ainda que, a intenção mais ampla era que pelo trabalho
gestado pelas mulheres, também os homens, compreendessem as desigualdades
construídas socialmente e modificassem sua maneira de atuar, levando a uma forma
de desenvolvimento nas comunidades em que vivem a sociedade como um todo.
No mesmo contexto em que surgem as pastorais ligadas à Igreja Católica a
partir da década de 70, estrutura-se o Movimento Popular de Mulheres – MPM, no
município de Capanema – PR. Abrigado pela Igreja Católica que dava apoio

financeiro, moral e social. Primeiro nos organizamos como mulher, depois partimos
para as lutas sociais (Dileta Stülp - Capanema).
Essa organização inicial e outras formas de organização e oposição política
se estabelecem no sudoeste do Paraná e culminam na formação de outra forma de
organização das mulheres, a partir da institucionalização do sindicato de
trabalhadores rurais. Trata-se de uma formação marcada por conflitos, em especial
aqueles ligados a organização do MPM que apesar da aproximação da Igreja (que
impunha determinados limites políticos e ideológicos) eram mais próximos dos
movimentos de cunho feminista, enquanto o movimento sindical concebia a inserção
da mulher enquanto classe trabalhadora.
O sindicalismo reivindicatório é outra dimensão desta base de formação e vai
trazer as lutas por aposentadoria e pelo acesso a documentação: carteira de sócia
do sindicato ou associação, título da terra, talão do INCRA, contrato de
arrendamento ou parceria, bloco de notas (em conjunto ou individual), carteira de
identificação do contribuinte, DAV – Declaração Anual de vendas, dentre outros.
Com o surgimento da Comissão Sindical de mulheres, os dois movimentos
passam a coexistir. Porém, no final dos anos de 1980, a Comissão Sindical de
Mulheres Regional se fortalece e o Movimento Popular se desarticula e perde
espaço.
Esta divisão se dava porque havia duas concepções na organização de mulheres: uma do
Movimento Popular de Mulheres que focava os direitos humanos desde a religião, na
perspectiva do feminismo e outra da Comissão Sindical que focava no direito social enquanto
trabalhadoras rurais (Circe Rodrigues Padilha – Francisco Beltrão).

Para dar sustentação à articulação das mulheres nas Micro-Regiões do
sudoeste do Paraná foi elaborado, com a ajuda da ASSESOAR, um projeto que
objetivava consolidar o envolvimento, as ações e a organização política das
mulheres nos diversos espaços que se desenhavam no início dos anos 1990 na
agricultura familiar. Este projeto foi financiado pela entidade alemã “Pão para o
Mundo” e possibilitou as condições materiais para uma organização mais

institucionalizada. Em cada comunidade havia uma mulher responsável pela
coordenação dos trabalhos de base, que fazia parte da Comissão Sindical Municipal
de Mulheres (narrativa).
Desta organização surgem condições concretas para diferentes formas de
organizações política dos agricultores na regional, as quais sempre mantiveram a
participação feminina, porém poucas tendo-as como direção institucionalizada.
4. CONSIDERAÇÕES
Apesar da intensidade da organização política o movimento de mulheres
recuou e mesmo que muitas mulheres tenham conseguido visibilidade política, é
pouco, diante de todo processo vivido. As dificuldades observadas a partir das
narrativas demonstram uma insatisfação dessas mulheres e a necessidade de
retomada da luta, mas não se tem clareza do caminho a seguir, embora existam
muitas bandeiras de luta que são por elas destacadas como desafios a serem
superados.
O presente estudo tem possibilitado, a partir dos encontros e atividades
realizadas, fomentar momentos de reflexão sobre a história vivida, suas causas e
conseqüências, seus avanços e recuos, permitindo também que se sinalizem
possibilidades de continuidade e aprofundamento deste processo organizativo na
região.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo apresentar o desenvolvimento de metodologia
quantitativa no diagnóstico de demandas habitacionais e na elaboração de Plano Local de
Habitação do município de Vera Cruz do Oeste, Paraná, Brasil. O levantamento do déficit
habitacional foi efetuado através de um survey amostral probabilístico conduzido entre os
dias 23/06 a 06/07 de 2009. Foram visitados 1072 domicílios e realizadas 981 entrevistas,
concentradas em áreas de maior vulnerabilidade, de acordo com informações fornecidas
pela Secretaria de Assistência Social. Tendo em vista a comparabilidade de dados junto a
pesquisas de âmbito nacional que subsidiam análises e diagnósticos para o setor
habitacional, o questionário aplicado tomou por base questões apresentadas na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), bem como variáveis indicadoras de déficit
habitacional, como o déficit por insuficiência de estoque e o déficit por Inadequação dos
Domicílios. Cabe ressaltar que o Plano Local de Habitação, elaborado a partir do referido
diagnóstico e da participação da população, foi aprovado nas instâncias governamentais,
inserindo o município de Vera Cruz do Oeste no Plano Nacional de Habitação de Interesse
Social.

Palavras-chave: Déficit Habitacional, metodologia quantitativa, survey amostral
1. INTRODUÇÃO

O Laboratório de Informações Sociais LIS é um projeto de extensão
permanente do Centro de Ciências Humanas e Sociais, curso de Ciências Sociais
da UNIOESTE, criado em 2003 (registrado na Pró-Reitoria de Extensão sob o
número 20399) que se propõe a assessorar setores organizados da sociedade tais

como setor público, sindicatos, ONGs, partidos políticos, entre outros na área de
levantamento e análise de informações sociais.
Com o intuito de inserir a cidade de Vera Cruz do Oeste no Plano Nacional de
Habitação de Interesse Social, dando-lhe direito à participação no Fundo Nacional
de Habitações de Interesse Social, o poder público municipal do município elaborou
em parceria com o Laboratório de Informações Sociais da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), seu Plano Habitacional Municipal.

2. OBJETIVOS

Elaborar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de
Vera Cruz do Oeste. O conceito de déficit habitacional está relacionado às
deficiências do estoque de moradias. Além daquelas moradias sem condições de
serem habitadas devido a precariedade da estrutura física, este conceito inclui
também domicílios em coabitação familiar forçada (grande densidade de pessoas no
mesmo imóvel), domicílios onde a famílias que compromete mais do que 30% do
valor da renda familiar com aluguel e domicílios alugados com adensamento
excessivo, ou seja, mais de 3 pessoas por dormitório 1. A inadequação de moradias
reflete “os domicílios com carência de infra-instrutora, com adensamento excessivo
de moradores, com problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, sem
unidade sanitária domiciliar exclusiva ou em alto grau de depreciação” (SNH,
Brasília, 2009, p. 19).

3. MÉTODOS

1

Este critério foi uma alteração metodológica incluída no relatório de déficit habitacional 2008 da Fundação
João Pinheiro, considerando-se que, em caso de domicílio alugado, o morador não teria como efetuar as
adequações necessárias para resolver o problema de adensamento excessivo.

O levantamento do déficit habitacional foi efetuado através de um survey
amostral probabilístico conduzido entre os dias 23/06 a 06/07 de 2009. Foram
visitados 1072 domicílios, executadas 981 entrevistas. Em 73 domicílios os
moradores não foram encontrados em duas visitas (sendo uma delas executada no
sábado), houve, também, 18 recusas.
A série de estudos “Déficit Habitacional no Brasil” (1995, 2000, 2004, 2005,
2006) produzida pela fundação João Pinheiro em parceria com o programa das
Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) o Banco Interamericano de
Desenvolvimento e o Ministério das Cidades constitui o material de referência para a
análise do déficit habitacional no Brasil.

2

Esta série de estudos toma por base os

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) relativos ao
domicílio
Ocorre, no entanto que o plano amostral da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), não permite a desagregação a nível municipal, ou seja, por
questões de representatividade da amostra, não é possível utilizar-se a PNAD para
replicar este estudo em nível municipal. Sendo assim foi necessário para este
estudo um levantamento primário de dados. Tendo em vista a necessidade de
correspondência conceitual entre as variáveis em análise do estudo da Fundação
João Pinheiro, a correspondência das técnicas de mensuração destas variáveis, e a
garantia de representatividade na amostra dos domicílios em situação de déficit
alguns cuidados metodológicas foram adotados.
Considerando que as análises da Fundação João Pinheiro tiveram por base as
informações levantadas pelo questionário da PNAD, o mesmo questionário, com
algumas adaptações foi utilizado nesta pesquisa. Foram replicadas as questões
relativas aos domicílios que produzissem informações necessárias para efetuar as
mesmas análises efetuadas pelo estudo da Fundação João Pinheiro, em nível
municipal. As variáveis consideradas para avaliação do déficit foram às mesmas e
2

Foram consultados para elaboração desta pesquisa: Déficit Habitacional no Brasil 2005/ Fundação João
Pinheiro. Centro de Informações, - Belo Horizonte, 2006; Déficit Habitacional no Brasil 2007, Ministério das
Cidades, Secretaria Nacional de Habitação. Brasília 2009.

também foram os mesmos padrões de mensuração utilizados. Em suma replicou-se
a PNAD nos aspectos referentes a informações sobre domicílio no município de
Vera Cruz do Oeste.
Definido o questionário, foi executado um pré-teste visando a avaliação do
mesmo com respeito a sua capacidade de produção de informações com
confiabilidade e validade3. Considerou-se também treinamento da equipe de
entrevistadores. Os resultados do pré-teste foram tabulados buscando simular o
relatório final e a mensuração das variáveis consideradas para a avaliação do déficit
habitacional municipal. Exibidos a comissão técnica do município, o questionário foi
aprovado para utilização no estudo.
O

planejamento

amostral

utilizado

nesta

pesquisa

foi

desenvolvido

considerando-se que o déficit Habitacional é uma variável que atinge um percentual
relativamente pequeno da população total de domicílios (segundo o estudo da
Fundação João Pinheiro no território nacional ele atinge um percentual de 14,9% em
2005 e 11,1 em 2007 dos domicílios4). Sendo assim, um modelo amostral aleatório
simples correria o risco de incluir entre os domicílios sorteados uma parcela
pequena de domicílios em situação de déficit dificultando, ou até não permitindo, a
análise desagregada por característica específica do déficit.
Deste modo, optou-se por um desenho amostral que permitisse um maior
detalhamento das áreas em situação de vulnerabilidade. Utilizou-se então um
modelo de amostragem estratificada desproporcional 5, aumentando a presença na
amostra de domicílios situados em regiões com menor poder aquisitivo. Tais regiões
foram identificadas pela Secretaria de Assistência Social do município. Também
fizeram parte do estudo a Comunidade de São Sebastião, que foi considerada área
rural de extensão urbana, segundo as orientações da comissão técnica da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz do Oeste. Recenseadas estas áreas onde foram
3

Babbie, 2005: 195, 196.

4

Idem nota 2 paginas 39 (2006) e 25 (2009)

5

Idem, 148

entrevistados 890 domicílios (47,8% dos domicílios do setor urbano), a região central
do município foi abordada por amostragem. Por atribuição de peso específico de
acordo com a proporção de representação na amostra os cálculos de situações
específicas de déficit foram estimados sobre um total de 2052 domicílios, número
computado pelo IBGE na contagem domiciliar de 2007.
3.3.3 – Discussão dos resultados e conclusão:
A pesquisa efetuada levantou os seguintes resultados para o déficit
habitacional no município de Vera Cruz do Oeste-PR:
O quadro abaixo especifica o déficit de domicílios por insuficiência de estoque:
Tipo de problema
Domicílios rústicos
Domicílios improvisados
Coabitação Familiar
Ônus
Excessivo
com
aluguel
Adensamento/dom.

Freqüência
2
0
110
67

Percentual
0,09
0,0
5,36
3,26

7

0,34

alugado
Total
186
9,05
Fonte: Pesquisa déficit habitacional Vera Cruz do Oeste 2009 (LIS-UNIOESTE)

O quadro abaixo especifica o déficit de domicílios por inadequação do
domicílio:
Tipo de problema
Densidade excessiva
Carência de serviços
Inadequação
fundiária
urbana

Freqüência
46
5 (água)*
29 (entre próprios
já

pagos

e

ainda

Percentual
2,24
0,24
1,41

pagando)
27

1,31

Inexistência de unidade
sanitária
Cobertura inadequada
Total

14

0,68

121

5,89
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ESTANDE SEM TERRA
Diversidade na Luta dos Guarani e dos Movimentos sociais camponeses
Paulo H. Porto Borges¹
Carolina Bonelli²
Área Temática : Cultura (Cultura e Memória Social)
PALAVRASCHAVE: Guarani, Movimentos, Diversidade
RESUMO:
O Estande Sem Terra nasce com a intenção de realizar um espaço conjunto de exposição de dois
projetos de pesquisa e extensão do programa Universidade Sem Fronteiras (SETI) realizados pela
Unioeste de Cascavel: “Encontro Guarani”, coordenado pelo prof. Paulo H. Porto Borges e
“Saberes e Valores Culturais da Juventude Rural do MST e MPA do Território Cantuquiriguaçú”
coordenado pela prof.ra Valdeci Batista Melo de Oliveira.
A confluência destas duas pesquisas e extensões se justifica pela comum atenção, na escolha dos
beneficiários, para culturas e saberes considerados marginais, atrasados, tradicionais, e
politicamente criminalizados pelas mídias.
Os dois projetos têm o objetivo de valorizar estas culturas, resgatálas socialmente e
culturalmente e apoiálas nos processos de reconhecimento político.
O estande permitirá paralelamente á exposição de fotografias “Imagens Sem Terra”, de exibir
produtos de artesanato guarani, cartilhas e livros informativos dos movimentos sociais, vídeo e
imagens tiradas no trabalho de campo, e de promover a informação e sensibilização a respeito das
lutas sociais, políticas e culturais destes povos.
CONTATOS:
Paulo H. Porto Borges (45) 8809 4665, pauloportoborges@gmail.com
Carolina Bonelli (45) 9951 3517, carolina.bnll@gmail.com

________________________________
¹Coordenador Projeto USF “Encontros Guarani”

²Bolsista Recémformada Projeto USF “Saberes e Valores da Juventude Rural do MST e MPA no Território do
Cantuquiriguaçú”

FOTOGRAFIA, MEMÓRIA, MIGRAÇÕES E MEIO AMBIENTE: POSSIBILIDADES DE PESQUISA A PARTIR
DA UTILIZAÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DO MIS – MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE
CASCAVEL
Marcos Nestor Stein (coord.)
Paulo José Koling
Gilberto Calil
Mauro Consa Pequitin
Nilceu Jacob Deitos
Lúcia Teresinha Macena Gregory
Silvia Maria Soares do Prado
Daniele Brocardo
Poliane Brunetto
Jael dos Santos
Rosana Déa Marques Gonsalves
Shaieny Philippsen Cardoso
 Área Temática: Cultura
Modalidade de Apresentação: Comunicação Visual/Painel
PALAVRAS-CHAVE: Museu da Imagem e Som; Cascavel; Fotografia
A presente atividade faz parte do projeto de extensão intitulado “Ações para
Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da Imagem e
do Som (MIS) do Município de Cascavel”, resultante de um convênio firmado
entre a UNIOESTE e o Município de Cascavel. A atividade está sendo
desenvolvida no CEPEDAL – Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o
Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, e visa higienizar,
identificar, catalogar e digitalizar fotografias do referido museu. Esta
investigação tem como objetivo apresentar algumas possibilidades de pesquisa
a partir do acervo, que contém cerca de 40000 fotografias que envolvem temas
como: migração, meio-ambiente, colonização, esportes, cultura, política,
urbanização, etc. Dentre elas, destacam-se as que apresentam cenas do
período de formação do município de Cascavel. São fotografias da chegada
das primeiras famílias, primeiras habitações, e da derrubada das matas, nas
décadas de 1940, 1950 e 1960. Tais fotografias são utilizadas como marcos de
determinada memória coletiva do município de Cascavel, especialmente em
momentos de efemérides, como em festividades que comemoram aniversários
de emancipação do município. No entanto, podem também ser usadas para
problematizar tais memórias, pois há, por exemplo, muitas que retratam outros
sujeitos, que aparentam ser de grupos mais pobres e que não são oriundos do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Estados de origem da maioria dos

classificados como “pioneiros”. Espera-se que essa atividade contribua para a
reflexão acerca da história do município de Cascavel, não somente no âmbito
acadêmico, mas, especialmente, no ensino fundamental e médio.
FORMAS DE CONTATO:
CEPEDAL:
www.unioeste.br/projetos/cepedal/
CAMPUS:

MAL. CÂNDIDO RONDON
Telefone: 45- 32847878
Endereço: Rua Pernambuco, 1777.

FOTOGRAFIA, MEMÓRIA E MIGRAÇÕES: PESQUISA A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO
ACERVO FOTOGRÁFICO DO MIS – MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE CASCAVEL
Coordenação e Orientação do Projeto:
Prof. Dr. Marcos Nestor Stein (Coord. do projeto e do CEPEDAL)
Prof. Dr. Paulo José Koling
Prof. Dr. Nilceu Jacob Deitos
Silvia Maria S. do Prado (Coord. do MISCascavel)
Secretaria do Cepedal: Lúcia Terezinha M.Gregory
Bolsistas:
Daniele Brocardo
Jael dos Santos
Poliane Brunetto
Shaieny Philippsen
Rosana Déa M. Gonsalves
Área Temática: Cultura
PALAVRASCHAVE: Fotografias; Museu; Memórias

RESUMO:
A oficina tem o propósito de apresentar a metodologia de trabalho desenvolvido no
projeto de extensão que o Cepedal vem realizando em parceria com o Museu da Imagem
e do Som (MIS), do município de Cascavel. A atividade de extensão envolve o tratamento
das fotografias (higienização, catalogação), digitalização e inserção na página do MIS.
FOTOGRAFIA, MEMÓRIA, MIGRAÇÕES E MEIO AMBIENTE
O MIS contém cerca de 40.000 fotografias, cujos temas estão relacionados à
migração, ao meio ambiente, às ocupações populacionais, modos de viver, hábitos,
culturas, política, cidade e urbanismo, dentre outros.
Nesta diversidade de fotografias do acervo chama a atenção as imagens que
apresentam cenas do período de formação do município de Cascavel. São fotografias que
retratam a chegada das primeiras famílias, suas habitações e a derrubada das matas.
Essas fotografias podem ser utilizadas para análise da memória coletiva dos
indivíduos, especialmente em momento de efemérides como em festividades que
comemoram aniversários de emancipação do município.
A partir dessas fotos também é possível problematizar estas memórias e suas

representações, pois muitas delas retratam outros sujeitos que aparentam ser de grupos
que não aqueles tradicionalmente classificados como “pioneiros”. Nesse sentido, o projeto
contribuirá para a reflexão acerca da história do município de Cascavel.

Referências Bibliográficas:
BORGES, Maria Eliza Linhares. História e fotografia. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica,
2008 (Coleção História &... Reflexões)
LE GOFF, Jacques. “Documento/Monumento”. In: História e memória. 4 ed. Trad.
Bernardo Leitão et al. Campinas: Unicamp, 1996.
SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
MAUAD, Ana Maria. Fotografia e história, possibilidades de análise. In: CIAVATTA,
Maria e ALVES, Nilda (orgs.). A leitura de imagens na pesquisa social. História,
comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2004.
CONTATO:
Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon – CEPEDAL  45 32847878

MEMORIAL PROJETO RONDON
Ubiratan Tupinambá da Costa
Daiane Tonato Spiazzi
Marcelo Gabriel Ercolani
Área Temática: Cultura
PAINEL
Palavras-Chave: Projeto Rondon, Memorial, UFSM.
Este resumo tem por finalidade apresentar o Projeto de Extensão que visa
institucionalizar um espaço Museológico denominado Memorial Projeto Rondon,
ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Isso se
deve ao fato de a UFSM ter sido pioneira em participações no Projeto Rondon,
desde sua criação em 1968, sendo a primeira universidade brasileira a instalar um
Campus Avançado na cidade de Boa Vista, Roraima em 1969. Atualmente a UFSM
participa ativamente das Operações do Projeto Rondon, que tem por finalidade criar
oportunidades para os acadêmicos realizarem estágios voluntários, contribuindo
para ampliar conhecimentos e qualificar suas formações, e ainda ajudar
comunidades pobres em todo o território nacional.
Dessa forma o Memorial tem por objetivo, salvaguardar a participação dos
rondonistas e da UFSM no Projeto Rondon, através dos relatos orais dos
rondonistas, de um arquivo documental e fotográfico. O Memorial comportará ainda
um espaço aberto a novas participações por parte do público acadêmico e dos
interessados em conhecer as diversidades brasileiras e o trabalho de extensão
realizado pela UFSM. Deverá servir ainda como um lugar de pesquisa e exposição.
A criação do Memorial seguirá as exigências do Estatuto dos Museus e
funcionará como uma instituição museológica de caráter permanente, sendo
coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Espera-se, com isso, que o
conhecimento e as experiências dos rondonistas, assim como o trabalho
desenvolvido pela UFSM no Projeto Rondon, sejam preservados, valorizados e
propagados, e mantendo-se este espaço como de incentivo à novas ações de
extensão.
FORMAS DE CONTATO:
•
•

Página web: www.ufsm.br/memorialrondon
E-MAIL: pre.ufsm@gmail.com

•

Fone: (55) 3220 8684

O TEATRO COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO NOS MOVIMENTOS
SOCIAIS MST E MPA.
Valdeci Batista de Melo Oliveira1
Priscilla de Paula Cordeiro2
Marco Antonio Batistella3

Área temática: Diálogos Culturais
Identificar a modalidade de apresentação: comunicação oral.
RESUMO
Neste presente artigo abordaremos o tema “Teatro do Oprimido” como sendo uma das
metodologias utilizadas pelo projeto Saberes e Valores Culturais da Juventude Rural do MST e
do MPA no Território do Cantuquiriguaçu em Assentamentos e Acampamentos do MST e MPA,
e em escolas de municípios de baixo IDH também localizados no Território. O teatro do oprimido
é trabalhado pela forma de oficinas que se dá em teoria e em prática de jogos teatrais de Augusto
Boal, textos de Brecht, Maiakovski e Eduardo Alves da Costa Eduardo da Costa. Este projeto
conta com 8 bolsistas: 3 recém-formados (Priscilla de Paula Cordeiro, Marco Antônio Batistella,
Carolina Boneli) e 5 acadêmicos (Bruna Bibiana Lemos Moraes, Michael Jean Guntzel, Rodolfo
César Mafra Previato, Samuel Leandro dos Santos, Welder Walmor Ayala) que trabalham com a
poética do oprimido de Brecht, na área de música, documentário, artesanato, filosofia, letras,
ecologia e direito, além do pressuposto Teatro do Oprimido. Este projeto já contou com oficinas
realizadas e Rio Bonito, Assentamento Oito de Junho, Assentamento Marcos Freire,
Acampamento Primeiro de Agosto e Sertãozinho. Já tem oficinas marcadas no Assentamento
Ireno Alves, Diamante do Sul, Três Barras do Paraná e Acampamento Casanova.
Palavras-chave: Teatro do Oprimido; MST; MPA.
INTRODUÇÃO
1

Coordenadora do Projeto Saberes e Valores Rurais da Juventude do MST e MPA no Território do Cnatuquiriguaçu.
Bolsista recém-formada no Projeto Saberes e Valores Rurais da Juventude do MST e MPA no Território do
Cnatuquiriguaçu.
3
Bolsista recém-formada no Projeto Saberes e Valores Rurais da Juventude do MST e MPA no Território do
Cnatuquiriguaçu.
2

Nunca acreditei em verdades únicas. Nem nas minhas, nem nas dos outros. Acredito
que todas as escolas, todas as teorias podem ser úteis em algum lugar, num dado
momento. Mas descobri que é impossível viver sem uma apaixonada e absoluta
identificação com um ponto de vista.
(Brook, 2004, p.101).

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) o Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) geralmente realizam suas formações políticas através de plenárias. As
plenárias são encontros onde geralmente pensadores, líderes e militantes dos movimentos
articulam discussões sobre questões pertinentes a sua conjuntura. Esta metodologia de
discussão se dá em uma forma muito semelhante a palestras, diferenciando-se pelos
momentos em que os participantes também devem discutir as questões e não apenas sendo
espectadores. Esta metodologia séria de formação resulta em um comportamento dos jovens
do movimento. Um comportamento muito semelhante ao dos jovens em sala de aula. Muitos
se sentem entediados, e nos momentos de discussão não participam.
Um dos principais objetivos do MST e do MPA é que seus jovens se formem
politicamente, que conheçam os trabalhos e quem são Marx, Engels, Che Guevara, mas o
modo de trabalho em forma de plenária, apesar de indispensável, muitas vezes torna-se
maçante ao jovem. A proposta de grupos de teatro ao MST e MPA proporciona uma
alternativa à conscientização política, isto porque todos os assuntos a serem discutidos em
plenária ou podem expressar-se dramaticamente. Dentro deste organon (1948), palavra usada
por Brecht quando considera a arte como instrumento de formação e transformação, é
possível usar desta poética para atingir o mesmo objetivo das plenárias: a formação.
Há um momento especial guardado a pequenos esquetes teatrais dentro do próprio
movimento, as chamadas místicas. As místicas são espécies de pequenos ritos de duração
dentre 5 e 20 min (podendo variar) em que se prepara os participante aos encaminhamentos
do dia. Geralmente estas místicas são realizadas por músicos e jovens. Por que não realizar

esquetes nestas místicas? Esta é uma das propostas do projeto “Saberes e Valores Rurais da
Juventude do MST e MPA no território do Cantuquiriguaçu”. Para tanto, utilizou-se o Teatro
do Oprimido para esta tarefa.
OBJETIVOS: O TEATRO DO OPRIMIDO
A grandeza do homem se define por sua imaginação. E, sem uma educação de primeira
qualidade, a sua imaginação é pobre e incapaz de das ao homem instrumentos para
transformar o mundo. (Florestan Fernandes, p.18, 2009)

O Teatro do Oprimido é uma configuração de trabalho poético exercitado principalmente
pelos Jogos Teatrais. Não podemos deixar de dizer que acima de qualquer especificação, o
Teatro do Oprimido (TO) é democrático. Para Boal (2008) “Todo mundo atua, age, interpreta.
Somos todos atores. Até mesmo os atores! Teatro é algo que existe dentro de cada serhumano, e pode ser praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no
Maracanã ou em praça pública para milhares de espectadores.” (p.IX).
Percebemos que o teatro é, mais do que arte, uma maneira de viver, ou seja, em todas as
situações dos nossos dias desempenhamos papeis. Ora somos irmãos, ora filhos, ora médicos,
ora agricultores. E esta nossa realidade já nos capacita para atuarmos em um palco, pois já
atuamos no picadeiro da realidade.
Esta forma teatral destaca as verdadeiras histórias do povo. A realidade dos oprimidos,
excluídos, mal entendidos. Ela valoriza o corpo e a mente como instrumento de trabalho e
mudança. Para o Teatro do Oprimido o importante não é entreter, mas conscientizar e retirar
as vendas dos alienados. Isto não significa que deste teatro não é possível retirar a diversão.

Existe a forma de teatro para formação de público no Teatro do Oprimido, onde as histórias
dos oprimidos podem ser contadas como comédias ou dramas, com um interesse aditivo:
além da mudança e agitação, a conquista do espectador.
A palavra espectador também muda de significado neste método. O espectador não é mais
apenas uma palavra; agora é composta, são duas. É o espectador-ator. Cabe ao público não
mais apenas assistir, mas a participar, seja no sentido direto, sendo personagem do espetáculo,
ou seja na própria mudança de pensamento que faz com que o espetáculo emane idéias e
“epidemize” o público, espalhando este conceito da verdade do opresso. Lembrando que o
uso desta palavra “Epidemia” neste texto, se refere, a anti-catarse 4, em que a verdade nua e
crua contra-ataca a mass media alienadora. Neste momento o teatro é revolucionário e a
serviço do povo:
A tática revolucionária abrange todos os aspectos da luta política e, ao mesmo tempo,
sabe manejar as forças básicas da revolução. É uma tática acessível, uma tática de
massas, ao alcance da compreensão comum, não uma tática de privilegiados, de
iluminados, de donos da revolução, de manipuladores de fórmulas feitas. (Marighella,
2009, p.15.)

Usando o Teatro do Oprimido como instrumento do AgitProp causa-se o “despertar” do
público. Estes se mobilizam e a mobilização resulta na formação de consciência de outros.
Poderiamos ser questionados por que a formação na consciência não acontece antes da
mobilização. Isto porque, esta formação é entendida de uma ampla amplamente, ou seja, não esta
sendo referida a consciência de quem mobiliza, pois aquele que mobiliza provavelmente já tem a

4

“Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. O termo catarse vem do idioma Inglês, catharsis, e este do idioma Grego, kátharsis,
“purificação; purgação; alívio da alma pela satisfação de necessidade moral”. Surgiu no Século
XX”. – Acesso dia 7 de janeiro de 2010 < http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6L1KcBx4DnIJ
:www.tertuliaconscienciologia.org/index2.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D61%26Itemid
%3D3+anti-catarse&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESjo6Toa3Rh1gXX90quOITvqDiD31XtV17
aT6Cn_8tjJmnfzrMTCRjoST-V0336BH_16J6ZM8I-7xNG8CeLdhrQajyKLOOjlnuHAKhFR_xaL5qSNO7Gko
PTCzJeeeh8gY3S6v8kF&sig=AHIEtbRDXHitfAVHLFPgwkxmPFyGzYPzAA>

consciência, mas o que sofre a mobilização pode ser conscientizado, já que pode não ter tido a
possibilidade de ser público do Teatro do Oprimido em um primeiro momento.
Digamos que os militantes assistam uma peça ou esquete desenvolvido sob o método do
Teatro do Oprimido. É do objetivo deste trabalho mobilizar. Os militantes mobilizados
conscientizam outros. O Teatro passa então a ter um caráter motivador.
MÉTODOS: JOGOS TEATRAIS. POR QUÊ?
Os jogos teatrais têm como objetivo preparar atores e não atores para expressar-se no
palco. Os jogos teatrais são considerados para Boal, um arsenal. Este pensamento é ainda mais
forte do que o da poética do Oprimido do Brecht, que considera a arte como instrumento, e não
armamento.
Cada um dos jogos tem um objetivo, seja físico, ou seja, psicológico:
O trabalho do jogo teatral em teatro é construído basicamente a partir de brincadeiras
infantis, com uma forte exigência quanto aos seus limites e regras, apesar do clima de
alegria e descontração que provoca nas aulas. Cumplicidade, generosidade, amizade e
prazer são a essência deste estado. (Barbosa, 2004, p.158)

DISCUSSÃO E RESULTADOS: A INTERPRETAÇÃO DRAMÁTICA.
Após a análise poética e a roda de discussão, espera-se que os jovens compreendam e
reflitam sobre o conteúdo desta poesia. A partir do momento que se tem a consciência do que se
está lendo, a memorização se torna mais simples. Com este processo de compreensão, reflexão e
memorização, a ação dramática tende a acontecer mais naturalmente, pois não precisam se
preocupar em decorar palavras difíceis, mas em transmitir os sentimentos deste poema.
Geralmente este processo se dá após treinos realizados através dos jogos teatrais, então os jovens

já têm intimidade, sentindo-se livres para fazer questionamentos. Se isto não acontecer, este
processo pode partir direto do oficineiro5.
É relevante, para o MST e o MPA, que cada encontro do grupo seja bem planejado e
acordado por todos os envolvidos. Para que este processo envolva mais efetivamente seus
participantes, a escolha de um casal de jovens para programar e auxiliar nos encontros pode ser
feita. Este processo de escolha de um coordenador e uma coordenadora é comum nos encontros
destes Movimentos, isto para mostrar a complementação dos sexos e de dois indivíduos
diferentes unidos a um bem comum.
Para complementar estes processos de reflexão dramática, sempre são interessantes filmes
e documentários relacionados ao assunto tratado. No caso do poema “Perguntas de um
Trabalhador que lê”, seria pertinente uma sessão de vídeo com o documentário “Nós que aqui
estamos, por vós esperamos”, de Marcelo Masagão, tratando das grandes mudanças ocorridas no
século XX através da vida de pequenos personagens reais, pessoas que ajudaram nos grandes
momentos desta história, mostrando a interação do homem com o mundo.
CONCLUSÃO
O Teatro do Oprimido chega para causar transformação pela arte. Não é uma arte
dadáica6 ou parnasiana7. É uma arte da realidade, seja ela bela ou grotesca8. O Teatro do
oprimido é dialógico, transformador, formador. Para os Movimentos Sociais como MST e MPA,
para os excluídos, para as minorias, para aqueles que se sentem silenciados pelos opressores, esta
forma de Teatro é como um microfone que amplia sua voz e seu chamado aos alienados. É uma
5

Os encontros teatrais são chamados de oficinas, por tanto os diretores destes encontros são chamados de
“oficineiros”, aqueles que ministram as oficinas.
6
Dadaísmo é uma vanguarda Moderna iniciada em Zurique, 1916, conhecida como a arte do absurdo, do non-sense
7
Parnasianismo é um Movimento literário de essência poética, da arte pela arte, iniciado na França em 1850.
8
O uso da palavra “grotesco” tem sua força com Victor Hugo quando a usa para tratar do oposto a beleza retratada
no Romantismo. “A musa moderna verá mais coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na criação não
é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com
o bem, a sombra com a luz” (HUGO, 2002, p. 26).

ação prática, como afirma Florestan Fernandes (2009) “A transformação não é produto do avanço na
esfera da consciência e também não é produto de uma elaboração espontânea da realidade. É preciso que a ação
prática transformadora se encadeie a uma consciência teórica e prática, que seja, num sentido ou noutro, dentro da
ordem ou contra a ordem revolucionária.” (p.134)
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OS PRINCÍPIOS CRISTÃOS DE ORÍGENES
Leocir Dante Baller
Resumo: O objetivo do texto ora apresentado é expor o que temos como proposta de
uma pesquisa de conclusão de curso, que tem como recorte temporal, a primeira
metade do século III, no qual os aspectos levantados no texto seguem como uma
pequena abordagem bibliográfica, trazendo algumas interpretação das fontes e
discutindo o que historiografia apresenta sobre o contexto e o tema, que se define
enquanto os princípios do cristianismo no Império Romano através dos escritos de
Orígenes. Porém de maneira alguma temos a pretensão de apresentar este texto como
um trabalho concluído, já que para este, utilizamos somente alguns autores que
trabalham com as definições propostas, somente como meras ilustrações, do que virá a
ser nosso trabalho final. Porém com o presente esboço, podemos refletir sobre
situações interessantes para estarmos pensando sobre a temática.
Palavras Chave: Orígenes, Antiguidade Tardia, Sagradas Escrituras.

O nosso propósito no presente trabalho é de discutir a construção do modelo de
homem cristão na chamada “Antiguidade Tardia” através de Orígenes, analisando o
contexto do início do século III, no Império Romano.
Para avaliarmos a extensão das transformações nesse período, temos presente
a idéia de que esta discussão é uma experiência localizada nas estruturas originais do
cristianismo, porém não pretendemos aqui definir a história como busca de origens e
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também deve ficar claro que este trabalho não prioriza a história das instituições
religiosas.
A questão é perceber através de Orígenes, qual era a ideologia1 do período,
tanto na questão cultural, de poder e na sociedade, como resultado de trocas num
processo de difusão em que cristãos e pagãos estão historicamente submetidos.
Em nossa concepção de história, esta sempre é pautada a partir do presente,
com isso nos posicionamos do presente para a “Antiguidade Tardia”, entendendo que
este seja um período que vai de século III ao século VII, ignorando o marco colocado
pela História Tradicional, de que a queda do Império Romano em 476 d. C. seja um
marco entre a antiguidade e a idade média, pois não podemos encontrar nesse marco,
mudanças culturais, sociais, econômicas dentre outras. De fato, essas mudanças
vinham se constituindo lentamente desde o século II e seguiram muito além destas
datas pré-cristalizadas pela historiografia Tradicional.
O termo “Antiguidade Tardia” deve ser visto como um período específico,
“dependendo do ponto de vista de quem olha da Antiguidade ou da medievalidade, em
ambos os períodos e ao mesmo tempo em nenhum deles efetivamente”(AMARAL, s/d:
2008).

1

Segundo Kalina Vanderlei Silva, no Dicionário de Conceitos Históricos, entendemos “ideologia” como um
conjunto de idéias.
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Dito isto, acreditamos que a pesquisa nos dará respostas além daquelas
considerações pré-cristalizadas que a teologia, a filosofia e especialmente a
historiografia vem nos mostrando através dos tempos e, sobretudo atentar a questão
de que a antiguidade não é um tempo inatingível para nós que nos propomos ao árduo
trabalho da pesquisa e que os ditames que lá se deram podem e devem ter olhares
atentos a novas possibilidades e novas produções desde que cientificamente
conduzidas.
Estabelecida a perspectiva de fundo, que nos orienta em nossa abordagem,
passaremos a caracterizar as principais questões que se articulam na formação da
sociedade e o funcionamento desta, no que se mostra sobre a vida de Orígenes e
sobre seu discurso e interpretação das Sagradas Escrituras.
“Orígenes nasceu no Egito, pelo ano de 185. Seu pai, de nome Leônidas,
tratou de educá-lo em própria pessoa; simultaneamente fê-lo frequêntar a escola
catequética, onde com toda a certeza atraiu a atenção do seu mestre Clemente
e do bispo Demétrio. Entre 201 e 202 Leônidas foi preso e executado por causa
de sua fé.” (BOEHNER/GILSON, 2007: 48)

Após a morte do pai Leônidas, que morreu sob a perseguição de Severo contra
a Igreja, Orígenes com 17 anos de idade teve que trabalhar no sustento da mãe e seis
irmão menores. Um ano depois, ele se põe a frente da Escola de Alexandria como
educador, apresentando coerência entre crença e conduta, o que Eusébio de Cesaréia
trata como “traços notáveis da mais autêntica virtude cristã” (NUNES, 1978: 127).
Orígenes, ainda menino, sentia-se atraído pelo martírio,

“e de fato faltou então bem pouco, e o fim de sua vida estaria não muito longe, não
fosse o providência de Deus pelo benefício de grande número que, por intermedio
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de sua mãe, interpôs um impedimento ao seu desejo ardente. Ela, de fato, primeiro
implorou e o instou a poupar os sentimentos maternos em relação a ele, mas
vendo-o só inclinado com mais veemência àquilo, ao compreender que o pai fora
levado e era mantido em prisão, tendo ficado totalmente tomado pelo desejo de
tornar-se mártir, a mãe escondeu suas vestes para compeli-lo a ficar em casa”
(CESARÉIA, 1999: 202).

Podemos interpretar a citação acima, como um exemplo da sagacidade de
Orígenes, pois de fato, entendemos que ele estava apoiando o que seu pai pregava e
auxiliava-o a manter-se firme e não mudar de idéia, ao mesmo tempo mostrando sua
crença e devoção ao cristianismo.
Dentre os seus aspectos escandalizados, que o tornaram conhecido, além do
desejo pelo martírio, citamos o que Eusébio de Cesaréia identificou como “O ato
resoluto de Orígenes”, no qual,
“enquanto exercia o ofício de instrutor básico em Alexandria, Orígenes também
realizou um ato que parecia, de fato, proceder de um entendimento juvenil ainda
não maduro, ao mesmo tempo, porém, manifestando grande prova de sua fé e
autocontrole. Eis que compreendendo esta expressão: ‘Há eunucos que assim se
fizeram (fizeram-se eunucos) por causa do reino do céu’, de maneira muito liberal e
puril e, ao mesmo tempo, pensando em cumprir as palavras de nosso salvador,
enquanto também desejava evitar que os incrédulos tivessem alguma ocasião para
calunias vergonhosas, pois, ainda jovem, era necessário conversar não só com
homens, mas também com mulheres” (CESARÉIA, 1999: 209).

Este foi um fato que nos chamou muito a atenção, pois isso confirma que
Orígenes levava tão a sério as Escrituras Sagradas, que arrastado por uma
interpretação radical da passagem bíblica do livro de Mateus 19:129, por que a Escola
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Mateus 19:12 – Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que foram
castrados pelos homens; e há eunucos que castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem
pode receber isto, receba-o.
4

de Alexandria era freqüentada por homens e mulheres, se castrou para evitar
interpretações, sobre seu relacionamento.
Ele tentava esconder tal ato, porém isso não foi possível, “e quando isso foi
certificado por Demétrio, o bispo da igreja dali, este muito admirou a coragem do ato e,
percebendo o ardor e a sinceridade de sua fé, o exortou de imediato para que tivesse
bom animo” (Cesaréia, 1999: 209). Esse fato pode confirmar a questão do por que as
posturas e condutas dele não eram tratadas de forma homogênea.
Porém Euzébio de Cesaréia relata que o mesmo bispo, Demétrio, algum tempo
mais tarde, vendo Orígenes progredir, “grande e eminente, e celebrado por todos, foi
vencido pela fraqueza humana e escreveu contra ele aos bispos de todo o mundo e
tentou descrever que ele havia feito com o mais absurdo dos atos.” (CESARÉIA, 1999:
209) Com isso, Orígenes conquistou honra e primazia e por sua virtude e sabedoria
acabou se tornando um personagem bastante conhecido.
Orígenes escreveu a obra De Principiis (título em latim), por volta do ano de 220,
assim sendo, ele teria aproximadamente 35 anos. Nesta obra, ele teve o intuito de
trabalhar os princípios e fundamentos do cristianismo, e com a tradição de análise das
Escrituras Sagradas, ele se aproximou das principais doutrinas cristãs. Na obra
podemos identificar como o autor manifesta a audácia especulativa, no qual, sua
principal preocupação é a de fazer com que a doutrina das Escrituras Sagradas e da
tradição eclesiástica pudesse chegar de forma compreensível e aceitável aos homens
cultos de seu tempo.
Nos deparamos com uma obra repetitiva, mas temos compreensão, pelo período
que esta foi escrita, mesmo assim percebemos que Orígenes procurava alcançar uma
definição precisava para tudo que trabalhava, se mostrando flexível para discutir
questões mais variadas possíveis, sobre as Sagradas Escrituras, sempre disposto à
correções, para um entendimento mais claro e completo.
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O autor recorreu a Bíblia, como fonte, usando estes escritos como verdade.
Sugerindo muitas vezes várias soluções a um só problema, sempre baseado nesses
escritos, assim sendo, expõe uma série de teorias, como por exemplo, a existência da
alma, a restauração final das criaturas e o sentido alegórico2 da Bíblia. Dentro deste
apontamentos, identificamos também as discussões sobre as questões do corpo, da
alma, do visível e invisível, da mente, da sabedoria de Deus, do livre arbítrio, dentre
outros pontos a serem levantados num trabalho de maior amplitude que é o trabalho
conclusão do curso de história, com previsão de defesa ao final deste ano.
A obra se articula em torno da idéia da preexistência, no qual à a restauração
das almas e também na existência de um só Deus em três pessoas, no Pai, no Filho e
no Espirito Santo. Com isso, Orígenes teve sua conduta considerada verdadeira por
Eusébio de Cesaréia, que viveu num período pouco posterior e teve a preocupação de
escrever sobre ele, se constituindo como uma de nossas fontes para essa abordagem.
Sabemos que a uma infinidade de possibilidades para pesquisas, porém ora
definimos em trabalharmos com o desenvolvimento de idéias sobre o cristianismo,
analisando o contexto do início do século III, no qual podemos identificar elementos
que nos permitem problematizar o paganismo e o cristianismo e seus embates
observando a postura, conduta e também o posicionamento discursivo de Orígenes,
para problematizar a construção de um modelo de homem cristão através dos métodos
catequéticos para o período. Porém com base na identidade construída pelos autores
aqui trabalhados, podemos refletir sobre situações interessantes para pensarmos sobre
a temática, na construção de um trabalho final.

2

A alegoria é uma operação racional que não implica passagem de um novo plano do ser nem uma nova
profundidade de consciência; é a figuração em um mesmo nível de consciência , daquilo que já pode ser
bem conhecido de outra maneira. (CHEVALIER/CHEEERBRANT, 2002: XVI).
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PREPARO DE FESTAS FAMILIARES
Priscila Vasconcellos Chiattone, Stephanie Dodopoulos Castejon
Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Secretária do Lar, Recepção de Visitas, Festa Infantil.
RESUMO:
O Projeto de Extensão “Secretária do Lar” do curso de hotelaria da
Unioeste/Foz qualifica a mãodeobra das domésticas de Foz do Iguaçu/PR e
para isso conta com um amplo cronograma de atividades. Esta oficina objetiva
tratar de um dos assuntos mais requisitados pelas participantes e donas de
casa: preparo de festas familiares. Essa atividade é considerada de suma
importância, pois as Secretárias do Lar devem estar habilitadas para receber
visitas e saber elaborar cardápios para cada tipo de encontro. A oficina
começará abordando a importância do tema e os tipos de festas que podem
ser realizadas, dependendo do objetivo da família, do espaço que se tem a
disposição e do orçamento que se dispõe. Após será visto a importância da
decoração do ambiente, vestimenta adequada da garçonete, tipos de cardápios
e serviços, e cálculo da quantidade de alimentos por pessoa. Também serão
demonstrados os passos para o preparo de festas infantis, uma vez que para
esse tipo de público devemos ter um maior cuidado, principalmente para que
haja diversão sem acidentes. Para um melhor entendimento do assunto, oficina
será dividida em parte teórica e prática. Esperase que está oficina contribua
para desenvolvimento das habilidades do lar das participantes, sendo um
diferencial para as profissionais que trabalham como Secretárias do Lar.
FORMAS DE CONTATO:
Fone: (45) 84144539 ou email: priscilachiattone@hotmail.com

PROGRAMA DE ENSINO DE LITERATURA E CULTURA – PELCA
Gilmei Francisco Fleck
Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
Resumo: 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 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 efetuadas pelos diferentes projetos que dão sustentabilidade ao Programa
proposto. A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a
incluir a prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do
curso de Letras – deve criar um espaço de discussão que se volte para a formação
de leitores críticos, capazes de compreender este processo de elaboração do texto
literário, sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar as técnicas de
compreensão leitora. Por meio das ações deste Programa, com seus vários projetos

busca-se contribuir, não só na formação de leitores, mas no aperfeiçoamento dos
propósitos do Ensino visados no Curso de Letras, bem como na formação de
profissionais e pesquisadores mais qualificados que venham, de fato, a gerar
conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação continuada
oferecida aos professores da rede pública e privada de nossa região.
O Programa permanente zela pela permanência das práticas que buscam resgatar o
importante papel da literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura do
texto literária a ocupar, novamente, um espaço relevante na formação do leitor já
nos primeiros anos escolares, bem como incentive a inclusão de aulas de Cultura
nas escolas, a fim de promover a alteridade entre os cidadãos e os povos latinoamericanos.
Objetivos:
Geral: Oportunizar a comunidade acadêmica, aos profissionais da área de educação
e afins, bem como à população em geral, acesso aos resultados alcançados no
Ensino e na Pesquisa – efetivados na Unioeste – no que tange aos estudos
Literários e Culturais –, por meio de projetos, cursos e uma série de ações
extensionistas

oferecidos para a comunidade pensando na formação de

profissionais mais instrumentalizados para a formação de leitores críticos e de
cidadãos conscientes da essência híbrida e mestiça de sua cultura.
Específicos: Ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o
entendimento do discurso presente em textos em prosa, líricos e dramáticos por
meio do estudo e aplicação prática das teorias contemporâneas de análise literária.
- incentivar a prática da leitura e a prática da abordagem ao texto literário nas
escolas, a fim de instigar a formação do hábito da leitura e subsidiar atividades
educativas promovidas pelos professores.
- Rever aspectos da formação dos povos europeus que colonizaram a América com
suas manifestações culturais, especialmente aquelas que influenciaram a formação

cultural das nações do Novo Mundo, oriundas do intenso processo de mestiçagem e
hibridização das manifestações culturais das diferentes etnias que integram a atual
configuração dos povos americanos.
Métodos: O PELCA apóia-se em quatro grandes projetos permanentes, a saber:
- ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA.
São ações planejadas dentro deste projeto:
1-Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado (curso de 45 hs);
2- Fundamentos da literatura Comparada: (curso de 45 horas);
3- tempo na narrativa: teoria e prática de análise (oficinas – 20 horas);
4- configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de oficinas:
20 horas);
5 - O narrador: visão e voz na narrativa (ciclo de oficinas: 20 horas);
6- O texto dramático: evolução do gênero e suas características contemporâneas
- LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS
Integram as ações deste projeto:
1-Literatura infantil e infanto-juvenil: a formação do leitor (curso de 45 hs.);
2- Contação de histórias: uma arte formadora de leitores (curso de 45 horas);
4- O Gênero lírcio e dramático – uma perspectiva teórico/analítico para o ensino da
lioteratua (curso 45 horas)
6- Leituras do conto contemporâneo (curso de 45 horas);
- ABORDAGENS AO MULTICULTURALISMO NA AMÉRICA: UM UNIVERSO DE
MESTIÇAGEM E HIBRIDIZAÇÃO.
Fazem parte deste projeto as seguintes ações planejadas:
1- O mundo hispânico e suas manifestações culturais: do Velho ao Novo Mundo(Curso em dois Módulos de 45 horas cada um - Módulo I: Pesquisa e produção em
Tópicos de Cultura Hispânica: Módulo II: A importância da inserção de Tópicos de
Cultura no processo de ensino de Língua Espanhola);

2-Processos constituintes da cultura hispano-americana: das origens à atualidade;
3- Reconhecendo o passado: das civilizações pré-colombianas às nações
independentes na América (Curso de 45 horas.);
4- Estudo das manifestações culturais afro-brasileiras; (curso de 45 horas)
5- O universo indígena e suas influências na formação da cultura dos povos
americanos; (curso de 45 horas)
- LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTERRELAÇÕES 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- 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- 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.
4- Programa de orientação para produção acadêmica científica dos discentes da
Unioeste.
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 objetiva contribuir para a formação de leitores
críticos e profissionais mais capacitados, instrumentalizados para proceder à
abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem teórica consistente e
pertinente e, especialmente, promover a integração entre Ensino/Pesquisa e
Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade pública. Com a
realização das atividades extensionistas ancoradas neste programa, contribui-se
para a revitalização do emprego do texto literário na prática educacional, na
formação de leitores capazes de abordar o texto literário e dele extrair seus
significados mais relevantes, auxiliando na formação do gosto pela leitura e de
profissionais da área da educação instrumentalizados à abordagem ao texto literário.
Busca-se contribuir de forma relevante na conscientização da necessidade de
abordar a competência cultural como um componente indissociável do processo de
ensino de línguas estrangeiras
Neste espaço maior, questões como a não-compreensão dos fenômenos de
mestiçagem e hibridização de hábitos e costumes presentes em todas as nações
americanas segue criando impasses a uma verdadeira conscientização de que
nossa riqueza cultural consiste, essencialmente, nestes traços que ainda geram
sentimentos de racismo, menosprezo, etc na sociedade estratificada da qual fizemos
parte, podendo, inclusive, alterar significativamente tal realidade.
As ações propostas neste programa primam pela interação das esferas do Ensino,
da Pesquisa e da Extensão que constituem as macro-instâncias da universidade
pública.
Conclusões: Busca-se, com a implementação do PELCA, aperfeiçoar a capacidade
de análise do texto literária, como prática prazerosa, por meio do emprego de teorias
que alicercem tal prática e incentivar os estudos multiculturais no âmbito escolar
para promover o reconhecimento do outro como um semelhante, apesar das
diferenças.

Oportuniza-se um espaço dentro da universidade no qual atividades de abordagens
ao multiculturalismo e de prática de leitura crítica são discutidas, estudadas e
aplicadas continuamente sob a orientação de um profissional capacitado para tal.
Obter o pleno conhecimento e domínio da arte de ler constitui-se em 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 , uma ação apoiada e incentivada pelo PELCA.
Ao voltar-se para a competência intercultural vloriza-se a capacidade de estabilizar a
própria identidade no processo de mediação entre culturas e a de ajudar a outras
pessoas a estabilizar a sua, produzindo um estranhamento mínimo, isto se dando
graças ao reconhecimento da alteridade que se materializa com uma visão crítica da
cultura do próximo, de sua sociedade, tanto presente quando passada.
Ao promover a integração dos três eixos de ação da universidade pública – ensino,
pesquisa e extensão – o PELCA preocupa-se também com o espaço apropriado
para a divulgação e difusão dos conhecimentos gerados nessas instâncias e nos
diferentes segmentos da universidade, incluindo em suas ações a promoção dos
eventos anuais: “Seminário Nacional de Literatura, História e Memória” e o
“Simpósio de Pesquisa em Letras da Unioeste”. Tais ações são promovidas pelos
integrantes do Colegiado de Letras, do CECA, do Mestrado em Letras e pelos
membros do grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na
literatura”, com suas três linhas de pesquisa: “Literatura, cultura e ensino”;
“Literatura, história e memória” e “Linguagem literária e interfaces sociais: estudos
comparados”, vinculadas ao Programa de Pós-graduação strictu sensu – Mestrado
em Letras da Unioste/Cascavel. Da realização destes eventos surgem publicações
como os Anais e a Revista de Literatura, História e Memória que possibilitam uma

maior permanência do teor das discussões realizadas nos eventos e sua circulação
por outras Instituições de Ensino e Programas de Pós-graduação.
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RELIGIOSIDADE E CULTURA: MISSA ITALIANA NO CAMPUS
Solaide, POMMER (UNIOESTE)
Prof.a Ms. Benilde Socreppa, SCHULTZ (UNIOESTE)
Resumo: Nascida com o homem, a cultura, ao longo dos tempos, enriqueceu-se de
novos elementos e adquiriu novos valores, é, portanto, resultado dos modos como os
diversos grupos humanos foram resolvendo os seus problemas ao longo da história. A
cultura é expressão do agir, sentir e pensar do ser humano, é criação. A escola e a igreja
servem também como espaço de convivência social, onde concorrem grupos que possuem
os mesmos interesses e partilham os mesmos conhecimentos. Unidos pelos mesmos ideais,
pela mesma visão religiosa, esses grupos acabam por criar elementos socializadores e
afastar-se do estereótipo de “problemáticos” (Cerdeira, 2005:1). Na celebração da missa,
além do componente cultural, tem-se um outro, o espiritual, de grande valor para o
preenchimento das necessidades psicológicas e biológicas do ser humano. A importância de
Deus, presente no ser humano é atestada por Feuerbach (1982, p.166) quando afirma:
“Deus pressupõe homens que o honrem, que o louvem; Deus é um ente cujo conceito ou
representação não depende da natureza, mas do homem, do homem religioso.”
Desempenhando a sua função cultural e espiritual, a celebração da missa favorece esses
valores, além de ser um espaço livre para a interação estudante/comunidade. Com esse
projeto pretende-se valorizar essas ações, trazendo ao Curso de Letras Português/Italiano,
da UNIOESTE campus de Cascavel e à comunidade em geral, um pouco da religiosidade
que permeia o dia-a-dia da comunidade italiana católica na cidade e região.
Palavras chave: missa italiana; cultura; língua italiana

UMA ANÁLISE CRÍTICA A PARTIR DO CINEMA
Janaine Zidebski da Silva
Simone Valentini

Resumo
Este trabalho busca apresentar o Projeto de Extensão da Unioeste intitulado
“Cinema, História e Cultura”, explicitando como ele se organiza e tem se
desenvolvido na sua primazia pela interdisciplinaridade, buscando construir um
espaço de dialogo entre os acadêmicos de diversos cursos da Unioeste e também
com a comunidade externa ao trabalhar a partir de filmes, potencializando as
discussões acerca dos temas elencados, trazendo elementos que proporcionaram
maior entendimento acerca do cinema, da historia e da cultura. Buscamos analisar
sua contribuição, não só na possibilidade de intercâmbio entre os cursos, mas, sua
contribuição ao construir um espaço tendo como referência o resgate do papel da
Universidade, permitindo que o conhecimento elaborado na academia seja acessível
à sociedade.
Palavras-chave: Cinema; história e Cultura.
Área temática: Educação
Apresentação: comunicação oral.

Introdução

O Projeto de Extensão Universitária “Cinema, História e Cultura” foi pensado com o
objetivo de ser um espaço dentro da Universidade que proporcionasse a ampliação
da formação dos acadêmicos de diversos cursos ao promover encontros entre eles
para debater temáticas em comum.
Está em desenvolvimento o terceiro projeto, sendo que cada um é dividido em três
módulos, cada módulo, que aborda uma temática, conta com presença de um
estudioso do tema debatido, que expõe uma análise sobre o assunto e
posteriormente coordena o debate acerca das apreensões que o filme gerou. Como
por exemplo, o módulo que teve como tema “Movimentos de luta pela Terra”, onde
suas discussões foram norteadas pela questão do acesso a riqueza, do acesso a
terra, buscando trazer elementos de entendimento acerca, por exemplo, de como a
mídia trata os Movimentos Sociais e, muitas vezes, distorce suas lutas. Esse módulo
foi muito interessante porque trouxe para exibição filmes e documentários
produzidos por Movimento Sociais, mostrando a legitimidade de sua luta e a
perspectiva de sociedade em que estão pautados. Isso é importante por mostrar que
a mesma luta pode ser vista sobre diferentes perspectivas dependendo de quem
está analisando.
No desenvolver do primeiro projeto fomos percebendo a procura da comunidade
externa à Universidade para participar, então, na inscrição do segundo, as vagas
foram ampliadas para responder a essa demanda.
Os temas abordados nos

projetos realizados até o momento foram “Desenhos

Animados”; “Cuba - Política e Saúde”; “Ditadura Militar Brasileira”; “Segurança
Alimentar” e “A questão Indígena” e “Movimentos de Luta pela Terra”.
Foram exibidos filmes referentes a esses temas, e os debates - além de pormenores
a respeito de cada tema -, se deram no sentido de entender que o cinema não é
inocente, possui autoria e, frequentemente, se encontra posicionado frente aos

problemas do mundo, isto é, mesmo um filme infantil, jamais é inocente e apenas
entretenimento.

Objetivos

Esse trabalho tem como objetivo mostrar como a extensão universitária pode
contribuir na formação dos acadêmicos ao proporcionar espaços de discussão, onde
vários cursos trazem elementos pra enriquecer o debate acerca de temas em
comum. Tem-se como objetivo também ressaltar que a comunidade externa tem
aproveitado espaços que a Extensão constrói, buscando se apropriar dessa gama
de conhecimentos produzidos.

Métodos
Como já se mostrou no decorrer do texto, o referido Projeto se desenvolve através
da exibição de filmes intercalados com debates; o fato dos encontros se darem
apenas uma vez por semana, tem possibilitado tempo de reflexão sobre os
documentários e filmes passados, o que tem implicado na maior participação nas
discussões, potencializando esse espaço de formação.

Discussão e Resultados

A análise e reflexão sobre o desenvolvimento do projeto até final do ano passado,
permitiu direcionar os módulos que iniciaram em 2010. Partindo da solicitação dos
participantes, que indicaram interesse em estudar e compreender a origem e a
história do cinema, o projeto iniciado em abril trás a discussão a cerca do cinema
mundial.
A continuidade do projeto se dá pelo entendimento de que a universidade tem como
papel fundamental transmitir os conhecimentos produzidos e sistematizados, não
podendo portanto ser entendida de forma descolada da Cultura. Compreendendo
que a formação cultural é direito de todo sujeito é fundamental que o cinema esteja
incorporado dentro das práticas educativas, “possibilitando um novo caminho para
ampliar a visão daqueles que decodificam a sua linguagem, a fim de que estejam
aptos a ‘ler’ o mundo de uma forma mais participativa e atuante”. Essa

leitura

cinematográfica permite questionamentos sobre o papel do cinema na formação
ideológica, que vincula valores e idéias do contexto histórico em que foi produzido.

Conclusões
O desenvolvimento desses projetos tem permitido propiciar aos acadêmicos e
sociedade o debate crítico e político em torno de obras cinematográficas
contextualizadas com os temas de cada módulo, coadunando com a idéia do
movimento cineclubista de que o cinema não seja somente comercial, mas que
necessariamente seja cultural, capaz de promover discussões.
Buscando a compreensão de que “O filme tem sempre uma intenção”, como afirma
Luís Reis Torgal (2000,p. 16), e que portanto, o cinema tem sempre um propósito,
está sempre reproduzindo uma ideologia, obviamente interrelacionadas com
determinada época ou contexto social.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
DIVULGANDO E DEBATENDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM O UNIVERSO
INFANTO-JUVENIL.
Idiane Fátima Hermes1
Luciana Vargas Netto Oliveira2
Área 3 – Direitos Humanos e Justiça.
Comunicação Oral

RESUMO: No Brasil, é a partir da década de 1980 que se configura um novo olhar sobre a infância,
resultado do amplo processo de mobilização social, na luta por direitos. A partir da promulgação da
Constituição Federal (1988), fundamentado em alguns de seus artigos e baseado em documentos
internacionais, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). A partir desse marco legal,
crianças e adolescentes, passam a ser reconhecidos como sujeito de diretos, sendo dever da família,
da comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar os seus direitos. Desse modo, a
universidade, enquanto instituição que promove o tripé, ensino, pesquisa e extensão, desenvolve
ações que possibilitam a defesa desses direitos. Neste sentido, a atividade de extensão: Oficinas
Temáticas de Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): ações para a defesa e
garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente, atividade vinculada ao Projeto de
Extensão: Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais, ligado ao Programa de Apoio às
Políticas Sociais, do Curso de Serviço Social da Unioeste, campus de Toledo, PR, constitui-se um
espaço, que de maneira pedagógica, divulga e debate, os “direitos e deveres” prescritos no ECA, com
os próprios sujeitos desses direitos: as crianças e os adolescentes.
PALAVRAS CHAVE: Extensão Universitária. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Direitos Fundamentais.
INTRODUÇÃO
No Brasil, é na década de 1980, findando um período de Ditadura Militar, que
massacrou por 20 anos o povo brasileiro, que várias iniciativas populares começam a
pautar como urgente à retomada do regime democrático, sinalizando assim um
ambiente propicio, para a manifestação de pensamentos contrários que se faziam
ocultos, no período ditatorial de cerceamento de direitos, demarcando, desse modo,
1 Acadêmica do 4º ano do Curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo; Bolsista de Extensão da Atividade:
Oficinas de Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): ações para a defesa e garantia dos
Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente. Atividade vinculada ao Projeto Permanente Ponto de Apoio
aos Conselhos de Políticas Sociais/ “Ponto”. Telefone: (45) 9144-3613; E-mail: idiane_fatima@hotmail.com;
Endereço: Rua da Faculdade, 645 – JD. Santa Maria – Fone/Fax: (45) 3379-7000/7002 – CEP 85903-000 – ToledoPR.
2 Professora Assistente do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
coordenadora do Projeto de Extensão Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais/ “Ponto” e colaboradora
do Programa de Apoio às Políticas Sociais/ PAPS. Coordenadora da Atividade de Extensão Oficinas de
Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): ações para a defesa e garantia dos Direitos
Fundamentais da Criança e do Adolescente. Telefone: (45) 8802-1371 E-mail: lucianavno@uol.com.br Endereço:
Rua da Faculdade, 645 – JD. Santa Maria – Fone/Fax: (45) 3379-7000/7002 – CEP 85903-000 – Toledo-PR.

uma década de grande efervescência dos movimentos sociais.
E no bojo desse movimento popular “[...] de cunho francamente
democratizante e humanitário que pôs fim a ditadura militar e engendrou a Assembleia
Nacional Constituinte” (MACHADO, 2003, p. 55), houve a articulação de profissionais de
diversas áreas, diretamente ligados à defesa dos direitos do segmento infanto-juvenil,
juntamente com organismos da sociedade civil organizada, que começam a questionar
“[...] o papel que a criança e o adolescente ocupavam no sistema jurídico brasileiro”
(VERONESE e PETRY, 2004, p. 109) e a reivindicar a instalação de procedimentos e
prerrogativas democráticas, também, para a área da infância.
A articulação nacional em defesa dos direitos da criança e do adolescente
que teve como um dos carros-chefe o Movimento de Meninos e Meninas de Rua, se
consolidou com a criação da Comissão Nacional da Criança Constituinte, a qual: “[...]
passou a influenciar o processo constituinte instalado no Congresso Nacional e,
acolhendo as bases teóricas da Doutrina da Proteção Integral 3, fez inscrever, no texto
constitucional de 1988, o art. 2274 [...]”(FACHINETTO, 2009, p. 44).
Essa disposição, deixava claro que necessitava ser transformado em uma lei
específica, dessa forma, o movimento popular em prol da defesa dos direitos infantojuvenis, começa a forçar a escrita do detalhamento desse artigo 227, o que vai derivar
na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei federal nº. 8.069 de
13 de Julho de 19905.
O ECA é a materialização da Convenção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, promulgada em 20 de novembro de 1989, e de alguns artigos da
3 Doutrina da Proteção Integral “[...] orienta-se pela idéia central de que crianças e adolescentes são
sujeitos de direitos em relação ao mundo adulto […] pessoa em fase de desenvolvimento físico,
psíquico,emocional, em processo de desenvolvimento de sua potencialidade humana adulta […] .
Contempla, ainda, a noção de que esses direitos são prioritários, devem receber proteção prioritária e
prevalente” E que ”[…] todas as crianças e os adolescentes,[...] merecem igualdade jurídica [...]
(MACHADO, 2003, p. 49-50)
4 “'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 negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL,
C.F., 1988).
5 Cumpre destacar, que devido a aprovação da Lei Nacional da Adoção (Lei 12.010, de 03/08/2009)
houve a alteração na escrita de alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Constituição Federal. E, como enfatiza Silva (2004, p.24), essa Lei vem coroar a
doutrina da proteção integral, contemplada pela Carta Magna. Doutrina esta que substitui
a velha concepção de Doutrina da Situação Irregular 6, presente no antigo Código de
Menores de 1979. Desse modo, crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos,
como sujeitos de direitos e não mais como “[...] meros objetos de intervenção do mundo
adulto [...]”(MACHADO, 2003, p. 116 grifos da autora).
Conforme, descreve o artigo 4º do ECA, constitui-se dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, assegurar os direitos
fundamentais do segmento infanto-juvenil. Desse modo, a Universidade, enquanto
instituição que promove o tripé, ensino, pesquisa e extensão, tem o compromisso de
“[...] extrapolar para além de seus ‘muros’ o conhecimento, as vivências e as
experiências que constrói cotidianamente” (BUDNY, 2009, p. 4). Propiciando, a interação
entre a universidade e a sociedade, através de ações que possam melhorar as
condições de vida da população. Dessa forma, ao fazer a extensão, a universidade,
pode conhecer a realidade local e construir “[...] uma rede de interligações entre ambas”
(BUDNY, 2009, p. 5). Ou seja, uma troca de saberes.
Nesse sentido, o Projeto de Extensão: Ponto de Apoio aos Conselhos de
Políticas Sociais “Ponto”, ligado ao Programa de Apoio às Políticas Sociais da Unioeste,
campus de Toledo, PR, vem desde 2005, desenvolvendo ações que visam a ampliação
da capacidade de compreensão dos atores do Sistema de Garantia dos Direitos com
relação às premissas e prerrogativas legais do ECA. Dentro desse contexto, emergiu a
proposta de trabalhar a visão de direitos e deveres, com os próprios sujeitos dos Direitos
Fundamentais prescritos no ECA , quais sejam: as crianças e os adolescentes. Assim,
justifica-se a presente proposta de atividade de extensão : Oficinas Temáticas de
Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): ações para a defesa e
garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente, que teve início em
agosto de 2009, e que estende suas ações, até agosto de 2010 7.
6 Doutrina da Situação Irregular: “[...] se constituía num único conjunto de medidas destinadas,
indiferentemente, a menores de 18 anos autores de ato infracional, carentes ou abandonados [...]”
(SILVA, 2004, p.24).
7 Ressalta-se, que essa atividade, consistiu-se numa continuidade do trabalho realizado, nos mesmos

OBJETIVOS
O objetivo geral das Oficinas Temáticas, consiste em divulgar e debater as
ideias de “deveres e de direitos” presentes no ECA para uma parcela do segmento
infanto-juvenil do município de Toledo – PR, no sentido de uma atuação transformadora,
voltada para os interesses e necessidades da maioria da população.
Têm-se como objetivos: a) realizar Oficinas Temáticas, bimestrais, sobre
cada um dos Direitos Fundamentais, da criança e do adolescente, nas escolas e
entidades sociais inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), de Toledo-PR; b) suscitar o protagonismo da criança e do
adolescente enquanto responsáveis por seus deveres e titulares de seus direitos,
conforme preconiza o ECA; c) promover o intercâmbio universidade e sociedade,
realizando uma troca de saberes e vivências que propiciem ao público atingido e aos
acadêmicos extensionistas um processo contínuo de formação pessoal/profissional e de
geração de conhecimento.
MÉTODOS
As ações práticas vem sendo materializadas8, através de Oficinas
Temáticas9, uma para cada Direito Fundamental prescrito no Título II, Capítulos I a V do
ECA, quais sejam: “Do Direito à Vida e à Saúde”; “Do Direito à Liberdade, ao Respeito e
à Dignidade”; “Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária”; “Do Direito à Educação,
à Cultura, ao Esporte e ao Lazer” e “Do Direito à Profissionalização e à Proteção no
moldes, durante os anos de 2007/2008, pela acadêmica Susana Karen Hans Sasson, sob a
coordenação da Profa. Dra. Zelimar Soares Bidarra e nos anos 2008/2009, pela acadêmica Jaqueline
Buny, sob a coordenação da Profa. Mestre Luciana Vargas Netto Oliveira, . Destaca-se que, esta
atividade é vinculada ao Curso de Serviço Social da Unioeste, campus de Toledo, PR, e que as Oficinas
realizadas, neste período, abrangeram em média, um público de 415 crianças e a adolescentes, na
faixa etária de 03 a 12 anos, de uma Escola Municipal e de quatro Entidades Sociais do Município de
Toledo, PR.

8 As Oficinas, atualmente, estão sendo realizadas na Escola Municipal Norma Demeneck Belotto e
na Entidade Social Casa de Maria. Até o momento, foram realizadas três Oficinas em cada
instituição.
9 As ações praticas sob a forma de Oficinas Temáticas “[...] visam contribuir com a operacionalidade de um
dos objetivos específicos do projeto de extensão 'Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais',
sendo este: 'Fomentar o processo de integração entre extensão, ensino e pesquisa, contribuindo
para a formação dos acadêmicos do Curso de Serviço Social da Unioeste, campus de Toledo'”
(OLIVEIRA, 2008, p.05 apud BUDNY, et al., 2009, p.6).

Trabalho”.De forma que, os conteúdos a serem socializados, sejam de fácil apreensão
por parte do segmento infanto-juvenil, possibilitando assim, a compreensão dos “direitos
e deveres” prescritos no ECA, trabalha-se com a elaboração de materiais pedagógicos.
Dessa forma, a atividade se desenvolve a partir dos seguintes instrumentos lúdicos:
teatro, teatro de fantoches, vídeos, músicas e dinâmicas.
3.1 Oficinas Temáticas do Direito à Vida e à Saúde: conforme preconizado no, Título
II: “Dos Direitos Fundamentais”, Capítulo I “Do Direito à Vida e à Saúde” Artigo 7º do
ECA:
A criança e o adolescente têm direito a: proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência (BRASIL, 2009, p.15).

Por ser a primeira Oficina, realizou-se uma breve explanação referente ao
que são as leis e para que servem. Enfatizou-se que dentro do ECA estão prescritos os
direitos e deveres e foi trabalhada a diferenciação entre os termos. Destacou-se os
direitos: à alimentação, à vacinação, a prioridade no atendimento, etc, e os deveres que
temos com o nosso corpo, com a nossa mente e com o lugar em que vivemos.

3.2 Oficinas Temáticas do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade: em seu
capitulo II “Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade” o ECA dispõe que:
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na
Constituição e nas leis (BRASIL, 2009, p. 18).

Nesta Oficina, foi trabalhado o direito a liberdade de expressar a opinião, de
orientação religiosa, de se locomover, de brincar, etc. De ser respeitado e protegido
contra todo tratamento desumano e violento. Foi abordado a violência e as suas formas
de manifestação e como proceder para que ela não ocorra, ou caso, já esteja
acontecendo, como recorrer a ajuda.
3.3 Oficinas Temáticas do Direito à Convivência Familiar e Comunitária: de acordo,
com o Capítulo III do ECA, “Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária” Artigo 19:

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio
da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes (BRASIL, 2009,
p.19)

Foi explicitado, nesta Oficina as diferentes configurações familiares, os
deveres e os direitos que aos pais ou responsáveis são incumbidos. O direito de ter e
viver em uma família, o direito de participar e conviver, na comunidade e o dever de
cuidar dos bens da mesma, e de respeitar as pessoas (família e comunidade).
DISCUSSÃO E RESULTADOS
As Oficinas realizadas até o momento, (maio de 2010), já abrangeram, em
média, um público de 95 alunos na faixa etária de 06 a 12 anos, além de 11
profissionais, entres eles: professores, educadores sociais, bibliotecários, entre outros,
propiciando assim o caráter multiplicador da atividade. Destaca-se, a participação na 2ª
Oficina, realizada na Escola Municipal Norma Belotto, de uma equipe de profissionais do
Programa Atitude do município de Foz do Iguaçu, Paraná, que vieram com o intento, de
conhecer um pouco da atividade, e a partir deste subsidio, incrementar o trabalho que
desenvolvem, com crianças e adolescentes na cidade mencionada.
A receptividade, por parte das crianças, adolescentes e profissionais, às
Oficinas e aos conteúdos expostos, foi satisfatória. Outro aspecto, a ser mencionado é
que durante a realização das Oficinas, as crianças e adolescentes relatam fatos do seu
cotidiano, inclusive casos de violência. Quando ocorrem relatos de violência, a
coordenação do projeto é informada e são tomadas providências junto a direção
pedagógica da escola ou da entidade social, juntamente com os profissionais
competentes. Salienta-se que a maioria das crianças e dos adolescentes não conhecia
o ECA. Assim, ressalta-se a importância da realização desta atividade, junto ao
segmento infanto-juvenil, visto que o ECA é um instrumento que prescreve seus direitos
e deveres. Desse modo, faz-se necessário que tenham conhecimento dessa normativa
legal. Bem como, espera-se que os profissionais que participam desta atividade,
repassem os conteúdos expostos nas demais atividades pedagógicas que são

realizadas nesses locais.
CONCLUSÕES
Discutir a temática dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes,
conforme as premissas e prerrogativas legais do ECA , constitui-se uma ação relevante
no âmbito universitário, principalmente, quando a atividade a ser materializada, vinculase ao Curso de Serviço Social, profissão que tem como um dos nortes, a defesa e
garantia dos direitos dos usuários de seus serviços. Remeter essa discussão, aos
sujeitos desses direitos, o universo infanto-juvenil, por meio de uma atividade
extensionista, confirma o indissociável tripé constituinte da universidade -ensino,
pesquisa e extensão- proporcionando uma troca de saberes entre sociedade e
universidade, construindo uma rede de interligações entre ambas e possibilitando o
desenvolvimento de ações que visem a melhoria das condições de vida desta
população.
Ao realizar a extensão através das Oficinas de Socialização do ECA, além
de contribuir para a solidificação das atividades do “Ponto”, na defesa dos direitos da
criança e do adolescente, possibilita ao acadêmico extensionista a vivência dos
conteúdos apreendidos, em outras palavras, permiti articular a teoria à pratica.
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O Projeto “Programa de Assistência e Acompanhamento aos Egressos e
Condenados a Penas Alternativas da Região de Francisco Beltrão – PR” acompanha
pessoas que cumprem pena em Regime Aberto, Livramento Condicional, Liberdade
Vigiada, Restritivas de Direito, Suspensão Condicional da Pena, Suspensão
Condicional do Processo e Transação Penal. O serviço privilegia as áreas jurídica,
psicossocial e pedagógica, onde, além de acompanhar o cumprimento da pena
imposta judicialmente promove a reinserção social do apenado e a diminuição da
reincidência criminal. O projeto se justifica na medida em que colabora com o Poder
Judiciário para implementar medidas alternativas ao frágil sistema carcerário, além
de oportunizar à comunidade acadêmica estágio prático de profunda inserção na
comunidade. A atividade é desenvolvida por equipe multidisciplinar, composta por
coordenadora, psicóloga, estagiários de Direito, Economia Doméstica e Pedagogia,
docentes de Direito e Administração e um técnico-administrativo, que prestam
atendimento às principais necessidades do egresso, além de fiscalizar o
cumprimento da pena alternativa. De acordo com dados do relatório mensal de
março de 2010, atualmente o Programa atende 168 egressos e beneficiários,
oriundos da comarca de Francisco Beltrão e região, que apresentam prejuízos
psíquicos e de ordem familiar, social e profissional. Assim, além do cumprimento da
pena de prestação de serviço comunitário imposta judicialmente, o Programa
procura envolver os atendidos em atividades de estudo como reuniões, palestras,
debates e cursos, computando esta carga horária na pena de prestação de serviço
comunitário, tratando de temas como alcoolismo, violência doméstica, violência
infanto-juvenil, religioso motivacional, tabagismo, drogas, etc. Assim, considerando o
perfil do indivíduo atendido pelo programa, alguns fatores são fundamentais para a
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reinserção deste à família, a sociedade e ao trabalho, quais sejam: a atuação
interdisciplinar do programa, a colaboração das instituições que recebem os
beneficiários para prestarem serviços à comunidade e o acesso ao mercado de
trabalho.
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CATÁLOGO DO ACERVO JURÍDICO DO PROGRAMA PRÓ-EGRESSO DA
COMARCA DE TOLEDO/PR: 1984 À 2009.
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RESUMO: Nos tempos atuais, é latente a preocupação em se preservar relatos e registros, como fontes de
pesquisa. A documentação jurídica pertencente ao acervo de entrevistas realizadas com os apenados do
Programa Pró-egresso da Comarca de Toledo é uma rica fonte de pesquisa. Com as novas tecnologias
disponíveis para o armazenamento e padronização das informações, buscou-se uma ferramenta com a qual
possibilitaria a guarda e gerenciamento dos aproximadamente 2.000 registros. Optou-se pelo banco de dados já
previamente disponibilizado pelo Patronato Penitenciário, que uma vez alimentado permitirá a produção de
conhecimentos sobre diferentes aspectos, representando num contexto local o fluxo do Sistema de Justiça
Brasileiro, bem como, referenciando informações para análise de relações sociais locais e regionais. Por fim,
nesta trilha, é de se esperar que os registros de atendimentos dos egressos feitos pelo Pró-Egresso de Toledo
possibilitem identificar possíveis zonas de conflitos não resolvidos ou não assimilados no decorrer das décadas
de 1984-2009. Como resultado, pretende-se disponibilizar como meio de pesquisa em forma de catálogo
(impresso/multimídia/digital) para consulta da comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Palavras-chave: Sistema Judiciário, Egressos, Pesquisa

1. APRESENTAÇÃO:
Há muito, não apenas a sociedade brasileira, mas principalmente os operadores do
direito, bem como os demais profissionais responsáveis pela formulação das políticas
criminais espalhados pelo mundo, perceberam a necessidade de uma reformulação no
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comprovado ineficiente sistema correcional tradicional. Além dos altos índices de
reincidência criminal, bem como os dispendiosos custos arcados pelos cofres públicos, a
deficiência estrutural do sistema penitenciário acarreta uma dramática situação, a superlotação
carcerária, o que, além de transformar as penitenciárias e cadeias em meros depósitos
insalubres de seres humanos, faz conviver no mesmo espaço toda sorte de acusados e
condenados pelos mais variados delitos.
A política criminal, as prisões e as penas, sempre foram assuntos que revoltam a
sociedade e pensadores, do mais simples ao mais renomado jurista. Fragoso, (1980) há pouco
mais de duas décadas, já se mostrava contrário à vigente situação penal brasileira: “[...] a
prisão é o mais trágico equívoco histórico, constituindo a expressão mais característica do
vigente sistema de justiça criminal.”
Historicamente, no Brasil, a preocupação com este grupo social iniciou-se na década
de 50 quando começou o desenvolvimento de uma prática que permitia ao apenado cumprir a
pena em liberdade. Este benefício, denominado de Regime Aberto (RA), foi criado, devido à
precariedade dos estabelecimentos penais que se encontravam rotineiramente superlotado
provocando inúmeras rebeliões.
No Estado do Paraná, na cidade de Londrina, foi desenvolvido junto aos detentos da
cadeia pública o “Projeto Albergue” que tinha como proposta o atendimento aos beneficiários
com Prisão Albergue. Em 1984, como uma das conseqüências da reformulação da Lei de
Execuções Penais 7.210/84, o Governador do Estado do Paraná, José Richa, instituiu no
âmbito da Secretaria de Estado e da Justiça, o Programa Estadual de Assistência ao Apenado
e Egresso para ser desenvolvido em todas as Comarcas do Estado.
Desde então o Programa Pró-Egresso de Toledo é realizado por meio de um convênio
firmado entre o Estado do Paraná por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania – SEJU e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de
Toledo. O Programa atende aos albergados, egressos do sistema penitenciário, e beneficiários
de penas alternativas, condenados à prestação de serviços à comunidade pela Justiça Criminal

Federal, Justiça Criminal Estadual e Juizados Especiais, prestando a estes serviços de
assistência jurídica, social, pedagógica e psicológica.
Dentre outros objetivos, o Programa visa propiciar aos seus beneficiários, condições
para a sua harmônica reinserção social e o exercício da cidadania responsável. Com
características multidisciplinares e interdisciplinares, o Pró-Egresso oportuniza a acadêmicos
de graduação o desenvolvimento de estágios e pesquisas nas mais diversas áreas como:
ciências sociais, direito, psicologia, pedagogia, serviço social, entre outras.
Durante os 25 anos de existência do Programa Pró-Egresso na Comarca de Toledo,
muitos registros ocorreram, com relatos de diferentes fatos delituosos em diferentes épocas,
retratando inclusive mudanças dos costumes da sociedade que reflete na alteração da
legislação penal do país. A referida documentação que podemos denominar como acervo do
Programa Pró-Egresso da Comarca de Toledo, está composta por cerca de 2.000 registros de
autos criminais (autos, cópia da sentença, cópia da audiência admonitória, entrevista,
acompanhamento técnico-profissinal, encaminhamentos para cumprimento de PSC –
Prestação de Serviços Comunitário), referentes ao período 1984-2009, englobando vários
municípios que pertenceram ou pertencem a Comarca de Toledo, como Guaíra, Marechal
Cândido Rondon, Palotina, São Pedro do Oeste, Terra Roxa, Ouro Verde do Oeste e Nova
Santa Rosa.
Temas como relações étnicas, relações de vizinhança, relações de parentesco,
redefinição de costumes, comportamentos, aspirações, conflitos de terras, relações de
trabalho, conflitos diversos dentro das comunidades, bem como reflexões sobre violência e
criminalidade num sentido mais amplo e em diferentes aspectos - entre inúmeros outros temas
possíveis - podem ser desenvolvidas e discutidas através dos documentos judiciais. Tal
documentação constitui-se em fonte fundamental para estudos na área das Ciências Sociais,
da Psicologia, do Direito - entre outros campos disciplinares -, bem como presta-se a
pesquisas interdisciplinares.

O estado atual de organização: os registros dos autos criminais do período 1984-2009
já estão higienizados, organizados, e em fase de armazenamento em banco de dados
disponibilizado pela Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, para posterior catalogação.
2. OBJETIVOS:
2.1. Geral:
Produzir um catálogo do acervo jurídico do Programa Pró-Egresso com um recorte histórico
do período de 1984-2009, disponibilizando uma rica forte de pesquisa para as diversas áreas
do conhecimento.
2.2. Específicos:
a) Higienizar os autos, organizar os dados do acervo jurídico do programa Pró-Egresso;
b) Definir a estrutura da obra, em termos de: alcance, arranjo, informações a serem
apresentados, acesso (índices e listas a serem incluídas), e outros, usando como
parâmetro critério estabelecidos para elaboração de catálogos;
c) Selecionar e/ou adaptar, dentre os aplicativos/software, o mais adequado para o
desenvolvimento do catálogo segundo a estrutura proposta;
d) Armazenar no banco de dados todos os autos criminais do período em análise: 19842009;
e) Proporcionar o acesso as informações jurídicas dos autos criminais pela comunidade
acadêmica e sociedade em geral;
f) Propiciar a pesquisa científica dentre as diversas áreas do conhecimento;
g) Editoração das informações inseridas no banco de dados do Programa Pró-Egresso;
h) Publicação em catálogo das informações inseridas no banco de dados do Programa
Pró-Egresso;

i) Aprimorar e democratizar o acesso à informação jurídica.
3. JUSTIFICATIVAS:
O Programa Pró Egresso está diretamente ligado ao patronato penitenciário e,
portanto, à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, contando com um coordenador
local, e, supervisoras para as áreas de atuação de estágio, sendo as áreas prioritárias de
atuação: direito, educação, psicologia e serviço social.
O trabalho desenvolvido não é restrito à assistência jurídica e psicossocial aos
egressos pois o vínculo a instituições de ensino impõe ao programa outras tarefas: a produção
de conhecimento sobre a criminalidade e a formação de quadros de nível superior capazes de
responder às necessidades dos órgãos que atuam na esfera criminal. A Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - UNIOESTE, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, oferece estágios
curriculares e extra-curriculares em várias áreas, para os acadêmicos que tenham interesse em
ampliar seus conhecimentos, bem como os estágios que são de obrigatoriedade para a
formação profissional. Assim, no intuito de atender a esta demanda da comunidade acadêmica
quanto às informações dos atendimentos/encaminhamentos do programa, é que se propõe a
elaboração do catálogo de acervo jurídico do Programa Pró-Egresso.
Portanto, o acervo jurídico do Programa Pró-Egresso: 1984-2009 constitui-se numa
rica fonte de pesquisa e de extrema importância para toda a comunidade jurídica. A
divulgação se faz necessária para o público acadêmico e sociedade servindo como agente de
informação e estimuladores da pesquisa e da leitura.
Assim, espera-se com a confecção do catálogo oportunizar a utilização do acervo do
Programa Pró-Egresso para pesquisas locais e regionais, e até mesmo possibilitar intercâmbio
de informação entre os profissionais da área, abrangendo todo o período de existência do
Programa: 1984-2009.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Os trabalhos se iniciaram com a preocupação da localização de todos os registros de
autos, tendo como marco histórico o início das atividades do Programa, fevereiro de 1984 até
os autos mais recentes de fevereiro 2009, período este que corresponde aos 25 anos de
existência do Programa Pró-Egresso da Comarca de Toledo.
A etapa posterior se deu na higienização e organização de toda documentação do
Programa Pró-Egresso, dentre os relatos da área de assistente social, os atendimentos
psicológicos enfim todo o atendimento feito ao egresso partir da decisão judicial até o efetivo
cumprimento da sanção penal aplicada.
Para a definição da estrutura do catálogo foram estabelecidos critérios a partir da
avaliação de catálogos bibliográficos e das metodologias para a elaboração de Guias do
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
O banco de dados utilizado foi desenvolvido pelo Patronato Penitenciário órgão
vinculado ao Departamento Penitenciário do Estado e, Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania. Para a inserção dos dados e para posterior padronização das informações do
catálogo, foram utilizados os seguintes instrumentos:
- normas de referencia bibliográficas de documento e abreviaturas de títulos e periódicos da
ABNT;
- abreviaturas convencionadas na área do direito e citadas nos vários códigos processuais;
- adotou-se o formato IBICT como parâmetro de definição, efetuando as adequações
necessárias.
A coleta e inserção das informações no banco de dados ficou sob a responsabilidade
dos estagiários do Programa Pró-Egresso com a cooperação de toda a equipe do programa,
pois a cada registro a ser lançado necessitava-se de uma interpretação jurídica, social,
psicológica e até mesmo buscar complementação dos dados junto ao fórum da comarca de
Toledo. Com o término da inserção das informações a que se propôs, procede-se a emissão de
relatórios em formato de planilhas para a nova conferência e adequação aos formatos préestabelecidos.

Por fim, a etapa a se seguir é a editoração do catálogo, bem como, a captação de
recursos para publicação do Catálogo do Acervo Jurídico do Programa Pró-Egresso, prevendo
sua distribuição em meio impresso e/ou magnético. Pretende-se disseminá-lo para todas as
bibliotecas públicas, instituições e órgãos cooperantes, bem como intenciona-se num projeto
futuro disponibilizar o catálogo para pesquisa on-line via internet.
5. RESULTADOS ESPERADOS:
A expectativa do Programa Pró-Egresso é de que o catálogo torne-se fonte de
pesquisa e propicie aos gestores públicos bases norteadoras quando da formulação de políticas
públicas voltadas as áreas da assistência social e jurídica. A realização deste trabalho
possibilitará a equipe do Programa Pró-Egresso experiência extremamente gratificante, a
busca pelas informações, bem como o comprometimento para que o trabalho de pesquisa
passe do plano idealizador para o real. Esta experiência demonstra a importância da interação
entre os profissionais e estagiários envolvidos no programa, que deve ser contínua. Quando da
disponibilização do produto pretende-se atingir universidades, escolas, órgãos envolvidos
com a temática do programa, operadores do direito, bem como gestores das políticas públicas
locais e regionais. Espera-se que o trabalho seja de grande valia para toda comunidade
jurídica e acadêmica, pois colocará a disposição acervo de todo período que compreende a
existência do Programa Pró-Egresso, retratando os fatores históricos, sociais e jurídicos,
facilitando e agilizando a localização de informações. Por fim, nesta trilha, é de se esperar que
os registros possibilitem identificar possíveis zonas de conflitos não resolvidos e não
assimilados no decorrer das décadas de 1984-2009
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DROGAS E JUVENTUDE: DOCUMENTANDO O IMPACTO DAS POLITICAS
PUBLICAS DE COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS DE CASCAVEL.
Coordenador: Edson de Souza, Ministrante: Sheila Casaril, Colaboradores: Mônica
Andressa da Silveira, Anderson Dos Santos Tosti
Área Temática 03 – Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação: Painel
Palavras-chave: Políticas públicas – Drogas – Juventude
Acredita-se que um a cada quatro estudantes do ensino fundamental e médio
da rede pública brasileira já experimentaram algum tipo de droga. A idade do
primeiro contato com esse tipo de substância caiu dos 14 para os 11 anos em
uma década. E quanto mais cedo experimentam, maiores são os riscos de se
tornar dependente. Um estudo do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e
Drogas da Universidade de São Paulo (Grea), diz que a curiosidade é a
motivação que leva nove em cada dez jovens ao consumo pela primeira vez.
Eles acreditam que as drogas os ajudarão a ser mais populares entre os
colegas ou que será uma boa maneira de vencer a travação. Jovens inseguros,
que sofrem de depressão ou ansiedade, costumam procurá-las como alívio
para seus problemas. É ainda uma forma de mostrar aos pais que algo não vai
bem com eles ou com a vida familiar. No extremo oposto, aqueles que parecem
não ter medo de nada e que buscam todo tipo de emoções também correm
grande risco de se envolver com esses entorpecentes que, estão
desmoronando os sonhos, acabando com a infância, a adolescência e a
juventude de muitos brasileiros. Em Cascavel a realidade não é diferente,
percebe-se nas escolas, em especial as dos bairros com baixo IDH, um
aumento no consumo de drogas licitas e ilícitas entre os jovens. Deste modo é
necessário intensificar as campanhas de esclarecimento e combate ao uso
destas. Este trabalho visa auxiliar na implementação das políticas públicas de
combate as drogas licitas e ilícitas, através de um levantamento entre os
estudantes do grau de conhecimento que os mesmos tem acerca destas
políticas e substâncias e posterior elaboração de material didático pedagógico
que auxilie no combate as drogas.

souzaehm@gmail.com
(45) 99720681
sheilacasaril@hotmail.com (45) 99844774

ENCONTROS DE CIDADANIA: OS POVOS INDÍGENAS E SEUS DIREITOS
Professor Paulo Porto Borges
Acadêmica Juliane Vanderlinde
Acadêmico Victor Dick Trevisan
(área temática)
Painel
Povos Indígenas; Direito da Terra; Guarani
A associação Araguaia, foi fundada no ano de 2005 com o objetivo de
propagar, difundir, e defender a cultura desenvolve atividades sócio-educativas, de
comunicação, esportiva e outras. Além de prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil e proteção do meio ambiente, valoriza,
incentiva e promove o resgate da cultura dos povos indígenas.
JUSTIFICATIVA
Apesar de o Estado brasileiro possuir uma das legislações mais avançadas em
relação a temática indígena, a pouca efetividade das leis e direitos leva os povos
indígenas a enfrentarem graves problemas com relação a terra. Parte do problema
surge em virtude do próprio desconhecimento de seus direitos por parte das aldeias
indígenas.
OBJETIVOS
Capacitar as diversas lideranças indígenas Guarani em relação a questões de
cidadania e direitos indígenas constitucionais, através de oficinas de cidadania e
formação junto à lideranças indígenas, ampliando as possibilidades de reivindicação
dos direitos constitucionais por parte das comunidades.
PÚBLICO ALVO
Comunidades indígenas Guarani dos municípios de Terra Roxa, Santa Helena,
Guaíra, Diamante do Oeste e São Miguel do Iguaçu, totalizando 380 famílias
indígenas Guarani.
METODOLOGIA
Encontros regulares nas aldeias envolvidas com professores e lideranças
indígenas Guarani para aulas de exposição teóricas e posterior discussão e
problematização dos temas referentes aos direitos indígenas sobre a terra.

CONTRIBUICOES ESPERADAS
Além de munir os povos indígenas a cerca de seus direitos da terra,
proporcionar o encontro de lideranças e conhecer melhor o cotidiano Guarani, o
projeto tem a intenção de criar de um site voltado ao tema.
Email: zulynha@hotmail.com, (45) 9925 8539 CPF: 062 254 149-83 RG: 6 935 170-0

INDIOS – INCUBADORA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS E DE
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
RESA  REDE SOLIDÁRIA AGROECOLOGICA

Coordenador:
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1
Auxiliares:
Daniel Betoven de Jesus
Erwin Becker Marques
Giselli Barbon
João Henrique Souza Pires
André Luiz Rodrigues Monteiro
Letícia da Costa
Nei Rafael Vieira
Evanilza Giacomim
Gilvani Franco Kreling
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
PALAVRASCHAVE: agroecologia, economia solidária, agricultura familiar.
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
mestre_hayrton@hotmail.com Coordenador do Projeto e professor da Unioeste, campus Foz
do Iguaçu.
Cel 45 84012175
1

a Cooperativa Vemser e os Agricultores Familiares e Artesãos da APROFFOZ,
esta ultima criação de um Núcleo de Turismo Rural.
A Rede Solidaria Agroecologica  RESA é uma rede solidária de trocas de
experiências e tecnologias veiculada entre os agricultores familiares, os
consumidores de produtos e alimentos agroecologicos, acadêmicos das
universidades e entidades envolvidas com a agroecologia na microrregião de
Foz do Iguaçu. Para tanto, se construiu referências e 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 adas IES e
as organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento e a promoção
da soberania alimentar local.

LEGISLAÇÃO PROTETIVA FEMININA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A LEI
11.340/06
Autor – Oscar Gomes Figueiredo Junior, 4° Ano de Direito: Unioeste
Coordenadora – Profª. Me. Carla Liliane Waldow Esquivel: Unioeste
Área 03: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação – Painel.
Palavras-Chave: Violência, Agressão, Mulher.

Resumo
Há muito se discute a objetividade da pena chegando a conclusão de que mais
útil é a prevenção do que o sancionamento em si. Nesta esteira tem-se
Beccaria (Dos delitos e das Penas, 1764) afirmando que a eficácia da sanção
reside na celeridade de sua aplicação e não necessariamente na sua
severidade, criticando destarte a própria pena de morte bem como a tortura.
Assim, torna-se imprescindível que o legislador lance mão de institutos que
antes de reparar o dano, o coíbam. Este, aparentemente, não fora o intuito da
Lei Maria da Penha (11.340/06) que ao prever um processamento mais
gravoso ao acusado, agride frontalmente alguns Institutos Constitucionais.
Ao efetivar o disposto no Pacto de San José da Costa Rica sobre a obediência
às orientações e normas da OEA (Organização dos Estados Americanos),
como no caso da Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana
para Previr, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) a legislação pátria ao
editar a lei em questão não estaria infringindo o Art. 5° da Constituição Federal
cujo afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; E
mais, ao fechar as portas dos Juizados Especiais aos casos albergados pelo
trâmite da 11.340/06, o legislador não contraria o disposto no Art. 98, I da Carta
Maior?
De uma forma geral, o referido estudo visa paralelizar a Lei Maria da Penha
11.340/06) com os ditames Constitucionais, bem como os princípiológicos nela
pertinentes, buscando assim agregar idéias às futuras discussões sobre o
tema; Com este escopo, valemo-nos de uma abordagem qualitativa, sobretudo
bibliográfica e documental.

Contato – Oscar Gomes Figueiredo Junior
(45 - 9918 85 45)
oscar.direito@gmail.com

NEDIJ – ASSISTÊNCIA JURÍDICA, PESQUISA E EXTENSÃO EM DEFSA DOS
DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Coordenadora: CARLA LILIANE WALDOW ESQUIVEL
Aline Piaia, Carine Vanessa Thiele, Jean Carlos Sandri, Larisa Chambely Balko,
Gabriel Henrique Centenaro, Stehpanie Figueiredo Urbano.
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade de apresentação: painel
Palavras-chave: Assistência jurídica, direito da criança e do adolescente,
Resumo
O NEDIJ (Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude) tem
por objetivo intervir em beneficio dos direitos individuais e coletivos da criança e do
adolescente. Patrocina e acompanha a defesa de adolescentes autores de atos
infracionais, bem como demandas na esfera cível. Presta atendimento gratuito ao
público que busca auxilio relacionados à infância e juventude.
A existência deste Núcleo justifica-se tanto na Lei 1.060, de 1950, que se refere ao
benefício da assistência jurídica gratuita, quanto na crescente demanda de
processos relacionados à infância e juventude. Outros motivos relevantes são a
inexistência da Defensoria Pública no Estado do Paraná, visto que não podem ficar
prejudicados os Direitos dos infantes e o aprendizado proporcionado aos
acadêmicos do curso de direito através das situações fáticas ocorridas no dia a dia
do Núcleo. Visando à efetiva da concretização do projeto, são também ministradas
palestras, mini-cursos, pesquisas entre os bolsistas afim de melhor compreender o
meio social em que vivem os infantes do nosso município e a melhor forma da
aplicabilidade da lei, visando sempre o melhor ao menor. E no intuito de criar uma
maior conscientização social sobre os direitos e deveres da infância e juventude. Até
o momento o projeto já efetuou 115 procedimentos judiciais, 97 atendimentos
administrativos e 04 palestras, beneficiando crianças e adolescentes da Comarca de
Marechal Cândido Rondon, bem como os pais e a comunidade em geral.
Formas de contato:
Carla Liliane Waldow Esquivel – carlawaldow@hotmail.com
(45) 3284-7881

NEDIJ:
NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Carla Liliane Waldow Esquivel1
Adriana da Cunha Werlang2
Aline Piaia3
Jean Carlos Sandri³
Michely Fernanda Azeredo Coutinho Scherer4
Alessandra Venâncio Justino5
Carine Vanessa Thiele6
Gabriel Henrique Centenaro7
Larisa Chambely Balko8
Stephanie Karine Figueiredo Urbano9
Área temática: Direitos Humanos e Justiça.
Comunicação Oral.

Resumo: O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude
– NEDIJ, surgiu na cidade de Marechal Cândido Rondon em junho de 2007, visando
prestar auxílio jurídico gratuito à população desta Comarca. Através deste programa,
são atendidos todos os casos relacionados à infância e a juventude, bem como
promovida a defesa dos adolescentes a quem se atribua a prática de atos infracionais.
1

Professora Coordenadora e Orientadora do NEDIJ.
Professora Coordenadora de Pedagogia.
3
Profissionais Recém-Formados de Direito.
4
Profissional Recém-Formada de Pedagogia.
5
Estagiária Bolsista de Pedagogia.
6
Estagiária Bolsista de Direito.
7
Estagiário Bolsista de Direito.
8
Estagiária Bolsista de Direito.
9
Estagiária Bolsista de Direito.
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Diante disso, pode-se dizer que tal projeto possui relevante papel, porquanto colabora
na formação de um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente ao
mesmo tempo em que estimula o estudo e pesquisa nesta área.
Palavras-Chave: Direitos, Educação, ECA.
Introdução: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto NEDIJ
(Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, situado em
Marechal Cândido Rondon/PR, nas dependências da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE). Pretende-se mostrar as características do programa, seus
objetivos e finalidades, de forma a demonstrar o relevante papel dele na comunidade
rondonense.
1. Início e formação do projeto
O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude - NEDIJ foi criado através de Convênio nº 11-1/2005 firmado entre a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, o Governo do Estado do Paraná, por meio das Secretarias de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), da Justiça e do Trabalho e Ação
Social, o Instituto de Ação Social do Paraná, o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado do Paraná e as Instituições Estaduais de Ensino
Superior no Paraná, no objetivo de consolidar uma estratégia de atendimento e defesa
dos direitos da criança e do adolescente que se encontre em situação de risco, ou
tenha seus direitos violados ou ameaçados de serem violados, assim como àquele a
quem se atribua a prática de atos infracionais.

Em Marechal Cândido Rondon o NEDIJ teve início em junho de 2007, passando
a atender, gratuitamente, todos os casos relacionados à infância e juventude na
comunidade, atendendo inclusive, os municípios vizinhos que integram a comarca.
Assim, por meio do projeto NEDIJ, a população da cidade e comarca de
Marechal Cândido Rondon passou a ter acesso a atendimento e acompanhamento
jurídico gratuito, voltado aos casos específicos envolvendo crianças e adolescentes em
todos os seus desdobramentos.

2. Finalidade e objetivos
Norteado por uma filosofia que mescla idealismo, voluntariado, profissionalismo e
solidariedade, o NEDIJ de Marechal Candido Rondon tem como precípuo fundamental
defender os menores que têm seus direitos violados ou ameaçados de serem violados.
Da mesma forma, o projeto tem como objetivo prestar auxílio jurídico aos menores
infratores, visando reintegrá-los a convivência social com meios que não agridam seu
desenvolvimento sadio. Ao mesmo tempo, desenvolve-se paralelamente, extensa e
contínua pesquisa acerca do Direito infanto-juvenil brasileiro.
A proposta de nosso trabalho inspira-se nos direitos e garantias que devem ser
assegurados pela sociedade à criança e o adolescente estabelecidos em nossa
Constituição Federal, para que cresçam e se desenvolvam de forma saudável e digna.
A Constituição faz expressa referência ao dever de criação de programas de
assistência integral visando a inserção dos menores no meio social, através de medidas

de proteção que os salvem de toda forma de negligência, discriminação, opressão,
enfim, de toda a afronta a sua dignidade e integridade física e psíquica.
3. Composição e Localização
O NEDIJ encontra-se sediado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
campus de Marechal Candido Rondon, fone 3284-7878, com horário de atendimento ao
público das 13:00 às 17:00 horas (de 2ª a 6ª feira), e é formado por dois advogados e
uma pedagoga, cinco estagiários bolsistas (quatro deles acadêmicos do curso de
Direito e um do curso de Pedagogia) sendo coordenado por dois docentes, um do curso
de Direito e outro de Pedagogia.

4. Atendimentos realizados
Anualmente são realizados em torno de 120 atendimentos, sendo que a maior
parte deles está relacionado à questões de guarda de menores.
No que se refere aos procedimentos de apuração de ato infracional, estima-se,
conforme o número de ações da Vara da Infância e da Juventude, que 85% dos
adolescentes envolvidos em atos infracionais são atendidos anualmente pelo NEDIJ.
5. Pedagogia. Finalidade e propostas.
A partir do último semestre de 2008 o NEDIJ passou a ter profissionais da área
de Pedagogia para conciliar com o trabalho jurídico. A equipe pedagógica é formada
por uma professora coordenadora, uma bolsista recém-formada e uma estagiária
bolsista de Pedagogia. A estas profissionais cabem as funções de estudar o ECA;

desenvolver atendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes que se
encontrem

com dificuldades de desempenho escolar em função de situação de risco

ou que tenham seus direitos violados; atendimento pedagógico aos pais, irmãos ou
responsáveis pela criança e adolescente; avaliação pedagógica para analisar principais
dificuldades e as potencialidades de crianças e adolescentes em relação às atividades
escolares propondo encaminhamentos para outros profissionais quando julgar
pertinente; desenvolvimento de trabalhos em equipe e estudo de caso; participação em
atividades

de

divulgação

do

ECA

em escolas

do município de Marechal

Cândido Rondon.
Dentre essas atividades pode-se citar o projeto denominado: “O Estatuto da
Criança e do Adolescente na Escola” desenvolvido no ano de 2009, contando também
com a colaboração dos estagiários bolsistas de Direito.
Este projeto atendeu cerca de 250 crianças do ensino básico com palestras e
jogos pedagógicos, as quais objetivavam divulgar, e principalmente esclarecer os
direitos e deveres da criança e do adolescente contidos no ECA por meio de conversa,
imagens e jogos (trilha, memória e caça-palavras), bem como orientá-las a procurar
ajuda quando seus direitos forem violados.
As atividades desenvolvidas na escola foram divididas em quatro fases: conversa
com o professor, entrevista com o aluno 10, palestra/jogos e por último cada aluno
confeccionou um jogo para levar para casa e brincar com seus familiares.
Para esse ano estão sendo desenvolvidas atividades que possuem a finalidade
de desenvolver a cooperação, o comprometimento e o respeito entre alunos,
incentivando-os a pensar em suas atitudes, conhecer e compreender seus direitos e

10

Foram entrevistados individualmente 50% dos alunos de cada turma, o objetivo era detectar os problemas contidos
em cada turma uma, para assim obtermos informações necessárias para ministrar e enfatizar nas palestras os
principais problemas detectados.

deveres, propondo-os um ambiente agradável e livre de qualquer tipo de agressão ou
injustiça.
Para isso, está sendo estudado e discutido o artigo 205 da Constituição Federal:
educação, direito de todos, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Com base nesse artigo pensou-se em desenvolver esse projeto objetivando a
divulgação dos direitos e deveres contidos no ECA para a comunidade discente,
docente e pais dos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da
rede publica de ensino. E ainda abordar outros assuntos pertinentes à vida em seus
diversos âmbitos: educacional, social, psicológico, biológico e jurídico. Tais como:
Direito a Educação e deveres do aluno; indisciplina e o Bullying; esclarecer o que é o
NEDIJ e quem são os profissionais que nele atuam, bem como seus objetivos;
esclarecer os principais direitos e deveres contidos no ECA; ato infracional e suas
conseqüências; centros socieducativos, função do conselho tutelar, procedimentos
advocatícios, menor infrator, consequências do consumo e tráfico de drogas;
funcionamento dos CENSE’s; e ainda, quais os motivos que podem levar o adolescente
ao consumo de drogas licitas e ilícitas, como evita-las; depressão na adolescência;
sexualidade, gravidez na adolescência, DST’s (contágio, tratamento e prevenção).
Conclusões: Face ao exposto, verifica-se que o NEDIJ exerce função
importante no município de Marechal Cândido Rondon, beneficiando os menores
através do atendimento específico às crianças e adolescentes que tiveram seus direitos
violados ou ameaçados. Além disso, favorece os acadêmicos dos cursos de direito e
pedagogia e os profissionais recém-formados, pela oportunidade de ampliarem os seus
conhecimentos.
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ÁREA TEMÁTICA: 03
COMUNICAÇÃO ORAL.
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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
Bolsista recém -formada da área de pedagogia do NEDIJ; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos;
4
Advogada recém -formada , integrante do NEDIJ; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos;
5
Advogada recém-formada, integrante do NEDIJ; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos;
6
Acadêmica do 2º ano do curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão;
7
Acadêmica do 2° ano do Curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão;
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Acadêmico do 3º ano do curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos
Humanos;
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Acadêmica do 4º ano do Curso de Pedagogia do campus de Francisco Beltrão;
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Acadêmica do 2º ano do Curso de Direito do campus de Francisco Beltrão;

RESUMO: O presente trabalho visa apresentar as atividades desenvolvidas pelo
Projeto Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude vinculado ao
Programa Universidade Sem Fronteiras, Sub-Programa Incubadora de Direitos Sociais,
do campus de Francisco Beltrão, durante o período de abril de 2009 à dezembro de
2009,. Com o projeto de extensão, busca-se proporcionar assessoria jurídica e
assistência judiciária gratuita relativa a temas infanto-juvenis nos municípios da
Comarca de Francisco Beltrão, consagrando assim, princípios fundamentais que dizem
respeito ao Acesso à Justiça, à Proteção Integral e a Prioridade Absoluta. Contando
com uma equipe especializada, o Núcleo age sempre em busca do melhor interesse de
crianças e adolescentes em observância ao ordenamento jurídico brasileiro.
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:
Anteriormente à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
vigorava o Código de Menores que adotava a Teoria da Situação Irregular. Segundo tal
teoria, crianças e adolescentes que estivessem em situação considerada irregular
(abandonados, infratores ou vivendo em ambientes impróprios), seriam alvo das
reprimendas judiciais.
Com o artigo 227, da Constituição Federal de 1988, comsagrou-se a Doutrina da
Proteção Integral que visa proteger e assessorar toda criança e adolescentes
independentemente de sua situação, 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 a adequada proteção infanto-juvenil, foi criado o
NEDIJ pelo Termo de Convênio 11/2005, firmado entre o Estado do Paraná e suas
secretarias e o Ministério Publico.
A partir do Termo de Convênio 66/2008, o NEDIJ passou a ser um projeto de
extensão do Programa Universidade Sem Fronteiras, Subprograma Incubadora de
Direitos Sociais, passando a ser registrado na Proex sob o n° n° 26156/2008.
Além da assessoria jurídica e da assistência judiciária, são desenvolvidas ações
de caráter pedagógico a fim de divulgar e esclarecer o conteúdo do ECA. No ambiente
escolar é desenvolvido o projeto “Eca Itinerante: implementação de ações contra
violência na família e na comunidade”, projeto que visa difundir o Estatuto da criança e
do Adolescente nas escolas da rede pública do município de Francisco Beltrão; no
ambiente acadêmico, tem-se o curso de prática processual voltado para o estudo das
ações judiciais infanto-juvenis com base no ECA. extensão do atendimento às cidades
da Enéas Marques, Marmeleiro e Renascença buscando ampliar a atuação do Núcleo
na solução dos litígios de sua competência,para tanto firmou-se parceria com os
Conselhos Tutelares das respectivas cidades.
Em 2009, o Núcleo estreitou seus 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.
Atualmente, a equipe do 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 estagiaria para
assuntos administrativos.
OBJETIVOS:
De forma geral, o NEDIJ objetiva geral 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 tem 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 infantojuvenis, 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:
Para cada atividade realizada o Núcleo adota uma metodologia específica. Será
exposta somente a metodologia utilizada na assessoria jurídica.
Primeiramente, é realizada entrevista de triagem em que os estudantes-bolsistas
do curso de Direito, devidamente orientados, coletam informações sobre o caso trazido
e avaliam e se se encontra na seara de atuação do NEDIJ.

Visando sempre solucionar as questões de modo pacífico, procura-se, em
princípio, realizar a conciliação entre as partes promovendo a celebração de acordo que
posteriormente, é homologado pelo poder judiciário, primando pela efetivação dos
princípios da Celeridade e Economia Processuais, como formas de garantir real Acesso
à justiça.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Diversos foram os resultados obtidos. No gráfico abaixo extrai-se o comparativo,
em números, entre os períodos de 09/2008 à 03/2009 e 03/2009 à 12/2009, das
atividades realizadas pelo NEDIJ:
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No período, de 04/2009 a 12/2009, também foram realizados 21 acordos e
protocoladas 120 petições iniciais intermediárias e 12 nomeações ad hoc, verificandose a efetividade das ações promovidas pelo NEDIJ. Entre as atividades apresentadas
no gráfico estão: atendimentos nas cidades de Marmeleiro, Renascença, Enéas

Marques e Francisco Beltrão; ações que foram protocoladas entre elas, ações de
alimentos, ações de guarda, defesas de adolescentes em conflito com a lei, entre
outras.
CONCLUSÕES:
Tendo em vista o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente que veio a 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 ao adolescentes por meio da efetivação do princípio da Proteção integral e
prioridade absoluta, como prescinde a Carta Magna.
A fim de garantir esse atendimento prioritário, a equipe NEDIJ busca estreitar os
vínculos com a sociedade e atingir as necessidades das crianças e adolescente da
Comarca de Francisco Beltrão.
Por fim, a equipe do 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. Mas não somente isso,
evidencia-se o grande número de acordos protocolados no período e o estreitamento
das relações do Núcleo com a comunidade de uma forma geral.
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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.

O DESIGUAL TRATAMENTO AOS CRIMES DO COLARINHO BRANCO
COMO AMEAÇA À SOBERANIA NACIONAL
EXPOSITORES(A): LIEGE RAISA BALBINOT E POLLYANNA CRISTINA
TAVARES FORNARI
COORDENADOR: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Direitos Humanos e Justiça
Modalidade de apresentação: Painel
Palavras – chave: Soberania, Crime Organizado, Colarinho Branco.
Resumo: O Estado moderno tem como fundamento a racionalidade
centrada no individualismo da pessoa. A pressuposição da “pessoa jurídica”
abstrata foi proposta pelos fundadores do Estado Moderno como
fundamento do acesso a um tipo de justiça, ao patrimônio e ao exercício da
política. O liberalismo fundou-se em uma igualdade excludente; projeto
vencido desde a Revolução Francesa, também adveio deste período o
fundamento jurisdicional do Estado Moderno. Neste pressuposto, o
tratamento legal é desigual, visto que trata de privilégios da pessoa, ao
invés de igual tratamento. Os crimes de colarinho branco são os flagrantes
“delitos” contra a ordem econômica, social e política da propalada igualdade
de direitos e tratamento fundado na Carta Constitucional de 1988 e sua
prática está estritamente relacionada às organizações criminosas. No Brasil,
de modo especial no Estado Democrático, é flagrante o desigual tratamento
visto que o infrator apresenta significativo status social e político. A proposta
visa apontar a co-relação entre o crime organizado na figura do colarinho
branco, assim como reunir marcas significativas do desigual tratamento,
demonstrando a corrosão dos direitos e deveres igual, fundamentos da
soberania, descrevendo ocorrências criminais albergadas no interior do
próprio sistema punitivo criado pelo Estado, mediante a participação de
agentes do poder. Através de leitura teórica e jurisprudencial sobre a
temática em questão, espera-se de evidenciar o flagrante tratamento
diferenciado, também a lesividade quanto ao poder estatal, à sua soberania
e que os crimes de colarinho branco ameaçam a estabilidade política e
jurídica, mas por interesse dos próprios agentes, são aos poucos ou,
absorvidos, esquecidos ou tratados como crimes comuns.
Forma de contato:

E-mail: colarinho.pibic@yahoo.com;
Telefone: 99019966 ou 84167566.

O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM DISCUSSÃO NO AMBIENTE
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Área temática: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
Palavras-chave: Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Cidadania.
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Resumo: 15 linhas
Com este texto pretendemos apresentar os resultados obtidos com o trabalho que
desenvolvemos, enquanto equipe do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da
Infância e da Juventude – NEDIJ, no decorrer do ano letivo de 2009. O trabalho diz
respeito ao Projeto de Extensão: “O Eca Itinerante na Escola: implementação de
ações contra a violência na família e na comunidade”, sob registro na Proex nº 26
156/2008, vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras que desenvolve ações
de pesquisa e extensão voltadas para preservação dos direitos e deveres previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Divulgamos o Estatuto da Criança e do
Adolescente através de ações didático-pedagógicas (teatro de fantoches e oficinas
didáticas sobre proteção e conservação do meio ambiente) e palestra explicativa aos
professores responsáveis pelas turmas de crianças que assistiram ao teatro de
fantoches. Em relação aos Direitos da Criança e do Adolescente contamos com o
auxílio das advogadas integrantes do Nedij, para auxiliar a equipe pedagógica escolar.
Modalidade: Comunicação Oral
Introdução
No decorrer do ano letivo de 2009, o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos
da Infância e Juventude - NEDIJ em parceria com a Prefeitura Municipal desenvolveu
ações voltadas à cidadania junto às Escolas

públicas. Nesse texto pretendemos

apresentar as considerações sobre o trabalho que desenvolvemos nesse período.
O trabalho diz respeito à implementação do Projeto de Extensão: O ECA
ITINERANTE NA ESCOLA: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONTRA A VIOLÊNCIA
NA FAMÍLIA E NA COMUNIDADE sob registro na Proex nº 26 156/2008 que, trata da
aplicação de atividades didático-pedagógicas referentes a divulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, como também no esclarecimento aos educadores sobre as
possibilidades de aplicação do ECA no meio escolar e na comunidade. O Núcleo de
Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDIJ está vinculado ao

Programa Universidade Sem Fronteiras e desenvolve ações de pesquisa e extensão
voltados para preservação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. O Projeto surgiu em virtude da falta de conhecimento das escolas
sobre estatuto que presenciamos em incursões em ambientes escolares do Município
de Francisco Beltrão/PR. Sendo assim, entendemos que a divulgação do ECA faz-se
necessário em virtude, de depoimentos de educadores de Escolas da Rede Municipal
deste Município, em relação a implementação do ECA, como por exemplo, em quais
situações o ECA pode ajudar a manter a disciplina no meio escolar? Quais as
possibilidades dos Educadores acionarem o Conselho Tutelar? Dentre outras.
Objetivos
Como ponto de partida para a Implementação deste Projeto de extensão
elegemos os seguintes objetivos: divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente
através de ações didático-pedagógicas em instituições escolares do Município de
Francisco Beltrão; Possibilitar aos educadores o conhecimento da Lei nº. 8.069/90, de
13 de julho de 1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
explicitar as formas, através das quais, os educadores agem em torno da aplicação do
estatuto no cotidiano escolar; identificar e analisar as ocorrências presentes no
cotidiano escolar relativas aos direitos da Criança e do Adolescente; desenvolver ações
didático-pedagógicas com os educadores e com os discentes sobre tópicos do ECA;
Método
A partir destes questionamentos surge a proposta de realização de atividades
didático-pedagógicas (palestras, oficinas e teatro de fantoches) com educadores,
crianças e adolescentes, pertencentes às escolas da Rede Municipal de Francisco
Beltrão - PR. Durante as visitas nas Escolas sugerimos alternativas que possibilitam

que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse objeto de estudo entre os
profissionais da escola, de forma a permitir-lhes a discussão do mesmo junto ao
entorno da instituição escolar. Divulgamos o Estatuto da Criança e do Adolescente
através de ações didático-pedagógicas (teatro de fantoches e oficinas didáticas sobre
proteção e conservação do meio ambiente) e palestra explicativa com os professores
responsáveis pelas turmas de crianças, que assistiram ao teatro de fantoches. A
palestra consiste em uma fala por parte da professora da equipe pedagógica e das
advogadas do NEDIJ sobre alguns Artigos do ECA e o esclarecimento de possíveis
dúvidas que os professores possam apresentar. Estas atividades são realizadas em
instituições escolares do Município de Francisco Beltrão/PR.
Possibilitamos aos educadores o conhecimento da Lei nº. 8.069/90, de 13 de
julho de 1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
explicitamos as formas, através das quais, os educadores podem agir em torno da
aplicação do Estatuto no cotidiano escolar e, por fim identificamos as ocorrências
presentes no cotidiano escolar relativa aos Direitos da Criança e do Adolescente.
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Discussão e resultados
Nossas visitas tem como compromisso desenvolver atividades de extensão, as
quais estão amparadas em referenciais teóricos que nos permitiram discutir com os
educadores, em momentos diferentes da realização das atividades didáticas com as
crianças.

As discussões com os educadores giraram em torno da sensibilização para a
necessidade de que os adultos sejam conscientes de que são eles que devem zelar
pelo bem estar das crianças e dos adolescentes, pois suas ações influenciam

no

desenvolvimento dos mesmos. Portanto, é responsabilidade dos adultos já nesse
período, saber dosar: a liberdade e o respeito.
Desta forma podemos afirmar que as escolas, já há algum tempo, resistem, dentro
de suas possibilidades, contra a “violência humana” (psicológica, física, á saúde,
violência sexual dentre outras) praticada dentro e fora das escolas. Essa situação
desacomoda professores, gestores, funcionários e, em muitas situações, as famílias
das crianças e adolescentes.
Assim, o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude –
NEDIJ e a Prefeitura Municipal desenvolvem, em parceria, projetos que dão suporte
psicológico e jurídico às escolas a fim de que consigam realizar seu trabalho de ensino
e aprendizagem. Durante o desenvolvimento do projeto nas escolas, em discussões
com educadores, percebemos que esta é uma tarefa demasiado pesada e desgastante.
A atual realidade apresenta-se como um desafio para a escola e sociedade
contemporânea.
Nesse processo, os gestores buscam novos caminhos que os ajudem a tomar
decisões e impulsionar ações necessárias ante as ocorrências cotidianas na escola.
Muitas crianças não têm a oportunidade de desenvolvimento pleno, de condições
ideais de desenvolvimento físico emocional e social. Acreditamos que o lúdico
caracterizado aqui como possibilidade de aprendizado e desenvolvimento afetivo pode
contribuir para o desenvolvimento social da criança.
Segundo Winnicott (1993) e outros teóricos da área de educação buscou-se
disseminar a concepção de que o brincar e o desenhar são atividades fundamentais
para o desenvolvimento de identidade e de autonomia do ser em desenvolvimento.

Considerações
Consideramos que as incursões nas Escolas e entidades que fornecem apoio
pedagógico nos possibilitaram um olhar atento e a indicação de que são muitas as
dúvidas, tanto por parte de educadores e alunos com relação às situações de
aplicabilidade do ECA, como os direitos e deveres explicitados no mesmo.
A escola, como Instituição Socializadora, se empenha em suas ações para
contemplar a aprendizagem escolar e a formação cidadã das crianças e adolescentes
que circulam nesse espaço. Para que essas ações sejam praticadas, o sistema de
organização e de gestão da escola necessita articular diferentes atores sociais, criar
meios e procedimentos para alcançar os objetivos. Cada escola cria sua própria cultura
organizacional, suas práticas desenvolvidas no âmbito escolar dizem muito da forma
que o profissional da gestão conduz essa trama de relações que envolvem um todo, o
conjunto de fatores políticos, sociais, culturais, psicológicos, condizentes daquele
contexto. A escola não pode ignorar os fatores externos que a envolvem, os fatores
sociais, regionais, locais, culturais, e a comunidade que estão sempre na expectativa de
que as ações da escola sejam favoráveis as suas necessidades.
Como medida de continuidade deste trabalho de extensão, pretendemos neste
ano letivo de 2010 dar prosseguimento às visitas nas escolas, que somam um total de
25 e, para isso, vamos lançar uma nova etapa de atividades didáticas.
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O PROGRAMA PRÓ-EGRESSO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR E SUA
ATUAÇÃO JUNTO A EGRESSOS E CONDENADOS A PENAS ALTERNATIVAS
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Área Temática 03: Direitos Humanos e Justiça
Comunicação Oral
RESUMO: O Projeto “Assistência e Acompanhamento aos Egressos e Condenados
a Penas Alternativas da Região de Francisco Beltrão – PR” caracteriza-se como
projeto de extensão da Unioeste. Tem por objetivo a execução do Programa PróEgresso/FB, oferecendo acompanhamento àquelas pessoas que cumprem pena em
Regime Aberto, Livramento Condicional, Liberdade Vigiada, Penas Restritivas de
Direito, Suspensão Condicional da Pena, Suspensão Condicional do Processo –
Juizado Especial Criminal – Transação Penal. O serviço prestado privilegia as áreas
jurídica, psicossocial e pedagógica, através do qual objetiva-se o acompanhamento
do cumprimento da pena imposta judicialmente como, também, a promoção da
assistência ao apenado visando a reinserção social e a diminuição da reincidência
criminal.
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PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Ressocialização e Justiça.
INTRODUÇÃO: Tendo em vista a fragilidade da pena de prisão que apresenta
efeitos negativos para o indivíduo condenado e para a sociedade, buscam-se
alternativas ao encarceramento. Surgem as Penas Alternativas, que oferecem a
possibilidade de cumprimento de pena em liberdade, e tem-se a necessidade de
criação de órgãos específicos para o controle e acompanhamento destas penas. O
Programa Pró-Egresso desenvolveu-se, originalmente, na Universidade Estadual de
Londrina, como “Projeto Albergue”. Inspirada neste projeto, a SEJU-PR criou o
“Projeto Themis”. Posteriormente, com a reformulação da Lei de Execuções Penais
o Governo do Estado do Paraná criou o “Programa Estadual de Assistência ao
Apenado e ao Egresso – Pró-Egresso”. No município de Francisco Beltrão o
Programa iniciou seu funcionamento em 08 de abril de 1978, com o nome de
Programa Themis. Em 1985 passou a ser chamado Programa Pró-Egresso e, em
2004, a atender através de convênio firmado entre a SEJU-PR e a UNIOESTE, com
coordenação e infra-estrutura do Patronato Penitenciário do Paraná. Hodiernamente,
o programa atende a egressos e beneficiários da comarca de Francisco Beltrão e
região.
OBJETIVOS: Como projeto de extensão, um dos objetivos é oportunizar a
integração da comunidade universitária através de equipes multidisciplinares, de
forma a possibilitar oportunidade de estágio aos acadêmicos e colaboradores, bem
como, interação teoria/prática. Além disso, tem como objetivo oferecer amparo
jurídico e psicossocial aos egressos do sistema carcerário que obtiveram o benefício
de cumprir parte de sua pena em liberdade e àqueles cuja pena é unicamente de
prestação de serviços à comunidade. O que se busca é possibilitar aos egressos e
beneficiários e seus familiares uma melhor reinserção à sociedade, auxiliando-os
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nesta fase peculiar em que estão retornando ao convívio familiar, profissional e
social.
MÉTODOS: A forma de desenvolvimento dos objetivos do Programa PróEgresso/FB configura-se como um elo na execução da sentença dada pelos Juizes.
As atividades são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, composta por
profissionais das áreas jurídica, psicológica, pedagógica e social. Esta equipe, no
momento, é formada por uma coordenadora (20 horas semanais), uma psicóloga (20
horas semanais), cinco estagiárias, com dedicação de 30 horas semanais cada,
(duas do curso de Direito, duas do curso de Economia Doméstica, e uma do curso
de Pedagogia); três docentes do curso de Direito (04 horas semanais), dois
docentes do curso de Administração (01 hora semanal), e um técnico-administrativo
(03 horas semanais). Após o encaminhamento feito pelo Juiz o egresso ou
beneficiário comparece junto ao Pró-Egresso/FB e, através de entrevista inicial, é
realizado levantamento de seu perfil. Posteriormente, verifica-se a necessidade de
encaminhamentos referente a cada uma das áreas de atendimento. Neste momento
é demonstrado o que este programa pode lhes oferecer. A partir do levantamento do
perfil deste egresso ou beneficiário é realizada análise jurídica de sua pena e,
havendo necessidade, encaminha-se para a Prestação de Serviço Comunitário. Os
egressos e beneficiários têm obrigação, como determinação judicial, de apresentarse mensal, bimestral ou trimestralmente ao programa. Nestas apresentações são
realizados atendimentos e encaminhamentos específicos de cada área, dependendo
da especificidade do que o atendido necessita. O atendimento jurídico é composto
principalmente pela orientação jurídica dada a todos os egressos e beneficiários
atendidos. São feitos, também, alguns pedidos de benefícios, dependendo da
necessidade apresentada. Este setor realiza, ainda, a comunicação ao judiciário
acerca da situação dos atendidos, quando do término do cumprimento da pena,
quando do não cumprimento desta, ou quando solicitado. O atendimento psicológico
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é feito a partir de imposição judicial ou quando a equipe verifica a necessidade e/ou
o egresso ou beneficiário demonstra interesse. Este atendimento pode ser estendido
a familiares. São realizados, também, encaminhamentos à serviços de saúde,
alcoólicos anônimos, etc. Quanto ao atendimento social, como o programa não
conta com profissional da área de Assistência Social, é realizada análise do que o
egresso ou beneficiário e seus familiares necessitam e, posteriormente, efetuados
os

devidos

encaminhamentos

(Agencia

do

trabalhador,

CEEBJA,

cursos

profissionalizantes, Secretaria de Assistência Social, etc.). Desenvolvemos ainda,
reuniões, palestras e cursos, com fim de auxiliar no processo de reinserção social.
São realizadas visitas domiciliares a egressos e beneficiários para diagnósticos de
situações e os atendimentos que a equipe considerar necessários, ou, ainda,
quando estiverem em falta com algumas das obrigações. Com relação ao trabalho
desenvolvido com as instituições colaboradoras, este é realizado em conjunto por
todas as áreas de atuação do programa. Contamos, no mês de março de 2010, com
aproximadamente 140 instituições colaboradoras conveniadas. Após a assinatura do
convênio, do termo de compromisso e da entrega e explicação do Manual de
Orientações para Entidades colaboradoras, são efetuados encaminhamentos de
prestadores de serviço. São feitas de uma a duas reuniões de orientações para as
entidades colaboradoras durante o ano. Ainda, efetua-se contato telefônico mensal
com todas as instituições, e visitas de orientação e recadastramento quando
necessário para o bom funcionamento das Prestações de Serviço. Realiza-se, ainda,
divulgação

do

democratização

Programa
maior

das

através

de

informações

contatos
sobre

com
o

imprensa,

trabalho

buscando

desenvolvido

e

conscientização da sociedade sobre a importância de sua participação no processo
de reinserção e reabilitação do apenado.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Como o Programa Pró-Egresso/FB tem por
principal objetivo acompanhar e fiscalizar o cumprimento da pena imposta
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judicialmente e propiciar ampla assistência aos egressos e beneficiários para que
sejam cumpridos os benefícios que lhe são concedidos, dispõe-se de equipe
jurídica-psico-social e pedagógica, que visa, principalmente, a reinserção do egresso
e apenado à sociedade. A cada mês tem-se entrada e saída de egressos e
beneficiários conforme a concessão ou término do benefício. De acordo com dados
do relatório mensal de março de 2010, atualmente o Programa atende 168
beneficiários, oriundos da comarca de Francisco Beltrão e região, que apresentam
prejuízos tanto psíquicos quanto de ordem familiar, social e profissional, o que torna
o trabalho desenvolvido por este programa difícil de ser concretizado, porém, de
fundamental importância para compensar as perdas tidas a partir da prisão. A
prisão, segundo Wacquant (2001, p. 144), acaba por contribuir para precarizar ainda
mais a situação dos condenados, sendo “acompanhada pela perda do trabalho e da
moradia, bem como da supressão parcial ou total das ajudas e benefícios sociais”.
Essa situação afeta, também, seus vínculos familiares e afetivos. Além das perdas
originadas da prisão, os condenados sofrem, novamente, quando recebem o
benefício da liberdade que, segundo Wacquant (2001, p. 144) “marca um novo
empobrecimento, pelas despesas que ocasiona (deslocamentos, vestuários,
presentes aos próximos, sede de consumo, etc.)” e por revelar “a miséria que o
encarceramento havia temporariamente colocado entre parêntese”. Além disso,
percebem-se alguns aspectos considerados causadores da maior problemática
enfrentada pelos egressos e beneficiários em seu processo de reinserção social,
quais sejam: os baixos índices de escolaridade, a falta de capacitação para o
trabalho, e a resistência e preconceito apresentados pela sociedade com relação ao
apenado. Essas situações levam a perceber que, na maioria das vezes, esta
população marginaliza-se e faz uso de práticas delinqüentes a partir da dificuldade
de adaptação ao ambiente social, onde as condições de vida nem sempre são
compatíveis com a dignidade humana, não atendendo às suas necessidades
básicas. Em decorrência disto o acesso ao trabalho é dificultado, iniciando-se um
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ciclo de delinqüência, pois o indivíduo, quando desqualificado para o trabalho, não
pode ascender a melhores níveis de vida e, como um círculo vicioso e decadente,
desde a habitação inadequada, a saúde precária, a miséria e aos vícios de toda a
ordem, o que, em muitos casos, irá repercutir na reincidência no crime. Neste
sentido, o Programa Pró-Egresso/FB busca a formação de novos pactos de
convivência entre estes egressos e beneficiários e a sociedade para, a partir da
melhoria na qualidade de vida, diminuir os efeitos devastadores da prisão e pósprisão. Para tanto desenvolve-se um trabalho de compensação das perdas que este
egresso ou beneficiário já teve. Por isso, além do cumprimento da pena de
prestação de serviço comunitário imposta judicialmente, o que já é uma forma
educativa de prestarem contas à sociedade, e do atendimento psicológico que
recebe, este programa procura envolvê-los em atividades de estudo como reuniões,
palestras, debates e cursos. A carga horária destas atividades é descontada da
carga horária da pena de prestação de serviço comunitário. As reuniões são feitas
para orientá-los acerca das possibilidades oferecidas pelo programa, bem como,
para oferecer-lhes orientação jurídica a respeito das problemáticas enfrentadas.
Realiza-se uma palestra por mês, com temas variados, definidos pela equipe do
programa a partir da análise do perfil dos egressos e beneficiários e da necessidade
observada. As palestras são ministradas de forma gratuita por representantes da
comunidade local, convidados pela equipe do programa. Os temas já abordados
são: alcoolismo, violência doméstica, violência infanto-juvenil, religioso motivacional,
tabagismo, e drogas. Foram definidos dois novos temas para os próximos meses,
um na área psicológica, “personalidade”, e outro de orientação sobre questões
relacionadas ao trânsito. Uma das atividades desenvolvidas, que surgiu a partir da
dificuldade de conseguir vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, é o “Curso
de Desenvolvimento Pessoal e Empreendedorismo”, ministrado por docentes do
curso de Administração da Unioeste-FB. A temática objetiva desenvolver habilidades
e competências que os auxiliem em sua vida profissional, familiar e social. Para isso,
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é trabalhado com valorização pessoal, resgate do espírito de iniciativa e de tomada
de decisões, resgate da auto-estima, e relações inter-pessoais. Procura-se motiválos a desenvolverem um espírito empreendedor, repassando, nos encontros
semanais, um conjunto de conhecimentos voltados para a criação de um pequeno
negócio. O tema principal é “criar um negócio: um sonho possível”. Acredita-se que,
através destas atividades, o programa está auxiliando os participantes a sentirem-se
cidadãos com direitos e deveres perante a sociedade e, assim, facilitando seu
relacionamento com esta.
CONCLUSÕES: Considerando o perfil do indivíduo atendido pelo Programa PróEgresso/FB, pessoas caracterizadas por inúmeras perdas e prejuízos já elencados
anteriormente, alguns fatores são fundamentais para a reinserção deste à família, a
sociedade e ao trabalho. Um deles é a atuação interdisciplinar deste programa, que
vê o egresso e o beneficiário na sua totalidade: um ser bio-psico-social e, a partir
disso, desenvolve ações de acordo com a necessidade percebida.

Outro é a

colaboração das instituições que recebem os beneficiários para prestarem serviços à
comunidade. Esta colaboração é fundamental para a reinserção do sujeito, pois, ao
realizar um trabalho comunitário sente-se útil, capaz de contribuir para o bem
comum. Esta é uma maneira eficaz para fazê-lo refletir sobre o erro cometido e
adquirir novos conhecimentos e valores, configurando-se como uma “pena
educativa”. Segundo o DEPEN (2002), “a função pedagógica e social que a
instituição exerce ao acolher e acompanhar o prestador é o grande mérito das penas
e medidas alternativas. É uma Vitória contra o aumento da criminalidade e contra a
sensação de impunidade”. Outro fator percebido como fundamental para o indivíduo
sentir-se realmente reinserido na comunidade é o acesso ao mercado de trabalho.
Há que se repensar a forma como os apenados são acolhidos pela sociedade,
principalmente pelo mercado de trabalho. É necessário quebrarem-se preconceitos e
diminuir a resistência em se dar uma nova chance a este indivíduo para recomeçar
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ou começar de outra maneira sua vida em sociedade. Vê-se que quando o egresso
consegue trabalho, recebe oportunidade para prover seu sustento e o da família,
dificilmente volta à criminalidade. Do contrário, ao se deparar com as dificuldades já
elencadas, acaba por fazer a opção errada, e volta ao crime, alimentando um circulo
que traz conseqüências danosas não só para si, mas para toda a sociedade. De
acordo com GONZAGA (2002), “o delito é inevitável em qualquer sociedade, em
qualquer momento histórico; ademais, algo conflitivo, que nasce no seio da
sociedade e deve ser resolvido pela comunidade. È um fenômeno social e
comunitário, em suma, e só pode ser controlado quando o Estado e a Comunidade
se unem em torno de programas bem elaborados”. Assim, entende-se que o
processo de ressocialização não é de responsabilidade única do indivíduo, mas,
também, da sociedade, que tem o dever de oferecer-lhe condições de reabilitar-se,
ou de poder fazer a escolha certa. Por isso, o Programa Pró-Egresso/FB,
configurando-se como projeto de extensão universitário e tendo o papel de mediador
entre o estado e a sociedade, além de garantir o eficaz cumprimento do benefício
recebido, com as atividades de atendimento psicossociais, cumpre sua função
social, mostrando-se eficaz no auxílio a ressocialização do sujeito atendido e,
também, na prevenção da reincidência criminal. Considera-se este o grande mérito
do cumprimento de penas em liberdade.
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OS POVOS GUARANI E SEUS DIREITOS

Jéssica Patrícia Borges da Silva
Mauro Dietrich
Paulo Humberto Porto Borges
Simone Valentini

Resumo

O presente trabalho busca fazer uma breve apresentação do projeto de extensão do
programa Universidade Sem Fronteiras intitulado “Encontros de Cidadania: os povos
indígenas e seus direitos”, que, ao entender que todos os diferentes povos, com
suas especificações, são afetados por um conjunto de problemas que se arrastam
desde a conquista,

busca

impulsionar um espaço de discussão entre as

comunidades indígenas guarani localizadas no Oeste do Paraná, promovendo
encontros entre suas lideranças políticas e religiosas para que possam discutir suas
necessidades, possibilitando um espaço de

intercâmbio para socializar seus

problemas comuns como acesso a terra e direito a diversidade cultural.
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Apresentação oral.

Palavras-chave: Direitos; Povos indígenas; comunidades Guarani.
Introdução

O projeto “Encontros de Cidadania: os povos indígenas e seus direitos” desenvolvido
através do programa Universidade Sem Fronteiras que se efetiva principalmente

através de visitas nas seis aldeias guarani localizadas no Oeste do Paraná, nasce
da necessidade dessas comunidades guarani
discutir seus problemas comuns.

terem um espaço onde possam

O projeto está sendo desenvolvido junto às aldeias Guarani de Ocoy (município de
São Miguel do Iguaçu), Yv’y Renda Poti (Município de Santa Helena), Tekoha
Añetete e Tekoha Itamarã (município de Diamante do Oeste), Área Indígena Terra
Roxa (município de Terra Roxa) e Área Indígena de Guaíra (município de Guaíra).
Destas seis aldeias duas ainda aguardam a regulamentação de suas terras, estando
hoje acampadas em péssimas condições.

Objetivos

Entendendo que todos os diferentes povos, com suas especificações, são afetados
por um conjunto de problemas que se arrastam desde a conquista, busca-se com o
desenvolvimento deste projeto, o firme propósito de impulsionar um espaço de
discussão entre as comunidades indígenas guarani localizadas no Oeste do Paraná,
promovendo encontros entre suas lideranças políticas e religiosas para que possam
discutir suas necessidades, possibilitando um espaço de intercâmbio para socializar
seus problemas comuns como acesso a terra e direito a diversidade cultural.

Métodos

A metodologia utilizada até o momento tem sido visitas a campo, no caso, nas
comunidades indígenas envolvidas, como forma de criar um intercâmbio cultural
entre a comunidade acadêmica e os grupos Guarani. Nestas visitas estão sendo
gravadas, por meio de técnicas de história oral,

entrevistas com lideranças,

rezadores e membros da comunidade guarani em geral. Também são exibidos
filmes temáticos a respeito dos direitos, sempre buscando os problemas e as

questões comuns com outros povos. Além disso, a equipe de bolsistas se reúne
semanalmente para estudar e debater textos sobre a temática indígena, fazendo
uma revisão bibliográfica a respeito dos povos indígenas do Brasil, em especial, das
comunidades indígenas Guarani.

Discussão e Resultados
Sabe-se que no plano legal, desde 1680, o índio tem direito a terra, mas apesar das
diversas garantias na letra da lei, tal direito jamais se pode impor de fato, esse é um
dos principais problemas que essas comunidades enfrentam, portanto, discutir sobre
essa questão é de fundamental importância para a garantia de sua sobrevivência.
Como afirma o guarani Miguel Rodrigues, da comunidade indígena de Santa
Helena,

...nós temos um grande direito, mas tem muitas pessoas que
não reconhecem, então, estão deixando nós sofrermos no
mundo e passando perigo ainda (SIC). Não deviam fazer uma
coisa dessas, o que custa pegar um pedaço de terra e entregar
para o Guarani trabalhar, porque como eles vão aguentar
trazer todos os meses as cestas básicas? E nem isso estão
trazendo! Mas se nós tivermos um lavoura, vai ter mandioca,
batata, milho, vai ter de tudo, podemos viver só da lavoura!
Mas se não, como vamos fazer? Acabamos virando
vagabundos, pois não temos onde trabalhar. Sendo que essa
terra aqui é dos Guarani (RODRIGUES, 2010).

O avanço na discussão e a compreensão desses problemas não buscam garantir
apenas a essas comunidades a possibilidade de encontrar alternativas viáveis para
sua sobrevivência, como também, levar para a universidade tais questões que por
diversas vezes não encontram o caminho acadêmico, ou quando encontram, se dão
de maneira distorcida e preconceituosa. Desta forma, o desenvolvimento do projeto

tem garantido ao grupo de estudantes, um contato direto com a realidade desse
povo, e tem permitido a compreensão da importância da preservação de sua
cultura, língua, arte, religião, hábitos, tradições, mitos e costumes.
Desde os primeiros contatos do grupo de acadêmicos com as aldeias guarani, foi
possível avançar na compreensão de quão complexa é a resolução dos problemas
indígenas, entendendo que o povo guarani que, tendo enfrentado todas as
compulsões e conseguindo sobreviver, e que ainda enfrenta o preconceito e a
intolerância, precisa de um espaço onde seja possível levantar questões que
necessitam de respostas imediatas, o que tem permitido compreender a relevância
do projeto, para todos os envolvidos – povos atingidos e alunos em processo de
formação.
A aproximação da lógica guarani vem permitindo reflexões que extrapolam as
paredes da sala de aula buscando reconhecer e valorizar as identidades étnicas das
sociedades indígenas, compreendendo sua cultura, suas formas de organização e
ocupação da terra, o que implica em respeito às diferenças e à diversidade
sociocultural.
Pode-se até o momento identificar, à luz de nossas experiências, a riqueza desse
povo que, estando em contato com o branco há tanto tempo, consegue chegar ao
século XXI tendo intactas as principais características que os definem como
guarani, como a religião, a língua, os costumes e a organização política, resultado
este, de uma gigantesca batalha pela sobrevivência física e cultural. Podendo
conhecer a fundo a questão indígena e ter a oportunidade de ter contato com uma
realidade e com uma sociedade de organização diferente da nossa, gerando assim
uma conscientização sobre seus direitos e sua importância na formação do povo
brasileiro.

Conclusão

A partir de nosso trabalho até o momento foi possível avançar na compreensão da
importância da busca pelo fortalecimento e reconhecimento da cultura guarani,
visando sempre à conquista da autonomia política e econômica frente à sociedade
não-índia. Para lograr tal objetivo, esse projeto se constitui como uma oportunidade
importante para as comunidades guarani do Oeste do Paraná, pois garante
condições para que possam se relacionar e discutir questões básicas.
Para nossa formação acadêmica, tal contato vem permitindo uma formação mais
humana e solidária, buscando a apropriação dos conhecimentos para conhecer e
compreender como funciona a sociedade, pois só assim teremos condições de
refletir e entender as reais causas dos problemas sociais que afetam, não apenas as
comunidades indígenas, mas grande parte da população brasileira.
Em nossa condição de futuros educadores, é primordial a compreensão das
especificidades das culturas indígenas para que não continuemos reproduzindo a
folclorização e a estereotipação tão distantes da realidade dos povos indígenas.
Sendo assim, esse processo de conscientização vem permitindo compreender,
analisar e interpretar a realidade, para que não caiamos na forma genérica e
descontextualizada de referência aos povos indígenas que muitas vezes tem sido
reproduzida nas escolas e que, ao contrário disso, aprendamos a construir uma
intensa relação de respeito.
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PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS: O RECURSO
METODOLÓGICO DAS OFICINAS
Zelimar Soares Bidarra1
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Resumo
O presente trabalho relata o desenvolvimento de uma das ações de extensão
universitária desenvolvida pela equipe do “PAPS” e do “PONTO”, integrados por
acadêmicos e docentes do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE. O objetivo é apresentar a atividade de extensão
intitulada de Oficinas de Prevenção à Violência Sexual contra a Criança: espaços
para a defesa do “Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade” (ECA, 1990). As
Oficinas destinam-se a crianças compreendidas na faixa etária entre 07 a 12 anos e
consiste num trabalho com enfoque educativo e preventivo, o qual parte dos
indicadores das violências contra crianças e adolescentes e aborda de modo
especial a violência sexual. Através do diálogo direto com as crianças, mediado por
recursos lúdicos, busca-se elaborar e difundir as formas de se evitar a vitimização
causada pelas práticas constitutivas da violência física, psicológica e sexual.
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O trabalho de extensão intitulado: Oficinas de Prevenção à Violência Sexual contra a
Criança: espaços para a defesa do “Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade”
(ECA,1990) é uma iniciativa pioneira no âmbito do enfrentamento à violência que foi
concebido pela equipe “Programa de Apoio as Políticas Sociais (PAPS) e do Projeto
“Ponto de Apoio aos Conselheiros de Políticas Sociais (“PONTO”),. Ações
desenvolvidas por docentes e acadêmicas do Curso de Serviço Social da
Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE.
O desenvolvimento dessas Oficinas tem sido possível em razão do apoio recebido
da Pró-Reitoria de Extensão da UNIOESTE – PROEX, mediante a concessão de
bolsas de extensão para os acadêmicos. Para isso foi elaborado o projeto das
Oficinas de Prevenção, cujo objetivo é criar um ambiente em que o público infantil
possa discutir sobre um assunto tão delicado, como o da violência. E, também, um
espaço para o qual se possa trazer relatos de vivências próprias ou de conhecidos
ou até mesmo aquilo a que se teve acesso pelos recursos de mídia.
O projeto das Oficinas encontra-se em sua segunda edição e para tal momento
foram alterados os locais de execução, mas permanece caráter de um ser escola
municipal e o outro uma entidade social, ambos no município de Toledo/PR. As
ações previstas tem a validade de um ano e em cada etapa materializam-se ações
destinadas aos alunos do ensino fundamental de uma escola da rede municipal,
matriculados na 3ª série (do período vespertino) e crianças (entre 07 e 12 anos)
atendidas em programas de contra-turno por entidade social.
Os 02 (dois) locais que sediam o desenvolvimento das Oficinas foram escolhidos por
terem integrado outra atividade de extensão, no ano de 2008/2009, chamada de
“Oficinas Temáticas de Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA): ações para a defesa e garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do
Adolescente”, projeto coordenado pela Professora Luciana Vargas Netto Oliveira e,
atualmente, desenvolvido pela bolsista de extensão Idiane Fátima Hermes. A Equipe

entende a importância de dar continuidade aos trabalhos realizados, uma vez que o
público alvo da ação está familiarizado com o tipo de trabalho.

1. A Operacionalização das Oficinas de Prevenção
O trabalho das Oficinas de Prevenção é de cunho educativo e preventivo e foca-se
nos indicadores e aspectos das diferentes violências contra crianças, em especial a
violência sexual. Por meio de um tipo de diálogo com as crianças, que objetiva a
conquista da confiança, discuti-se as diferentes possibilidades de ocorrências das
violências. Percebe-se que os espaços inaugurados pelas Oficinas são significativos
para emergência dos relatos sobre algo que é importante e difícil, como narrar as
experiências da violência, e que muitas vezes não se tem a liberdade e as condições
para expressá-las, seja no ambiente da casa e/ou da escola.
Mas, para abordar as violências é preciso conhecê-las, por isso a Oficinas tem como
ponto de partida a disseminação dos conceitos e das compreensões, para o que se
entende-se por Violência, sendo:
todo ato ou comportamento que cause dano a outra pessoa, o uso de
palavras ou ações que machucam as pessoas. É também o uso abusivo ou
injusto de poder, assim como o uso da força que pode resultar em
sofrimento, ferimentos, tortura ou morte (AMIGUINHO, 2007).

A violência contra a criança e o adolescente se expressa por várias formas, dentre
elas está a violência física doméstica que é:
qualquer dano físico provocado pelo familiar adulto contra a criança ou o
adolescente, podendo as conseqüências de tais danos variarem de lesões
leves até a morte (MALTA, 2002, p.21).

Existe também a violência psicológica que está representada na
atitude do adulto em depreciar e inferiorizar de modo constante a criança ou
o adolescente, causando-lhe sofrimento psíquico e interferindo no processo

de construção da sua identidade, a violência psicológica pode se dar tanto
na forma de ação quanto na forma de omissão (MALTA, 2002, p.47).

No bojo das violências está a violência sexual, que pode ser entendida como
violência que envolve ato sexual, sedução ou carícias eróticas, com o
objetivo de estimular sexualmente a vítima, e de satisfazer os desejos
sexuais do abusador. Pode se dar de modo heterossexual ou homossexual
(MALTA, 2002, p.35).

A violência sexual é composta por dois subtipos que, inúmeras vezes, são
interligados mas, devem ser analisados em suas especificidades, tal como: o abuso
sexual e a exploração sexual. O abuso sexual consiste em:
ato ou jogo sexual em que o adulto submete a criança ou o adolescente
(relação de poder desigual) para se estimular ou satisfazer-se sexualmente,
impondo-se pela força física, pela ameaça ou sedução, com palavras ou
com oferta de presentes (ANDI apud HAMMERSCHMITT, MARIA, ROSSA,
SCARAVONATTO, 2009, s/p).

E exploração sexual:
compreende o abuso sexual praticado por adultos e a remuneração em
espécie ao menino ou menina e a uma terceira pessoa ou várias. A criança
é tratada como objeto sexual e mercadoria. A exploração sexual comercial
de crianças constitui uma forma de coerção e violência contra a criança, que
pode implicar trabalho forçado e forma contemporânea de escravidão
(Declaração aprovada no Congresso Mundial contra a Exploração Sexual
Comercial de Crianças e Adolescentes, Estolcomo 1996).

O trabalho desenvolvido por meio das Oficinas pretende a educação para a
cidadania. É importante ressaltar que tal perspectiva é compatível com as
habilidades e competências da Profissão de Serviço Social. Também é
imprescindível que tal profissional tenha a compreensão dos tipos de violências
contra crianças e adolescentes e saiba identificar os sinais de enunciação de cada
uma delas, porque ao se deparar com uma situação de violência possa efetuar a
abordagem sem assustar, constranger ou expor a criança, cujo direito ao respeito a
sua intimidade e privacidade está pressuposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990.

O Estatuto tem a finalidade de delimitar tornar exigível o que se constitui como
conjunto de direitos fundamentais para as crianças e os adolescentes. Apesar de ele
não conseguir assegurar a concretização de todos os direitos fundamentais das
crianças e adolescentes brasileiros, é considerado uma das leis mais avançadas
para a constituição de um Sistema de Garantia de Direitos, todavia:
Alguns desses direitos assegurados pelo ECA são violados e isso ocorre
quando a criança está sofrendo algum tipo de violência, e a forma mais
grave de violação é a violência sexual contra crianças e adolescentes, pois
vai contra as[...] “regras sociais e familiares da cultura da sociedade em que
ocorre” [...]. A sociedade não apóia a violência e quando isso ocorre todos
ficam assustados, principalmente quando esta ocorre contra uma criança
(LIBÓRIO; SOUSA apud HAMMERSCHMITT, MARIA, ROSSA,
SCARAVONATTO, 2009, s/p).

Nesse sentido, entende-se que a universidade pode contribuir com o enfrentamento
e combate à violência sexual, e uma das formas encontradas para que essa
realidade possa ser modificada, tem sido pelas iniciativas da extensão universitária,
dentre a qual está o presente projeto extensão, que se abre para um diálogo com
aqueles sujeitos que constituem o grupo vulnerável e que são as principais vítimas
desse tipo de violência. A abordagem propiciada pelas Oficinas de Prevenção é
importante pelo fato de preparar as crianças para saberem identificar os prenúncios
das violências e ao mesmo tempo prepará-las para buscar auxílio com quem possa
ajudá-las, “pessoa de confiança”, a fim de qual prática não volte a ocorrer.

2. Vivendo a Prevenção pela via das Oficinas
O Projeto se concretiza com a execução das três modalidades de Oficinas propostas
e que tem sido desenvolvidas da seguinte forma:
O primeiro encontro, procura relembrar o que significa o ECA e os cinco Direitos
Fundamentais. Assim, quer-se desmistificar o conceito geral do que é violência para

que se possa ter um fundamento para abordar as modalidades em que ela pode
ocorrer e como se prevenir.
O segundo encontro, se propõe a abordar as modalidades da violência contra
crianças e adolescentes, disseminar o entendimento do que é a violência física, a
violência psicológica e a violência sexual, bem como quais são as formas que elas
acontecem e como podem ser prevenidas a vitimização ou revitimização.
O terceiro encontro, foca-se no detalhamento da compreensão da violência sexual,
as formas como ela acontece, bem como quais as conseqüências físicas e
emocional. Centram-se esforços para socializar o que deve ser feito para que ela
não aconteça ou não volte a acontecer.
Em geral, as Oficinas são implementadas da seguinte maneira:
•

Primeiramente, ocorre a apresentação das acadêmicas (bolsista e
colaboradoras) e dos alunos com a utilização do recurso dos personagens de
fantoches;

•

Em seguida, é apresentado o tema que será discutido na Oficina;

•

Na seqüência, realiza-se um teatro de fantoches, no qual o tema da Oficina é
mais fácil absorvido pelas crianças;

•

Após, é passado um filme educativo em que se aborda o tema da Oficina,
depois segue uma discussão sobre o filme;

•

Para finalizar, aplica-se uma dinâmica de fixação para observar se o conteúdo
foi compreendido pelas crianças, da forma esperada.

A partir da dinâmica de fixação, busca-se saber o que compreenderam sobre o que
deve ser feito diante de uma situação de Violência. O trabalho realizado enfatiza que
elas devem procurar contar para alguém de confiança para que liguem para o
número 100 e denunciem.
É importante ressaltar que o momento da dinâmica de fixação é fundamental, pois
as crianças tem uma ampla participação nas discussões e exposições. Inúmeras

vezes trazem relatos de vivência própria ou de algum conhecido que sofreu algum
tipo de violência. Aí está a importância das Oficinas, pois através do diálogo buscase projetar a importância de existir ambiente seguro onde possam relatar as
experiências vivenciadas em seu cotidiano de vida.
3. Resultados Preliminares
Apesar de esta atividade ainda estar sendo desenvolvida, pode-se reunir algumas
considerações a respeito do trabalho até aqui realizado. Observa-se a importância
do trabalho preventivo para o público infantil, pois cria subsídios para as crianças
ficarem alerta diante de alguma situação que indique violência. A criança precisa de
uma referência, um local e de pessoas em quem elas possam confiar e conversar
sobre esse difícil assunto: a violência.
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RESUMO:
O Programa PróEgresso de Toledo tem a finalidade de realizar o
encaminhamento, acompanhamento e a fiscalização da Prestação de Serviço à
Comunidade, do indivíduo que sofreu uma sanção penal. O Programa presta
atendimento à aproximadamente 200 egressos e apenados de Toledo e região.
O PróEgresso foi implantado no ano de 1984, portanto, há 26 anos vem
desenvolvendo ações junto aos egressos, apenados e familiares. Durante sua
existência, o PróEgresso já atendeu cerca de dois mil beneficiários, oriundos ou
não do sistema penitenciário.
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pedagógica e profissional. Promover a reintegração social destes cidadãos,
garantir o cumprimento de seus direitos e deveres e criar condições para evitar o
ciclo da violência são algumas de nossas metas e atribuições. Entretanto, nossa
luta não é isolada, os conflitos sociais só podem ser solucionados com a
contribuição efetiva da sociedade. A atuação das Entidades parceiras que
recebem os beneficiários é fundamental e imprescindível para a busca
permanente do aperfeiçoamento e da humanização das penas. O resgate da
cidadania e a viabilização do retorno desses beneficiários ao convívio familiar e
ao meio social são os desafios do Programa PróEgresso.
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RESUMO
O presente painel tem por objetivo relatar, no âmbito do Projeto “A Paz Começa em
Casa - enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a Mulher no Oeste do
Paraná”, realizado pelo Instituto de Comunicação Solidária - ComSol com apoio do
Programa Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado do Paraná, o processo de formação da equipe do projeto a partir da
metodologia de estudos semanais dirigidos e oficinas de diálogos sobre o temática
supracitada. Ao longo de 12 semanas concluiu-se as seguintes atividades: Realização
de estudos dirigidos; Participação em oficinas de formação e diálogos sobre a temática
do Projeto; Levantamento de informações gerais sobre as cidades envolvidas no projeto
e de dados regionais sobre as estruturas e serviços da rede de atendimento à mulher
agredida; Confecção de apostila detalhando serviços previstos na rede de atendimento a
mulher agredida; Visitas e entrevistas a campo junto a instituições que lidam diretamente
com a violência contra a mulher no município de Toledo. Neste estudo relatar-se-á o
processo de formação da equipe através dos estudos dirigidos e oficinas de diálogos que
consistiram na leitura dos seguintes temas: Violência contra a Mulher - Lei n° 11.340/
“Lei Maria da Penha”; Campanha dos 16 Dias de Ativismo; Tipos e custo da Violência
contra a mulher; História do Feminismo e suas influências sobre iniciativas e políticas de
enfrentamento à violência contra as mulheres; Aspectos histórico/culturais – relação com
a violência contra a mulher; Políticas Sociais de enfrentamento a violência de gênero;
Violência contra a Mulher como um problema de saúde pública; Violência contra a
Mulher e Mídia. A cada semana a equipe do Projeto realizou oficinas de estudos que
utilizaram textos impressos, cartilhas e materiais áudio-visuais e permitiram diálogos e
reflexões sobre a temática da violência e apresentação de relatório para cada tema. Os
resultados alcançados até o momento podem ser assim sintetizados: Análise crítica
sobre os papéis alocados às mulheres ao longo do tempo; Compreensão da importância

da elaboração de estudos para investigação e controle das ações de políticas públicas e
direitos das mulheres. Reconhecimento da necessidade de participação das mulheres e
busca por espaços mais equitativos nas relações de gênero. Experiência privilegiada
com estudo teórico e análise na prática com idas a campo. Reconhecimento da
necessidade da sociedade se nutrir de informações e comportamentos em prol da
cultura de paz, combatendo efetivamente a violência doméstica e familiar contra a
mulher.
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RESUMO
O presente painel tem o objetivo relatar uma das atividades do Projeto “A Paz
Começa em Casa - enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a Mulher
no Oeste do Paraná”, desenvolvido pelo Instituto de Comunicação Solidária ComSol com apoio do Programa Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. No decorrer de doze
semanas de trabalhos foram realizados estudos dirigidos sobre conteúdos do tema
central do projeto; a participação em oito oficinas de formação e diálogos sobre os
temas em relevâncias; levantamento de informações regionais sobre os serviços (ou
de sua ausência) para o atendimento à mulher agredida nos municípios que o
projeto abrange; visitas nas instituições e diálogos com os profissionais que atuam
com a violência no município de Toledo. A atividade aqui relatada é a última citada.
Foram visitadas algumas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, alguns
Centros de Referência á Assistência Social, Vigilância Epidemiológica, Secretaria de
Atendimento da Mulher, Instituto Médico Legal, Regional de Saúde, Corpo de
Bombeiros, programas como o de atendimento governamental ou não á crianças e
programa para egressos. Observou-se que existe demanda de violência contra
mulher; em relação à postura dos profissionais, de um lado, foi observada a pouca
sensibilidade dos profissionais para o seu enfrentamento, o que demonstra a
necessidade de qualificação; de outro lado, se observou o reconhecimento da
demanda existente por parte dos profissionais, no entanto, faltam recursos físicos e
humanos, ou falta uma rede de serviços para o atendimento qualificado; há postura
de instituições que orientam e acolhem as vítimas de violência; há disponibilidade de
informação quantitativa da notificação compulsória do município e micro região; há
iniciativas de geração da rede de serviços como parcerias de instituições com a
Promotoria Pública. Conclui-se que os serviços de atendimento às mulheres vítimas
de violência doméstica em Toledo apresentam aspectos que exigem respostas como
a necessária qualificação profissional e prioridade institucional na incorporação dos
atendimentos, gerando condições para a criação e fortalecimento de uma rede de
serviços complementares que se somem para o enfrentamento da violência contra
as mulheres.

A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA AS RELAÇÕES DE
TRABALHO MAIS HUMANIZADORAS
Paula Regina Zarelli Rocha– CCSA/UNIOESTE
Campus de Francisco Beltrão
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de Francisco Beltrão

Resumo
Primeiramente, admitimos ser ousada a ideia da realização de uma pesquisa que
envolva dois campos aparentemente distintos: a Administração e a Pedagogia. Mas, o
que seria das ideias contrárias à fragmentação do ensino e do trabalho e a hierarquização
do conhecimento que ainda se verifica na graduação, sem essa “ousadia” muito peculiar
a nós pesquisadores que ainda temos a coragem de lutar para a construção de uma
escola e de uma sociedade como um espaço de resistência? Como debater educação,
formação humana, trabalho e pesquisa, sem compreendermos seus condicionantes?
Frente aos questionamentos o objetivo do artigo é a reflexão acerca da possibilidade de
uma formação que não se limite apenas ao preparo de mão de obra qualificada, mas que
acima de tudo se construa como processo humanizador, materializado em relações de
trabalho, também, humanizadas em um ambiente de aprendizagem organizacional. Isto
significa que conciliar os conhecimentos da Administração e da Pedagogia é entender
que o homem trabalhador é um ser histórico, para isso ele precisa ser um ser político, ou
seja, compreender as relações de poder existentes no mundo do trabalho, na sociedade,
mas jamais render-se a elas. Para dar conta do que se propõe o texto será dividido em
dois momentos que se complementam. O primeiro refere-se às mudanças ocorridas na
forma de produzir a nas relações de produção as quais desencadearam um novo perfil de
trabalhador, tanto para a educação quanto para a empresa, ou seja, um trabalhador
flexível, multitarefa e capaz de realizar muitas funções, sem uma reflexão do seu papel
na sociedade. O segundo momento trata da mudança do paradigma do treinamento para

o aprendizado organizacional, enfatizando a interação universidade/empresa como
instrumento cooperativo na busca do objeto proposto.
Palavras-chave:

Educação.

Mudança

de

Paradigma.

Aprendizagem

organizacional.
Introdução
Mazzuchelli (1985), afirma que o capitalismo possui certo “metabolismo” para a
superação de suas crises cíclicas. Ao se transformar, modifica e condiciona ao seu favor,
várias dimensões da sociedade como a educação as formas de trabalho entre outras.
Afirma-se que as condições materiais e históricas mostradas pelo capitalismo, as quais
possibilitaram as reformas dos anos de 1990, podem ser buscadas no contexto de crise
desse sistema, percebidas após 1970. Entre os elementos da crise podemos citar o
esgotamento das relações de produção e de trabalho, pautadas no Taylorismo/Fordismo.
Como conseqüência, aumentam as críticas ao Estado, uma vez que este deveria
modificar-se em função da crise. Assim, os arranjos políticos, econômicos e ideológicos
utilizados pelo Estado de 1945 até 1970 (materializados na forma de Estado de Bem
Estar Social) começam a apresentar sinais de falência. Antunes (1999) expõe que o
capitalismo desse período apresentou uma crise “crítica” a qual exigiu transformação
como condição para a manutenção do capital.
As críticas ao Estado do Bem estar social possibilitaram a disseminação da
política neoliberal, base das reformas do Estado. Moraes (2003) analisa que o
neoliberalismo se constitui em um conjunto de políticas que objetivam a redução da
participação do Estado nas políticas sociais, ou seja, a minimização deste. Conclui
também que o neoliberalismo utilizado primeiramente nos paises centrais dentre os
quais citamos a Inglaterra os Estados Unidos, foi posteriormente propalado por várias
partes do mundo por meio das Agencias Internacionais das quais citamos o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
Desenvolvimento
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Tomando como suporte este aparato teórico, percebe-se que a reforma do Estado
brasileiro representou esta intenção de encurtar os raios de ação do estado, estabelecer
os limites entre o público e o privado, bem como a participação do terceiro setor como
empresas, igrejas, comunidade. Silva (2003) afirma que o Estado para os neoliberais
seria o motor da crise a partir de dois elementos. O primeiro seria o excesso de
prestação de serviços estatais e o segundo, a falta de capacidade administrativa do
Estado.
A magnitude da reforma foi tal que se estruturou um ministério específico para
este fim o MARE (Ministério da Reforma do aparelho do Estado-1995), durante o
governo de Fernando Henrique Cardoso. Abria-se por meio do diálogo democrático
uma “nova” relação entre Estado e sociedade. Outro aspecto importante foi o anúncio da
educação Básica, formadora para o trabalho, como condição para o desenvolvimento do
país e diminuição da desigualdade social. Percebe-se que neste momento houve uma
transferência de modelos e teorias gerenciais para o setor educacional.
Saviani (2008) vem ao encontro desse paradoxo ao afirmar que a educação passa
a privilegiar uma formação voltada ao aspecto flexível e polivalente.
A educação passa a ser entendida como um investimento em capital
humano individual que habilita as pessoas para competição de
empregos disponíveis. O acesso a diferentes graus de escolaridade
amplia as condições de empregabilidade do individuo, o que,
entretanto não lhe garante emprego, pelos simples fato de que, na
forma atual de desenvolvimento capitalista, não há emprego para
todos: a economia pode crescer convivendo com altas taxas de
desemprego e com grandes contingentes populacionais excluídos do
processo (SAVIANI, 2008, p.430).

Da perspectiva de uma formação humana que vislumbre, em primeiro lugar, o
homem enquanto ser político justifica-se a junção da pedagogia com uma “nova”
concepção de Administração. Isto significa que a graduação em Administração, tem
trabalhado no sentido de formar administradores que não se limitem ao trabalho de
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vigiar seus funcionários, mas de compartilhar a capacidade de resolução de problemas e
o conhecimento, traduzindo-se em aprendizagem organizacional.
Na visão de Eboli (2004) o mercado de trabalho valoriza cada vez mais
competências associadas à concepção, solução de problemas, preparo técnico, utilização
eficiente e inovadora de ferramentas modernas e o saber trabalhar em grupo. Nesse
sentido, o papel dos centros de capacitação nas empresas e organizações e o processo de
aprendizagem em situação de trabalho precisam lidar com o fato de que os adultos
chegam ao mercado sem qualificações adequadas para atuar num meio em que a
comunicação escrita e a capacidade de abstração são pré-requisitos. Assim, unidades
que coordenam a educação corporativa têm de, muitas vezes, completar a formação
escolar básica. Sem pilares sólidos, não há educação continuada sustentável. É também
fundamental que se faça um trabalho de consolidação de informações que sustente a
aprendizagem.
A educação diz respeito à influência internacional e sistemática do ser humano,
com o propósito de formá-lo e desenvolvê-lo em uma sociedade, a fim de conservar e
transmitir a existência coletiva.
Para Meister (1999) um número crescente de empresas começou a perceber a
necessidade de transferir o foco de seus esforços de treinamento e educação corporativa
de eventos únicos em uma sala de aula, cujo objetivo é desenvolver qualificações
isoladas, para a criação de uma cultura de aprendizagem contínua, em que os
funcionários aprendem uns com os outros e compartilham inovações e melhores práticas
com o objetivo de solucionar problemas empresariais reais.
Esta transferência de valor, não representa tarefa fácil por tratar-se de uma
mudança paradigmática, não obstante, as empresas que estiverem almejando tal
caminho, poderão não só diferenciar-se no mercado em que atuam, como pertencerem a
um complexo social corporativo maior, onde a responsabilidade sócio-ambientaleconômica é imperativa.
O autor representa a possibilidade de mudança paradigmática, baseando-se no
antigo paradigma de treinamento para o novo paradigma de aprendizagem:
4

MUDANÇA DE PARADIGMA DO TREINAMENTO PARA A APRENDIZAGEM
Antigo Paradigma de Treinamento
Paradigma da Aprendizagem no
Século XXI
Prédio
Local
Aprendizagem disponível sempre que
solicitada – em qualquer lugar, a
qualquer hora
Atualizar qualificações técnicas
Conteúdo
Desenvolver competências básicas do
ambiente de negócios
Aprender ouvindo
Metodologia
Aprender agindo
Funcionários internos
Público-Alvo
Equipes de funcionários, clientes e
fornecedores de produtos
Professores/Consultores de Universidades
Corpo Docente Gerentes seniores internos e um
externas
Consórcio de Professores
Universitários e Consultores
Evento Único
Frequência
Processo contínuo de aprendizagem
Desenvolver o estoque de qualificações dos
Meta
Solucionar problemas empresariais
indivíduos
reais e melhorar o desempenho no
trabalho
Fonte: Corporate University, 1997, apud Meister, 1999.

Neste ínterim, Bass e Vaughan (1978) corroboram com o novo paradigma
quando discutem o treinamento na empresa considerando o processo de aprendizado.
Efetuar certas mudanças desejadas no comportamento – tão eficazmente quanto possível
– e como a essência do aprendizado é a mudança no comportamento, a importância da
compreensão dos princípios do aprendizado torna-se mister.
O aprendizado se refere a mudanças a longo prazo produzidas pela prática ou
experiência (não o simples amadurecimento da pessoa) e o desempenho é a
demonstração do aprendizado dependente das condições momentâneas do organismo e
do ambiente.
Diante disso, a interação universidade/empresa, bem como a inserção dos
princípios humanizadores na força de trabalho, dependem de um esforço cooperativo no
sentido de propiciar um ambiente de aprendizagem que reflita nos resultados
organizacionais e principalmente na vida do trabalhador. A relação dos princípios ao
qual repousam a pedagogia e a administração, escopos da humanização e da
aprendizagem organizacional são tutelados pela interdisciplinaridade.
Uma pesquisa interdisciplinar é caracterizada por um segundo grau de ligação
entre as disciplinas que completa, por exemplo, a exploração de um mesmo problema
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pela partilha oral ou escrita dessa exploração (PINEAU, 2005 apud SOMMERMAN,
2006).
Japiassu (1991) e Silva (2000) aludidos por Sommerman (2006) referem-se a
interdisciplinaridade como um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com
que duas ou mais disciplinas interajam entre si, esta interação podendo ir da simples
comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos, da epistemologia, da
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados, da organização da
pesquisa, constituídos de um sistema de dois níveis e objetivos múltiplos, na cooperação
procedendo de nível superior.
Conclusão
Os princípios do aprendizado descritos neste artigo pertencem tanto ao contexto
pedagógico quanto ao da administração, relacionados pela interdisciplinaridade,
traduzidos pelo processo humanizador, aplicados em um contexto empresarial.
A reflexão acerca da possibilidade de uma formação que não se limite apenas ao
preparo da mão de obra qualificada diz respeito à atuação pedagógica fundamentada em
argumentos que consideram que educara é mãos que transmitir informações, mas é
reflexão, diálogo e debate. Portanto, a materialização das relações de trabalho,
humanizadas em um ambiente de aprendizagem organizacional, é tratada pela
administração quando da mudança de paradigma do treinamento para o paradigma da
aprendizagem organizacional. Um dos pilares ao qual a empresa está pautada é o da
necessidade de fazer parte de um contexto social maior, integrando a responsabilidade
social em suas práticas de gestão, contando com a cooperação da universidade para a
promoção do compartilhamento do conhecimento. Estudos sobre os resultados do
projeto interdisciplinar podem ser objeto para novas pesquisas a partir deste artigo.
Espera-se ter contribuído com a academia no sentido de socializar o conhecimento
advindo deste audacioso projeto.
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Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
Resumo
Repensar a matemática com uma disciplina aberta à criatividade e a fatores
e/ou acontecimentos do nosso dia-a-dia vem sendo o trabalho realizado pelo projeto
“A Estação Ciência Módulo Matemática Vai à Escola”, que desde 2009 busca,
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através de ações múltiplas entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o
Programa Universidade Sem Fronteiras, o curso de Matemática e a equipe do
projeto, construir um elo entre experiências de docentes universitários, alunos e
professores das redes municipais de ensino dos municípios de Foz do Iguaçu e
Laranjal, reconstruindo a matemática escolar destes segmentos e buscando o
crescimento coletivo de todos os envolvidos no projeto.
Palavras – Chave: Educação Matemática, Aprendizagem, Jogos.
Introdução
Com a modernização dos meios de comunicação e a vasta gama tecnológica
presente nas atividades produtivas a sociedade vem se caracterizando pela
crescente presença da ciência e da tecnologia em suas atividades rotineiras. Esta
evolução vem influenciando diretamente o panorama educacional que, por sua vez,
necessita de algumas reformulações.
Estes avanços fizeram com que o perfil dos alunos mudasse, os estudantes já
não encontram motivação na educação baseada em metodologias clássicas, que se
limitam a utilização de lousa e giz. Com a disciplina de matemática não seria
diferente, além dos antigos pontos da problemática da aprendizagem de
matemática, os alunos reclamam da falta de contextualização da disciplina com a
vida cotidiana e com a abstração extrema, por exemplo, isso acarreta na maioria dos
estudantes a idéia de que a matemática é uma disciplina pronta acabada,
extremamente difícil e desprovida de qualquer espaço para a criatividade.
Partindo destes pontos foi criado no ano de 2006 um espaço destinado à ciência:
A Estação Ciência. E com ela diferentes módulos do conhecimento, e dentre eles
está o Módulo de Matemática criado justamente para atender as novas
necessidades educacionais. O Módulo de Matemática realiza desde então o
atendimento a crianças das séries fundamentais, as quais realizam visitas
previamente agendadas com suas respectivas escolas. O Módulo de Matemática, na

Estação Ciência, é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, o Curso de Licenciatura em
Matemática e o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Avançado da Fundação
Parque Tecnológico ITAIPU – PDTA/FPTI – BRA.
Os alunos permanecem em cada módulo cerca de vinte minutos, trabalhando
atividades que tem por objetivo instigar a curiosidade do educando para o mundo
das ciências, mas que acaba sendo pouco para o desenvolvimento e fixação de um
número maior de atividades. No Módulo de Matemática é desenvolvida uma
atividade diferente por mês. Os resultados alcançados têm nos mostrado que é
possível sim trabalhar a Matemática de forma diferente e, ainda, que é possível que
alunos e professores vivenciem essa ciência e façam conexões com o dia-a-dia.
Todas as atividades desenvolvidas no Módulo de Matemática têm como fundamento
o lúdico e a interdisciplinaridade, através dessa ação, estamos divulgando e
popularizando a Matemática como uma ciência resultante de uma construção social,
dinâmica e em constante evolução.
No entanto, a criança e até mesmo o professor, visitavam a Estação Ciência e o
Módulo de Matemática, duas ou três vezes durante o ano, e isso fez com que o
trabalho lá desenvolvido não tivesse uma seqüência. Motivados pela idéia de fazer
com que a Estação Ciência fosse vivenciada pelos alunos e pelo próprio professor
todos os dias é que criamos o projeto “A Estação Ciência – Módulo de Matemática
vai à Escola” que foi contemplado com recursos financeiros no Programa
Universidade sem Fronteiras do Governo do Estado do Paraná, eixo de Apoio às
Licenciaturas. Este projeto tem como objetivo levar o Módulo de Matemática às
escolas municipais que trabalham com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
em bairros carentes de Foz do Iguaçu (Cidade Nova, São Sebastião e Vila C) e no
Município de Laranjal que possui baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
Objetivos

Este projeto está em andamento desde março de 2009, e neste período vem
sendo realizado um amplo trabalho de resgate da matemática escolar em suas
bases. O principal foco do projeto, a princípio, são as séries do 1º e 2º Ciclos e como
objetivo temos o de facilitar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática
através de atividades lúdicas e prazerosas, tornar o conhecimento matemático
acessível a todos aproximando a universidade e a comunidade, além de articular e
produzir conhecimento científico através da criação dos Módulos de Matemática nas
escolas. Além disso, esperamos que através das atividades possamos oportunizar a
todos a construção do conhecimento matemático valorizando o conhecimento
adquirido fora do ambiente escolar, estabelecendo relações interdisciplinares entre a
Matemática e outras ciências, desenvolvendo o raciocínio lógico e a criatividade de
alunos e professores de Matemática valorizando, sempre que possível, o aspecto
lúdico no ensino, para desta forma cumprir com nosso papel social enquanto
membros de uma Universidade Pública e contribuindo assim para uma melhora
significativa tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo no que diz respeito
ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática.
Metodologia
Em um primeiro momento, a equipe realizou estudos e/ou pesquisas sobre os
conteúdos do primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental e as melhores
abordagens para os temas em questão, ou seja, os participantes do projeto
primeiramente aprimoraram seus conhecimentos, teóricos e práticos, a fim de
realizar pesquisas que fundamentem as ações e atividades desenvolvidas nos
Módulos de Matemática.
Em um segundo momento, foram criadas e (re)criadas atividades

de

Matemática, as quais foram organizadas através dos temas Números e Operações,
Grandezas e Medidas, Espaço e Forma, e Tratamento da Informação. Com isso
criamos apostilas destinadas aos professores com o passo a passo das atividades,

além de um CD com as matrizes das atividades para facilitar a reprodução nas
escolas, e o trabalho dos professores.
Destas duas primeiras fases resultou a construção de oficinas de matemática
que foram realizadas nos últimos meses de 2009 contando com a participação de
professores da educação infantil e do 1° e 2° Ciclos do Ensino Fundamental, com o
intuito de orientá-los e incentivá-los a trabalhar com as atividades lúdicas e criando,
através da doação de atividades, em cada escola o espaço da Matemática.
Além disso, foram realizadas oficinas experimentais nas escolas, diretamente
com os alunos, possibilitando a análise dos dois ângulos da questão, e constatamos
que os alunos se mostram bem mais interessados quando incentivados a aprender
com atividades diferenciadas, e ainda relatam que o que aprenderam não pode ser
matemática, pois é legal e interessante de ser estudado.
Este período serviu como ponto de referência para a avaliação da equipe de
trabalho, observando o fato de que contêm acadêmicos do 1º, 2º, 3º e 4º anos da
graduação, além de professora recém formada e professores já com mestrado e
doutorado. Nossa equipe é muito heterogênea com realidades e fases do ensino
bem peculiares. Pudemos perceber que houve uma boa integração ente os
componentes, já que desenvolveram atividades muito criativas e se mostraram muito
interessados com os objetivos e desafios do projeto.
Para trabalhos futuros pretendemos desempenhar o acompanhamento e
avaliação das atividades desenvolvidas nos Módulos de Matemática, primeiramente
pela equipe que compõe o projeto e em seguida através da orientação de pesquisas
e atividades pedagógicas tal como estágios supervisionados e mini-cursos dos
alunos diretamente envolvidos no projeto, bem como dos demais acadêmicos do
curso.
Realizaremos ainda as oficinas de matemática no município de Laranjal, onde
buscamos trabalhar com ainda mais empenho, além do já realizado até agora, para
que realmente consigamos levar a matemática de forma mais nítida contribuir
efetivamente com o desenvolvimento intelectual dos alunos.

Discussão e Resultados
Avaliando de forma geral cada um dos integrantes percebemos que ao
trabalhar em grupo, integrantes do projeto se mostraram mais desinibidos com
relação aos trabalhos que necessitavam oratória e concentração, melhoraram a
escrita e passaram a ler com mais freqüência.
Percebemos que a prática das reuniões com discussão do grupo sobre um
determinado tema ou até mesmo sobre sucessos ou fracassos que foram ou
poderão vir com o decorrer do projeto vem ajudado muito o sucesso no andamento
das atividades. Muitos dos integrantes relataram sentir-se desafiados com a
proposta

de

trabalho,

buscando

formas

de

trabalhar

a

matemática

interdisciplinarmente com outros conteúdos do currículo, além de se sentirem
satisfeitos ao trabalhar diretamente com a comunidade muito do que só aprenderam
teoricamente na graduação.
A primeira experiência do contato com os professores foi muito produtiva, pois
além de oferecer o ensino continuado aos professores, propiciou as crianças à
oportunidade de conhecer a matemática de diferentes formas. E, além disso, os
acadêmicos puderam trocar experiências com profissionais que já se encontram
inseridos no meio escolar.
Conclusões
Sabemos que na educação e nas escolas existem vários complicadores que
determinam a rotina e o desempenho escolar, e esperamos conseguir superar as
expectativas em realizar um trabalho de qualidade, disseminado através destes
professores a idéia de trabalhar a matemática como uma construção social presente
na vida das crianças e por isto importante para a vida dos mesmos.
Acreditamos que com o trabalho realizado estamos cumprindo com nosso
compromisso social enquanto membros de uma Universidade Pública, mas, além

disso, enquanto membros de um grupo, estamos contribuindo com cada um de nós
na busca de uma Universidade mais humana e menos impessoal.
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
MODALIDADE: COMUNICAÇÃO ORAL
RESUMO: Este trabalho é um relato de atividades desenvolvidas em um curso de formação
continuada para professores de matemática da Rede Estadual de Ensino Fundamental e Médio
dos municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Para
prepararmos as atividades utilizamos os materiais disponibilizados pela Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas e pelo curso de capacitação para professores do Ensino
Médio oferecido pelo IMPA, dentre outros. Este curso foi solicitado pelo Núcleo Regional de
Educação, e teve por objetivo trabalhar as Tendências em Educação Matemática pautadas nas
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Optamos em dar ênfase a Investigação
Matemática e a Resolução de Problemas, uma vez que almejamos um ensino que possibilite
aos estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de
idéias. Pudemos constatar que os professores, de um modo geral, ao se depararem com um
problema matemático, não tentavam “algebrizá-lo” de imediato, buscavam sempre resolvê-lo
aritmeticamente. E defendiam a idéia de que trabalhar álgebra com os alunos de hoje, é algo
que foge completamente da nossa realidade. Buscávamos argumentar que este tipo de trabalho
é necessário em sala de aula considerando o aspecto de “uma matemática em construção”.
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada de professores de matemática; Investigação
Matemática; Resolução de Problemas.
1

Acadêmica do curso de Matemática da UNIOESTE
Professora do curso de Matemática da UNIOESTE – Mestre em Educação Matemática pela UEL
3
Professora do curso de Matemática da UNIOESTE – Mestre em Matemática pela UNESP/SJRP
2

2

1. INTRODUÇÃO
Quando o Núcleo Regional de Educação de Cascavel entrou em contato com a
coordenação do Curso de Matemática fomos instigados a propor um curso que atendesse as
necessidades apresentadas pelos professores da rede estadual de ensino, que gostariam de
estudar as tendências em educação matemática e também alguns conteúdos da matemática.
Frente a este desafio pensamos em um curso que contemplasse as tendências tendo como
pano de fundo a álgebra, conteúdo solicitado pelos professores.
Durante a preparação do curso, o qual teve dois módulos com duração de 40 horas cada,
entendemos ser importante comentar a partir de referencial teórico todas as tendências
apresentadas pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 2008, são elas: Resolução de
Problemas, Etnomatemática, Modelagem Matemática, Mídias Tecnológicas, História da
Matemática e Investigação Matemática, porém entendemos ser um curso de curta duração
para trabalhar conteúdos a partir de todas as tendências. Assim fizemos a opção por fazer um
breve comentário sobre cada uma das tendências e trabalharmos conteúdos de álgebra
utilizando a metodologia de resolução de problemas com uma postura investigativa.
A turma de professores estava dividida em grupos de três a quatro pessoas, devendo
resolver as questões conforme iam sendo apresentadas, pois as questões eram postas uma de
cada vez, em uma seqüência de slides.
Os problemas eram resolvidos nos grupos pequenos e depois discutidos por todos. As
diferentes formas de resolução iam sendo registradas no quadro para análise, sempre
convidando um dos professores do grupo para registrar e explicar sua solução, o que facilitava
a interação entre os grupos.
Vale ressaltar que os conceitos matemáticos envolvidos durante grande parte do curso
não visavam o trabalho no Ensino Médio, pois necessitavam de uma matemática mais
elaborada.
2. INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA
Esta tendência para o ensino da matemática pode ser trabalhada sem grandes
dificuldades e demanda de tempo. Na investigação matemática o sujeito pode se programar
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em como irá começar, porém jamais saberá como irá acabar.
Pelo senso comum Investigar é procurar conhecer o que não se sabe. Nesta tendência as
questões são mais abertas que em exercícios e problemas, as questões não estão bem
definidas, cabendo a quem investiga um papel fundamental na sua definição, porém ela está
muito mais ligada à postura do professor do que nos enunciados propriamente ditos. O sujeito
é chamado a pensar matematicamente, tanto na elaboração de conjecturas e realização de
provas, como também durante a discussão e formalização das idéias.
Para Ponte, Brocardo e Oliveira 2006:
O conceito de investigação matemática, como atividade de ensino-aprendizagem,
ajuda a trazer para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína,
constituindo, por isso, uma poderosa metáfora educativa. O aluno é chamado a agir
como um matemático, não só na formulação de questões e conjecturas e na
realização de provas e refutações, mas também na apresentação de resultados e na
discussão e argumentação com os seus colegas e o professor (p.23).

Na busca por conhecer, interpretar e solucionar as atividades propostas, as pessoas
acabam se envolvendo de forma ativa com a matemática, e esta deixa de ser estática e “chata”
para ser dinâmica. As investigações constituem um contexto extremamente favorável para
gerar boas aulas de discussão entre alunos e professor, o qual assume papel de moderador,
garantido que sejam comunicados os processos mais significativos e estimulando o
questionamento continuo entre os alunos.
Uma aula investigativa deve contemplar quatro momentos segundo João Pedro da
Ponte: (Ponte, Brocardo E Oliveira 2006, pág. 21)

Conjecturas

-

Testes e reformulação

-

Justificação e avaliação

-

Exploração e formulação
de questões

Reconhecer uma situação problema
Explorar a situação problemática
Formular questões
Organizar dados
Formular Conjecturas (e fazer afirmações
sobre uma conjectura)
Realizar testes
Refinar uma conjectura
Justificar uma conjectura
Avaliar o raciocínio ou o resultado do
raciocínio

QUADRO 1: Momentos na realização de uma investigação.
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Como já dito anteriormente, a Investigação Matemática em Sala de aula está muito mais
ligada a postura do professor do que a “problemas” propriamente ditos. Nesses quatro
momentos citados acima, o professor precisa estar sempre valorizando as idéias e motivando
os alunos para que busquem ainda outras formulações, conjecturas, refletindo sempre sobre
seus resultados. É imprescindível que o professor busque sempre privilegiar uma postura
interrogativa.
Desta forma o aluno tem a oportunidade de utilizar conceitos prévios para alcançar
outros ainda não assimilados por ele, podendo assim contribuir de modo significativo para a
aprendizagem da matemática e quem sabe desenvolver o gosto pela disciplina.
É importante destacar que durante uma Investigação Matemática, o professor também
pode desenvolver uma atitude investigativa em relação a Matemática e em relação a sua
prática.
Em qualquer dos casos, a investigação surge como uma poderosa ferramenta de
construção do conhecimento, não dispensando, no entanto, o estudo, o reconhecimento
daquilo que já foi feito por outros, a busca por recursos que possam facilitar o trabalho, e a
socialização com comunidades de discurso e aprendizagem.
3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Trata-se de uma tendência pela qual o sujeito tem oportunidade de aplicar
conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver uma questão
proposta, possibilitando assim compreender argumentos matemáticos, os quais podem ser
vistos como conhecimento passível a ser aprendido por meio do processo ensinoaprendizagem.
As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 2008 trazem que Resolução de
Problemas permite que o indivíduo esteja engajado ativamente na resolução de uma atividade,
mobilizando seu pensar e seu fazer. Acredita-se que quanto mais envolvido o sujeito estiver
maiores são as chances de obter sucesso na resolução de um problema.
Esta tendência traz a importância do professor refletir sobre a sua concepção de
Matemática enquanto campo de conhecimento, levando em consideração dois aspectos:
I. pode-se conceber a Matemática tal como ela vem exposta na maioria dos livros
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didáticos, como algo pronto e acabado, em que os capítulos se encadeiam de forma
linear, sequencial e sem contradições;
II. pode-se acompanhar a Matemática em seu desenvolvimento progressivo de
elaboração, de modo a descobrirem-se suas dúvidas, contradições, as quais serão
eliminadas após o trabalho docente, para que logo surjam outras dúvidas, outras
contradições no fazer matemático. Isto é, sempre haverá novos problemas por
resolver.
Para

a

Matemática

almeja-se

um

ensino

que

possibilite

aos

estudantes

análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de idéias.
Segundo Polya, a resolução de problemas se divide em quatro fases:
1. Compreensão do problema: Nesta etapa é necessário haver a compreensão, bem
como o interesse em resolver o problema, destacando as partes principais.
2. Estabelecimento de um plano: Aqui é necessário que o sujeito estabeleça
estratégias, procurando encontrar uma conexão entre os dados e a “incógnita”,
muitas vezes considerando problemas análogos.
3. Execução do plano: Esta etapa é sumamente importante, na qual o sujeito deve
realizar corretamente todas as operações, verificando cada passo, até que tudo fique
perfeitamente claro e que não reste nenhum recanto obscuro no qual possa ocultar-se
um erro. Vale ressaltar que executar um plano é mais fácil do que estabelecer um.
4. Verificação: Enfim o sujeito faz um retrospecto em todo o problema, verificando
todos os resultados, podendo assim perceber algum erro, ou até mesmo melhorar a
escrita da solução.
Logo, fica evidente a importância da Resolução de Problemas para introdução de um
novo conceito matemático.
As etapas de resolução de problemas propostas por Polya não se constituem em uma
“Poção Mágica” para resolver todo e qualquer problema matemático, mas pode ajudar o
sujeito a organizar as idéias, facilitando a solução do mesmo.
Cabe ressaltar que a Resolução de Problemas na formação do docente deve estar voltada
para que o mesmo possa visualizar a matemática como um instrumento útil na vida de seus
alunos e não simplesmente como uma matéria a ser estudada em sala de aula.
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4. ÁLGEBRA
A álgebra surgiu no Egito, quase ao mesmo tempo em que na Babilônia. Matemáticos
desenvolveram um sistema avançado com o qual puderam fazer cálculos algébricos, e com
esse sistema eles foram capazes de aplicar fórmulas e calcular soluções para incógnitas para
uma classe de variados problemas do cotidiano. Entretanto a notação algébrica, ou seja, o
nome álgebra, se deu somente em 1654, por François Viète, e teve efeito imediato, pois
podemos perceber que os egípcios e babilônicos sem saber, usavam álgebra na solução das
situações do cotidiano.
A álgebra é muito mais do que um veículo para a resolução de certos problemas. Ela
fornece meios para se desenvolverem e se analisarem as relações. E é a chave para a
caracterização e a compreensão das estruturas matemáticas. Dados esses triunfos e a
matematização crescente da sociedade, não é de se surpreender que a álgebra seja hoje a áreachave de estudo da matemática da escola secundária e que essa posição de destaque
provavelmente perdure por muito tempo. E apesar das diferenças entre álgebra e aritmética,
elas não são coisas dissociadas, a álgebra é, em muitos aspectos, a “aritmética generalizada”.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciarmos o curso percebemos certa dificuldade que os professores tinham em lidar
com questões algébricas, no desenvolver do curso ficou claro que isto não se dava por má
vontade ou incapacidade dos mesmos, mas sim por falta de hábito, já que justificaram durante
todo o curso que isso é algo impossível de trabalhar em sala de aula com os alunos. Sendo
assim, buscamos explorar cada vez mais o tratamento algébrico, trabalhando problemas que
generalizam situações de fácil resolução aritmética. Tentamos argumentar que acreditamos
que este tipo de trabalho é possível em sala de aula, é claro que escolhidos os graus de
dificuldades convenientes para a faixa etária em questão, e que a nosso ver essa metodologia
investigativa pode contribuir para a aprendizagem da matemática considerando o aspecto de
“uma matemática em construção”.
Pudemos desfrutar de um ambiente investigativo, onde os professores se questionavam,
nos questionavam, tentavam conjecturar e avaliar suas próprias respostas e as respostas dos
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colegas de outros grupos.
As aulas investigativas possibilitaram discussões matemáticas com os professores
participando ativamente, expondo e defendendo suas resoluções aritméticas e posteriormente
construindo generalizações. Relataram a importância de se retomar não demonstrações, mas
generalizações, para que o aluno não decore fórmulas matemáticas para determinados casos,
mas que possa sempre buscar o estudo que se encaixe para qualquer caso.
Outro ponto interessante do curso, já que a postura adotada por nós era investigativa, ou
seja, que os professores buscassem as generalizações, foi que eles compreenderam como
poderiam trabalhar em sala de aula utilizando essa mesma postura, buscando respeitar as
dificuldades, as tentativas e os acertos de seus alunos, dando importância ao pensamento
matemático na formação do mesmo, contribuindo assim efetivamente para um bom
desempenho escolar e uma participação ativa na sociedade.
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A GRAMÁTICA DO IDIOMA ALEMÃO NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LEITURA
DE TEXTOS FILOSÓFICOS: ASPECTOS DAS CONSTRUÇÕES PARTICIPIAIS
Adriano Steffler1
Luciano Carlos Utteich2
Área temática: Linguística
Comunicação oral
Resumo: O curso Alemão Instrumental para Filósofos oferece a estudantes de
diversas áreas e a pessoas da comunidade a oportunidade de aprender a língua
alemã, sobretudo em sua forma escrita. O objetivo principal do curso é levar os
alunos à compreensão das estruturas e à assimilação do vocabulário do alemão
moderno por meio de atividades de leitura e do estudo de tópicos gramaticais,
tornando possível a leitura de obras escritas nessa língua. A metodologia empregada
visa

contribuir

com

esse

processo,

apresentando

e

tornando

claras

as

particularidades sintáticas, semânticas, morfológicas e pragmáticas da língua alemã,
e mostrando como esses fenômenos se manifestam na língua.
Palavras-chave: língua alemã, gramática, leitura
Introdução
O curso Alemão Instrumental para Filósofos é coordenado pelo Prof. Dr.
Luciano Carlos Utteich e ministrado por Adriano Steffler, graduado em Letras
Português-Alemão pela UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon,
portador do diploma Zentrale Mittelstufenprüfung pelo Instituto Goethe de Curitiba.
1
2

Graduado em Letras Português-Alemão pela UNIOESTE/Marechal Cândido Rondon – PR.
Professor Adjunto de Filosofia na UNIOESTE/Toledo – PR.
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A despeito do nome do curso, estudantes de qualquer área e também
pessoas da comunidade podem participar das aulas. O nome Alemão Instrumental
para Filósofos foi criado quando surgiu a ideia do curso, em 2009, quando ele ainda
era destinado especificamente aos estudantes de Filosofia, e decidiu-se mantê-lo
em 2010, apesar de o curso estar voltado, conforme mencionado, também para
estudantes de outras áreas e pessoas da comunidade. O nome foi mantido para
demonstrar que o projeto deste ano é uma continuação do projeto desenvolvido no
ano passado.
O material didático utilizado é composto por inúmeros exercícios e textos,
destinados a fixar os conteúdos e a promover a aquisição de vocabulário de uma
forma ordenada, seguindo uma gradação de dificuldade. Este foi um dos motivos
que levaram a prescindir do uso de um livro ou material didático específico, pois os
assuntos geralmente são apresentados de forma demasiadamente restrita ou não
seguem uma ordem no que se refere aos diferentes níveis de dificuldade. Por esse
motivo, os exercícios e textos usados em aula são retirados de diversas fontes ou
são desenvolvidos pelo professor do curso. Isso permite escolher os assuntos a
serem trabalhados de acordo com o nível de dificuldade, e também oferecer uma
quantidade maior de exercícios relacionados a determinado assunto, quando esse
procedimento se faz necessário.
Objetivos
O objetivo principal do curso de extensão Alemão Instrumental para Filósofos
é levar o aluno ao domínio da língua alemã, sobretudo em sua forma escrita.
Como o entendimento das e a distinção entre as diferentes estruturas
sintáticas e particularidades semânticas constitui um dos requisitos para que o aluno
possa desenvolver os conhecimentos relacionados à língua alemã, é necessário
atingir também alguns objetivos específicos:
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a) compreender e assimilar as especificidades e particularidades das regras
gramaticais do alemão;
b) compreender e assimilar as especificidades e particularidades semânticas
do alemão;
c) adquirir vocabulário amplo, ativando-o na leitura de vários tipos de texto;
d) aprender a pronúncia e a entonação correta das palavras.
Atingindo-se esses objetivos específicos, torna-se possível chegar ao objetivo
máximo do curso: a leitura e a compreensão de textos das mais diversas áreas, bem
como a produção de textos simples.
Metodologia
As aulas são iniciadas com explicações gramaticais relacionadas ao assunto
que será trabalhado em seguida. Quando necessário, apresenta-se também um
pequeno texto no qual se pode analisar o tópico gramatical a ser trabalhado.
Procura-se sempre dividir o assunto de cada aula em diversos tópicos,
acompanhados de exercícios ou de um texto, de modo a fixar o que foi estudado.
Isso também é feito com o objetivo de não sobrecarregar o aluno. A maioria das
atividades realizadas são corrigidas em sala e, esporadicamente, algumas
atividades são dadas como tarefa de casa. Esse procedimento tem o objetivo de
incitar o aluno a estudar também em casa, e não apenas durante as aulas do curso.
As aulas são ministradas nas sextas-feiras, e os alunos foram divididos em
duas turmas: a primeira, das 13:45 h às 16:00 h, e a segunda, das 17:00 h às 19:00
h. Durante as aulas é feito um intervalo de 15 minutos.
A avaliação do desempenho dos alunos é feita por meio de atividades e
provas mensais. Ao término do ano, a somatória dos resultados dessas avaliações
constituíra a nota final. Os aspectos levados em conta nesse processo são o grau de
assimilação do conteúdo e a sua aplicação na leitura e na compreensão de textos
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em alemão. As atividades têm peso 30, e as provas, peso 70.
Dos alunos que tiverem freqüentado o curso, espera-se que, ao final do ano,
estejam aptos a ler e a compreender textos em língua alemã. Além disso, devido ao
conhecimento gramatical e de vocabulário que terão adquirido, também deverão
estar aptos a redigir textos simples e a falar e a compreender a língua alemã num
nível básico (B1/B2).
O papel da gramática no estudo de língua alemã
Ao estudar uma língua, o aluno normalmente se depara com dificuldades,
sobretudo com relação à gramática. Quando a diferença entre as línguas estudadas
é pequena, conseguem-se avanços sem que o estudo seja centrado na gramática.
Mas quando as diferenças entre a língua materna do estudante e a língua por ele
estudada são bastante grandes, o estudo de gramática se faz imprescindível: é o
caso de quem estuda alemão e tem o português como língua materna.
Por esse motivo, buscou-se para o projeto Alemão Instrumental para
Filósofos uma nova metodologia, que se concentrasse na questão gramatical.
Essa alteração pôde ser feita com base na experiência obtida no projeto de
extensão do ano de 2009. Na época foi usado o livro Alemán Instrumental para
Filósofos, que se mostrou inadequado não pelo seu conteúdo, mas pela maneira e
pela ordem com que abordava o conteúdo. Decidiu-se então organizar em uma
seqüência os temas gramaticais presentes nesse livro, de modo que os alunos
pudessem se aprofundar gradualmente no estudo da gramática.
As construções participiais e sua relação com a complexidade de textos
científicos em alemão
Ao

lermos

um

texto

científico

em

alemão

percebemos

algumas

particularidades sintáticas no que se refere à formação das orações: no geral, elas
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são compactas e sucintas, organizadas em uma ordem que freqüentemente é
inversa à do português. Isso é possível principalmente devido ao uso dos particípios
para formar orações em que desempenham função verbal plena ou função adjetival.
Antes

de

prosseguir,

faz-se

necessário

elucidar

algumas

questões

relacionadas ao conceito de particípio.
O particípio é uma forma nominal do verbo, ou seja, ele pode transcender a
simples função verbal e desempenhar funções nominais, adverbiais e adjetivais. Em
alemão, há dois tipos de particípios: o particípio I e o particípio II. Duas de suas
principais funções são as seguintes:
a) indicar a forma como é considerado o momento temporal descrito:
inconcluído (particípio I), concluído (particípio II);
b) indicar a diátese verbal: diátese ativa (particípio I), diátese passiva
(particípio II);
c) desempenhar funções qualificativas ou circunstanciais.
O particípio I é formado pelo acréscimo da terminação -d ao infinitivo.
O particípio II segue basicamente dois padrões principais de formação: no
caso dos verbos regulares, acrescenta-se ao radical dos verbos o prefixo ge- e a
terminação -t; no caso dos verbos irregulares, acrescenta-se ao radical dos verbos,
que pode sofrer apofonia, o prefixo ge- e a terminação -en. Deixemos isso mais
claro por meio de uma tabela:

Verbos
regulares
Verbos
irregulares

Infinitivo
machen
hören
öffnen
laufen
sprechen
schreiben

Particípio I
machend
hörend
öffnend
laufend
sprechend
schreibend

Particípio II
gemacht
gehört
geöffnet
gelaufen
gesprochen
geschrieben
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O fato de apresentarem mais de uma função ao mesmo tempo torna possível
a formação de orações bastante compactas. Percebemos isso claramente ao
verificarmos que orações relativas podem ser transformadas em particípios, que são
usados como adjetivos:
Particípio I
Oração principal+Oração subordinada
die Studentin, die spricht
das junge Mädchen, das schläft
das Auto, das sehr schnell fährt
Particípio I
Oração principal+Oração subordinada
die Landerzeugnisse, die verkauft wurden
der Text, den gestern Abend geschrieben
wurde
das Buch, das von dem fleißigen Schüler
sehr gründlich durchgelesen worden ist

Construção participial
die sprechende Studentin
das junge schlafende Mädchen
das sehr schnell fahrende Auto

Construção participial
die verkaufte Landerzeugnisse
der gestern Abend geschriebene Text
das von dem fleißigen Schüler sehr
gründlich durchgelesene Buch

De um ponto de vista sintático, as construções participiais constituem,
portanto, uma redução do conjunto oração principal+oração subordinada. Dessa
maneira, numa construção participial é estabelecido um verdadeiro emaranhado de
relações hierárquicas.
É necessário distinguir também os casos em que os particípios são usados
com função verbal plena dos casos em que são utilizados com função adjetival:
Particípio com função verbal plena
Laut pfeifend gingen die Jungen den
Wald entlang.
Die Arbeit beendet, fuhr er nach Hause.

Particípio com função adjetival
Die laut pfeifende Jungen gingen den
Wald entlang.
Nachdem die Arbeit beendet war, fuhr er
nach Hause.
A fim de demonstrar o quão complexa pode ser uma construção participial,

vejamos a seguinte oração, e comparemo-la com sua correspondente em português:
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Oração em
alemão:

Oração em
português:

Der durch die heutige Wissenschaft begründete Glaube an eine
objektive und aus den jetzigen Verhältnissen entnommene
Wirklichkeit schränkt oft das menschliche durch die verschiedensten
Arten Errungenschaften künstlich bestimmte und außerhalb der
gemeine Gesellschaft entwickelte und gebildete Denken auf die
unmittelbar sichtbaren und nur in der Gegenwart existierenden
Sachverhalte ein.
Muitas vezes, a crença numa realidade objetiva, inferida a partir das
circunstâncias atuais e justificada pela ciência hodierna, delimita o
pensamento humano aos fatos diretamente observáveis e existentes
apenas no presente. O pensamento humano seria, portanto, definido
artificialmente pelas mais diversas formas de progresso, sendo
desenvolvido e formado fora da sociedade comum.

Note-se que, para a tradução não se tornar estranha, fez-se necessário cindir
a oração em duas partes, além de deslocar vários de seus elementos para
diferentes posições.
Como já se afirmou anteriormente, por meio dos particípios é possível formar
orações ao mesmo tempo complexas e compactas. No entanto, a questão crucial é:
como possibilitar ao aluno a assimilação e a compreensão de um assunto tão
complexo? Uma resposta seria: apenas por meio da leitura e de exercícios de cunho
gramatical é que o aluno consegue desenvolver o conhecimento para compreender
esse tipo de orações.
Dessa maneira, é possível depreender que só em face de um aluno que
possuir um conhecimento aprofundado das particularidades sintáticas da língua
alemã, constituirá um texto em alemão não mais uma barreira, mas sim um desafio a
ser superado.
Conclusão
Para que seja possível atingir efetivamente os objetivos propostos para este
curso, deve-se atentar a alguns fatores, como as diferentes capacidades de
compreensão e assimilação do conteúdo pelos alunos e as diversas formas e
7

estratégias de aprendizagem usadas por eles, a fim de que seja possível ensinar de
modo igualitário, promovendo, de fato, o aprendizado de todos.
Outro aspecto importante a ser considerado são as dificuldades e os
problemas que surgem no decorrer das aulas: eles tornam visíveis os pontos a
serem melhorados e desenvolvidos. É aí que entra o papel da pesquisa, que
possibilita

ao

professor

sanar

as

dificuldades

apresentadas

através

do

desenvolvimento de atividades específicas ou da alteração da metodologia utilizada.
Dessa maneira, a consideração das diferentes condições de aprendizagem é
imprescindível para que possa ocorrer o adequado desenvolvimento dos alunos.
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A MAGIA DOS FRACTAIS: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Franciele Buss Frescki-Kestring
Priscila Pigatto
Área 04: Educação – Painel
PALAVRAS-CHAVE: ensino de matemática, geometrias não-euclidianas,
laboratório de ensino de matemática.
RESUMO: Este trabalho relata uma oficina realizada com professores de
matemática da rede estadual de Educação Básica do Paraná. A Geometria
Fractal pode ser utilizada para descrever diversos fenômenos na natureza,
onde não podem ser utilizadas as geometrias tradicionais. Nuvens, montanhas,
turbulências, árvores, crescimento de populações, vasos sanguíneos e outras
formas irregulares podem ser estudadas e descritas utilizando as propriedades
dos fractais. A Geometria, em geral, possibilita o nascimento de um grande
prazer no estudo da Matemática e merece ser explorada pelos educadores.
Trabalhamos com uma oficina cujo objetivo foi analisar e discutir o estudo de
fractais com os professores de matemática, a partir do uso de tecnologia
informática e materiais manipuláveis, como cartões fractais. Com esta oficina
esperamos contribuir com a prática do professor em sala de aula e enriquecer
seus conhecimentos matemáticos. A atividade foi conduzida a partir de um
vídeo introdutório “Dimensão Oculta”, para instigar a curiosidade dos
participantes. No decorrer da oficina foram realizadas atividades com materiais
manipuláveis, utilização de livros da biblioteca do professor (Estado do
Paraná). Foram discutidos definições e conteúdos pertinentes ao estudo dos
fractais. Ainda foram propostas atividades clássicas da geometria fractal e
utilizou-se o software Xaos, que encontra-se instalado nos computadores nos
laboratórios de informática das escolas estaduais do Paraná. A oficina foi muito
proveitosa, pois propiciou a troca de experiências entre os educadores de
matemática e trouxe novos conhecimentos, e uma observação mais atenta às
formas geométricas presentes na natureza.
FORMAS DE CONTATO:
francielefrescki@gmail.com – (45) 9921- 3488
matematicapri@gmail.com - (45) 3262-1871

ABORDAGENS AO MULTICULTURALISMO NA AMÉRICA: UM UNIVERSO DE
MESTIÇAGEM E HIBRIDIZAÇÃO
Toni Juliano Bandeira
Ana Maria Clock
Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
Resumo: O processo ensino/aprendizagem de língua estrangeira está sempre vinculado
ao novo e ao “outro”. Quando restrito aos aspectos unicamente lingüísticos, este resulta
num contexto artificial, sendo necessário, para estimular o aprendiz a envolver-se neste
processo de forma mais integral, que este processo se volte, também, para os aspectos
relevantes da cultura inerente ao povo que se utiliza desta língua para a comunicação
cotidiana, já que o idioma é apenas uma das muitas manifestações da cultura de um
povo. 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 conta-tos 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.
Palavras-Chave: Multiculturalismo; hibridismo; mestiçagem.
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.
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.
No processo do aprendizado de uma língua estrangeira é pertinente o posicionamento de
García Santa-Cecilia (1995), que afirma ser necessário abordar também a competência
cultural como sendo um componente indissociável deste processo. 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.
Objetivos:
Geral: Um dos objetivos do ensino de língua estrangeira é o desenvolvimento da
chamada competência comunicativa, o desenvolvimento simultâneo e integrado das
dimensões que configuram essa competência. Rever aspectos da formação dos povos

europeus que colonizaram a América com suas manifestações culturais, especialmente
aquelas que influenciaram a formação cultural das nações do Novo Mundo, oriundas do
intenso processo de mestiçagem e hibridização das manifestações culturais das
diferentes etnias que integram a atual configuração dos povos americanos.
Específicos: Instigar os acadêmicos do curso de Letras para que desenvolvam um espírito
de pesquisadores; Ampliar a consciência crítica tanto dos pesquisadores e monitores
envolvidos com o projeto, quanto dos professores da rede pública e privada, bem como
dos demais alunos que se beneficiarão dos estudos elaborados nas diversas áreas de
atuação do presente projeto; Trazer os interessados da comunidade externa, até a
Unioeste para aperfeiçoarem conhecimentos acerca da língua e da cultura hispânica;
Refletir, criticamente, sobre os conceitos de mestiçagem e hibridização, considerando-os
fenômenos fundamentais da formação multicultural das nações americanas;
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 - Módulo I: Pesquisa e produção em Tópicos de
Cultura Hispânica: Módulo II: A importância da inserção de Tópicos de Cultura no
processo de ensino de Língua Espanhola);
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;
6- Manifestações culturais do universo latinoamericano: música, dança, pintura, cinema;
culinária (oficinas, 20 horas);
7- Simpósio sobre cinema e dramaturgia;
8- Ciclo de Comunicações;
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.
Como ações mais imediatas, propõe-se a execução das atividades do curso “O mundo
hispânico e suas manifestações culturais: do Velho ao Novo Mundo”. Durante o período
de abril de 2009 a dezembro de 2009 planejou-se oferecer o Módulo I: “Pesquisa e
produção em Tópicos de Cultura hispânica”, com 45 horas. Neste será realizada uma
compilação de materiais já produzidos pelos alunos do curso de Letras Espanhol, nas
aulas de Tópicos de Cultura Hispânica, ministradas pelo professor Gilmei Francisco Fleck
durante os anos de 2006, 2007 e 2008, unidos aos resultados já alcançados nos projetos
de iniciação científica por ele orientados, como, por exemplo, o desenvolvido pelo
acadêmico Bernardo Antonio Gasparotto, intitulado "A Importância da inserção de Tópicos
de Cultura no Ensino de Língua Espanhola”, objetivando produzir um material de caráter
didático de apoio aos professores para a inclusão de Tópicos de Cultura no processo de
ensino da Língua Espanhola. Tal material estará em constante avaliação e
aperfeiçoamento, para que possa ser levado até às Instituições Educacionais da Rede
Pública e Privada de Cascavel que desenvolvem um trabalho com a Língua Espanhola
em seu currículo ou em cursos do CELEM. Já no período do segundo semestre de 2009,

do mês de agosto ao mês de Dezembro, pretende-se oferecer o Módulo II: A importância
da inserção de Tópicos de Cultura no processo de ensino de Língua Espanhola, também
com 45 horas.Nesse segundo momento tem-se como principal objetivo expandir os
resultados já alcançados no ensino e na pesquisa voltados aos Tópicos de Cultura
Hispânica da Unioeste para a Comunidade Externa por meio de cursos de
aperfeiçoamento para os professores da Rede Pública e Privada de ensino do município
de Cascavel, e de aulas de Cultura Hispânica, ministradas pelos monitores do presente
curso, aos alunos do CELEM de nossa cidade.
Os encaminhamentos metodológicos aqui desenvolvidos terão início conforme o ritmo de
produção do material didático produzido no Módulo I deste Curso. À medida que este for
tomando forma, os professores da Rede Pública e Privada de ensino serão convidados a
vir até a Unioeste, aos sábados à tarde, para participar de aulas nas quais se fará a
apresentação do material que se está confeccionando e que aborda aspectos da cultura
hispano-americana.
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.
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 curso primam, também, pela interação das esferas do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão que constituem, as macro-instâncias da universidade pública.

Conclusões: O conceito que atribuímos à Literatura na atualidade é uma noção da
modernidade que a considera a arte que se vale do imenso potencial representativo dos
signos lingüísticos que leva, fundamentalmente, ao uso estético da linguagem. Como
elemento fundamental da arte literária, a linguagem possui, neste sentido, a capacidade
de agregar às palavras outros matizes de significação e, assim, comunicar novos e
inusitados significados, pelas mais diversas formas de comunicação. Esta função estética
da linguagem é mutável, pois em cada sociedade há pactos que estabelecem, em
determinado período, o que é literário e o que não o é. Cada prática humana conta com
uma série de enunciados específicos, que adquirem significados uma vez inseridos em
seus contextos singulares de ocorrência, que os diferenciam das demais práticas
discursivas. Sob este ponto de vista, a literatura é também um gênero discursivo que
insere em seu amplo universo uma gama de diferentes subgêneros: o conto, o romance, o
poema, a fábula, a crônica, a obra de teatro, etc, que podem também ser adaptadas e
manter intimas relações com outras formas de produção artística, como o cinema, a
pintura, etc. No que se refere às teorias da literatura, conforme Aguiar e Silva (1976),
neste complexo processo de construção de sentido, oferecem ferramentas para, primeiro,
definir a literatura como objeto de estudo e, segundo, para ampliar a capacidade de
apreciação da obra de arte em toda a sua dimensão artística. As teorias oferecem, pois,
elementos para a análise dos textos literários, ou seja, processam as categorias com as
quais se ocupa a crítica literária. Por conseguinte, há diferentes modos de analisar textos,
que se definem segundo os modelos teóricos adotados e da intenção que gera a
atividade, sendo aplicável esta forma de pensar aos demais textos de natureza artística.
Nesse sentido surge a importância de um evento de grande porte como é o caso do
“Literatura, História e Memória”, que oferece uma oportunidade de apresentação e
publicação de resultados, além de propiciar a realização de contatos entre pesquisadores
que tenham interesses afins
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AÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

Edionéia Retka1
Janaina Damasco Umbelino2
Caroline M. Cortelini Conceição3
Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
RESUMO: A universidade tem um importante papel a desempenhar, no sentido de
proporcionar espaços de discussão entre os professores em formação inicial, e
aqueles que já atuam como profissionais, para que ocorra o conhecimento do
trabalho objetivo do professor, suas dificuldades e reflexão para a possibilidade de
mudanças na prática pedagógica, assim como, a garantia do acesso aos
conhecimentos produzidos através de pesquisas desenvolvidas na academia. Com
essa motivação desenvolvemos o projeto “Educação, infância e criança – ações
para a formação inicial e continuada de professores”, este tem como objetivo
promover um trabalho de ensino, pesquisa e extensão, promovendo apoio à
formação inicial e continuada dos acadêmicos e professores da rede municipal de
ensino do município de Francisco Beltrão da Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. A seguir apresentaremos as ações do projeto, focalizando a
discussão em análise realizada de produções sobre a Educação Infantil que
compõem o banco de dados deste projeto.
Palavras-chave: Formação de professores; Educação Infantil; Brincar

INTRODUÇÃO
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A formação continuada dos professores tem marcado presença no atual
cenário mundial, compondo os discursos dos organismos internacionais e a
definição das políticas educativas. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei 9.394/96 houve a valorização da formação continuada dos
profissionais de educação, nos seus diferentes níveis. Bittencourt (2006) destaca
que a formação continuada desponta como uma das condições para a valorização
dos profissionais da educação. A formação de professores necessita ser pensada
desde a formação inicial, de forma que o professor tenha uma formação de
qualidade, dentro de uma perspectiva de formação permanente (FERREIRA, 2006).
Diante disso, a universidade tem um importante papel a desempenhar, a
esta cabe proporcionar espaços de discussão entre os professores em formação
inicial, e aqueles que já atuam como profissionais, para que ocorra o conhecimento
do trabalho objetivo do professor, suas dificuldades e reflexão para a possibilidade
de mudanças na prática pedagógica, assim como a garantia do acesso aos
conhecimentos produzidos através de pesquisas desenvolvidas na academia.
Compete à universidade assumir a responsabilidade de promover ações de
pesquisa e extensão, buscando aproximar o espaço da formação inicial e seus
sujeitos do local de trabalho e os professores em atuação. Muitas vezes o período
das atividades práticas e/ou estágio supervisionado não permitem ao acadêmico um
estudo aprofundado de todas as relações presentes na realidade escolar e na
prática pedagógica. Neste sentido, o projeto “Educação, infância e criança – ações
para a formação inicial e continuada de professores” tem como objetivo promover
um trabalho de ensino, pesquisa e extensão, de forma permanente, promovendo
apoio à formação inicial e continuada dos acadêmicos e professores da rede
municipal de ensino do município de Francisco Beltrão, que atendem a Educação
Infantil e aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Neste texto apresentaremos brevemente as ações do projeto de extensão e
focalizaremos nossa discussão em análise realizada de produções sobre a
Educação Infantil que compõem o banco de dados deste projeto.
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Uma discussão sobre as Teses e Dissertações pesquisadas
.As atividades desenvolvidas neste projeto estão organizadas da seguinte
forma: organização de banco de dados de teses, dissertações e artigos; realização
de levantamento de dados sobre a realidade do município, verificação dos materiais
utilizados nos cursos de formação de professores do município nos últimos anos e
realização de curso de formação para professores buscando auxiliá-los na prática
educacional.
As pesquisas que constam no banco de dados foram realizadas on-line, no
período de agosto a novembro de 2009, direcionadas para a área da educação e
sobre os níveis de ensino atendidos pelo projeto. Os demais dados foram obtidos
através de análises em documentos e materiais da secretaria da educação e
também nos sites do MEC e do INEP. A finalidade desse material é subsidiar as
ações de formação de professores delineadas no projeto, bem como constituir-se
em material de consulta para esses professores.
Na atual etapa de desenvolvimento do projeto estamos realizando o Curso
“A prática pedagógica com crianças de Educação Infantil”, voltados para os
professores da rede pública de ensino do Município. Este tem o propósito de refletir,
com os professores da Educação Infantil, através de uma proposta de trabalho
teórico-prática, sobre temas específicos que dizem respeito a esse campo educativo,
como: a criança na perspectiva histórico-cultural, o planejamento, a organização dos
espaços e da rotina na Educação Infantil, o brincar e a criança, entre outros.
A organização do trabalho pedagógico dirigido às crianças de zero a seis
anos, tem sido pauta de diversas discussões. Tal preocupação relaciona-se ao fato
de que a educação infantil possui, a partir da atual legislação vigente – Lei 9.394/96
- um estatuto de direito de toda a criança brasileira, colocando-se como a etapa
inicial da educação básica. Assim, cada vez mais as instituições educativas que
atendem à primeira infância têm uma responsabilidade para com essas crianças, o
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que demanda um trabalho intencional e de qualidade. Sendo assim é crescente a
preocupação com o “o que fazer com as crianças”, questão essa que envolve um
para que e para quem fazer e certamente perpassa por refletir acerca dos
conhecimentos e compreensões dos professores (KRAMER, 2002).
No sentido de subsidiar esse trabalho de formação dos professores,
estamos efetuando a análise dos materiais coletados para que possamos utilizá-los,
nos trabalhos desenvolvidos com professores da rede municipal de ensino de
Francisco Beltrão. Uma das atividades consistiu em analisar quais os temas mais
presentes em teses e dissertações, relacionados à Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Neste trabalho apresentaremos os dados obtidos através
da análise das dissertações e teses relacionadas à Educação Infantil, organizadas
no primeiro semestre de atividades do projeto.
No banco de dados constam 53 teses e dissertações referentes às temáticas
do projeto educação, criança, infância, publicadas de 1987 a 2009. Dentre estas 47
especificamente relacionadas à área da educação. Para este estudo selecionamos
as teses e dissertações na área de Educação Infantil do período de 2007 a 2009,
totalizando onze documentos analisados.
Destes trabalhos analisados, percebemos que a temática referente ao
brinquedo, identificada como: jogo infantil, brincar e lúdico, aparece com maior
frequência, sendo encontrada duas incidências. Os outros temas são formação dos
professores; desenvolvimento infantil; autonomia da criança; avaliação; inclusão;
limites; poesia e representações da Educação Infantil. Levando em conta que são
muitos os temas relacionados à Educação Infantil, o número de trabalhos que se
referem ao brincar é bastante significativo.
Uma das dissertações analisadas apresenta o brincar como atividade
importante das crianças e presente nas relações que estabelecem entre si, a partir
da abordagem das culturas infantis e escolares, apontando o brincar como elemento
dessas culturas (FERNANDES, 2008). Outra tem como foco as relações entre as
crianças, no aspecto da cooperação, em que a autora indica que através das
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brincadeiras das crianças a cooperação pode ser trabalhada na Educação Infantil
(BLANCO, 2007).
Essa análise nos remete a pensar na importância do brincar para o
desenvolvimento da criança no que concerne as habilidades sociais, cognitivas,
afetivas e físicas da criança, conforme aponta Vigotski (2003). Mesmo se
constituindo como um auxiliar no processo de aprendizagem, muitos professores
utilizam o brincar, apenas quando as crianças estão agitadas ou quando não sabem
mais o que trabalhar, sem ter um objetivo determinado para tal brincadeira. A sala
de aula tem entre outras características, o fato de se apresentar como coisa séria,
não permitindo espaço para o divertimento; o rigor e a disciplina são mantidos em
nome dos padrões institucionais, o que torna o ambiente infantil artificial, longe dos
gostos das crianças. A hora do recreio e a hora da saída se tornam os únicos
momentos em que as crianças desligam-se da responsabilidade da escola para
permitir-se a ser criança.
Segundo Vigotski (2003) o importante não é utilizar uma simples brincadeira,
mas sim algo que tenha sentido para a criança e que desperte o interesse por
determinada atividade, que varia de uma faixa etária para outra, para que assim ela
possa realizar seus desejos. Quando a criança entra para a idade pré-escolar e seus
desejos não podem ser resolvidos imediatamente ela utiliza-se do imaginário, onde
os desejos podem ser realizados, isto é, o mundo do brinquedo sem ação.
Nesse sentido, trata-se de uma importante temática para ser abordada na
formação dos professores da Educação Infantil, pois neste período a criança vive um
momento de estreita relação entre o brincar e a realidade. As brincadeiras têm a
função de contribuir para que a criança compreenda seu meio social, transferindo
para as atividades do brincar, as atividades que ela participa com os adultos no seu
contexto diário. Isso nos faz compreender a necessidade do planejamento, inclusive
nos momentos considerados de “brincadeira”, que envolvem todo o grupo de
crianças.
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A criação do banco de dados com teses, dissertações e artigos tem a
finalidade de contribuir com pesquisas atualizadas, no campo da educação para a
formação de professores, de modo a estabelecer a aproximação entre a prática
educativa e a pesquisa desenvolvida nos programas de Pós-graduação e grupos de
pesquisa sobre a temática educação, criança e infância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que as ações desenvolvidas nesse projeto nos permitem
articular extensão-ensino-pesquisa, possibilitando a intervenção na realidade
educacional, a apropriação e produção de conhecimento, contribuindo para a
formação profissional no que diz respeito a práxis pedagógica. Ao realizarmos a
análise de pesquisas e a reflexão da prática pedagógica, as discussões e os estudos
serão incorporados à prática profissional do professor atualmente em formação, bem
como, do professor em serviço. Nessa perspectiva, o projeto tem como preocupação
a formação de professores com qualidade e a melhora do fazer pedagógico.
Além de colaborar com a formação inicial e continuada de professores,
busca ampliar a atuação da universidade, através da aproximação entre a instituição
e a rede municipal de ensino de Francisco Beltrão. Essa aproximação permite a
produção de conhecimentos sobre a realidade da educação no município
repercutindo em novos projetos e pesquisas, contextualizados na realidade local e
engajados com as necessidades dos sujeitos.
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ALFABETIZAÇÃO E SUA PERSPECTIVA DENTRO DA EDUCAÇÃO
Flaviana Demenech
Flávia Anastácio de Paula
Maria Cecília Braz Ribeiro
Resumo: A seguir uma apresentação sobre um dos principais problemas da
escolarização: a alfabetização de crianças. Os problemas da alfabetização no Brasil
são graves, conhecidos por todos e abordado por várias instâncias. No entanto,
apesar dos programas de governo que mudam a cada ciclo e das publicidades em
torno dele, trata-se de um problema com desafios imensos. Desafios políticos,
metodológicos, da formação dos profissionais e também teórico.
Palavras-Chaves: Alfabetização; Educação; Linguagem.
A concepção da alfabetização nesta perspectiva nos mostra uma ação de
alfabetizar, propagar o ensino da leitura, ensinar a ler, dar instrução primaria a um
determinado indivíduo, mas, usando vários métodos e o mesmo alfabeto latino. A
alfabetização com o tempo se modificou muito, estando algumas delas nos materiais
didáticos, no aprendizado por memorização entre outras sendo estes mudados
devido a fatores econômicos, políticos e sociais.
Historicamente a alfabetização é o processo de ensinar a ler e escrever.
Embora nem sempre se use o sistema de notação alfabético-ortográfico, por
exemplo, alfabeto fonético, um sistema convencional de caracteres gráficos
elaborado pelos lingüistas para a transcrição exata dos textos falados ou escritos,
assim o alfabeto fonético é uma busca por representar graficamente os sons da voz
daquele lugar ou daquele grupo de pessoas o mais fielmente possível.
Em nosso país, após a proclamação da república, os discursos passaram a

idéia de escola como um lugar necessário e essencial para todos. Saber ler e
escrever tornou instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e
imperativo da modernização e desenvolvimento social. Portanto, a leitura e a escrita
que se encontravam para poucas pessoas, tornaram-se fundamentos da escola
obrigatória, leiga, gratuita e objeto de ensino e aprendizado escolarizados.
Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura e escrita
passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, sistemático e intencional,
demandando, para isso, a preparação de profissionais especializados, como afirma
Mortatti:
Especialmente desde as últimas duas décadas, (do século XX)
as vidências que sustentam originariamente essa associação
entre escola e alfabetização vêm sendo questionadas, em
decorrência das dificuldades de se concretizarem as promessas
e os efeitos pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão.
(MORTATTI, 2006, p.3)
Mortatti, desde modo, pensou em meios de haver uma alfabetização, mas que
fosse para todos, partindo para a questão dos métodos de alfabetização e dividindo
a historia da alfabetização no Brasil em quatro momentos, sejam eles: Metodização:
o primeiro momento da história da alfabetização escolar (1876-1889); O segundo
movimento: os métodos intuitivos e analíticos são oficializados; O terceiro
movimento: disputa misto x analíticos; O quarto movimento: a desmetodização a
partir de 1980. Ela teve o intuito de entender os sentidos atribuídos historicamente
ao que se considera ser um instrumento privilegiado, de acesso ao saber, e como o
método de alfabetização passa a ser um problema do qual se ocupam educadores,
legisladores e administradores.
A autora

caracteriza

a

disputa

em torno

de

certas tematizações,

normatizações e concretizações relacionadas com o ensino da leitura e escrita.
Afirma Mortatti (2006) que em decorrência dessas disputas, tem-se, cada um desses
momentos, a fundação de uma nova tradição relativa ao ensino inicial da leitura e
escrita. Ao desenvolvimento do assunto é atribuída disputa pela hegemonia de
determinados métodos de alfabetização e, dentre outros múltiplos aspectos neles
observáveis, ela menciona o papel desempenhado pelas cartilhas, onde nos dá uma
condição de instrumento privilegiado de concretização dos métodos e conteúdos de
ensino, ajudando a contribuir para a criação de uma cultura escolar.
Mortatti foi uma autora que contribuiu muito ao estudo da alfabetização e o
que pode-se perceber que a história da alfabetização sempre esteve voltada aos
interesses políticos,

econômicos e sociais, mas o que se esquece é que a

alfabetização é direito humano e se da em muitos casos pela transmissão de
conhecimento relativo à escrita, ou seja, saber ler e escrever. Sendo este processo
individual, e dependente de características culturais, econômicas e tecnológicas.
Alfabetização é a articulação e integração dos estudos desenvolvidos no âmbito de
cada uma dessas ciências, podendo conduzir a uma teoria coerente da
alfabetização.
A alfabetização para consiste no aprendizado do alfabeto. De um modo mais
abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo
constrói a gramática e em suas variações. Esse processo não se resume apenas na
aquisição dessas habilidades mecânicas: codificação e decodificação do ato de ler,
mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir
conhecimento.
Alfabetização na perspectiva de Soares (1985) é o processo de aquisição do
código escrito, das habilidades de leitura e escrita, presentes no verbo ler e
escrever. È adquirir habilidades de codificar a língua oral em língua escrita e viceversa. É um processo de transferência da sequencia temporal da fala para a
sequencia espaço-direcional da escrita, e de transferência da forma sonora da fala

para a forma gráfica da escrita.
Segundo Soares (1985) a alfabetização envolve também o desenvolvimento
de novas formas de compreensão e uso da linguagem de uma maneira geral. A
alfabetização de um indivíduo promove sua socialização, já que possibilita o
estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros indivíduos, acesso
a bens culturais e a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. A alfabetização
é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da
sociedade como um todo.
Todas essas capacidades citadas anteriormente, a passagem da condição de
não-alfabetizado para alfabetizado, ou seja, o domínio da estrutura da língua que, é
representado pela possibilidade da pessoa não somente expressar-se verbalmente,
mas também por escrito, só serão concretizadas se os alunos tiverem acesso a
todos os tipos de portadores de textos. O aluno precisa encontrar os usos sociais da
leitura e da escrita. Portanto, se afirma que o aprendizado escolar é necessária e
indispensável para o homem, devido o seu desenvolvimento das funções
psicológicas superiores.
O modo como o ensino da linguagem é visto, sendo algo vivo, real e moldável
a que se destina ou a quem pretende atingir, ou seja, esse é um processo de
interlocução (BROTTO, 2008). Emergindo assim, questionamento sobre os limites
da concepção da linguagem, como uma interação de um ser humano com o outro.
Sabendo que subjacente a qualquer concepção de alfabetização, há uma concepção
de linguagem, coloca-se em pauta, um debate sobre as concepções da linguagem e
tudo o mais que diz respeito a ela.
A linguagem, conforme afirma Oliveira (1997) pode ser definida como um
sistema arbitrário de símbolos que em conjunto possibilitam a uma criatura humana,
com poderes limitadores de discriminação e memória, transmitir e compreender uma
variedade infinita de mensagens, apesar de ruídos, movimentos expressivos, sons e
da distração. Ela é todo sistema de signos que serve como meio de interação entre

indivíduos, e pode ser percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, produzindo
sentidos. A palavra é um dos elementos constituidores da linguagem, na qual,
materializa-se signos, símbolos e significados e sentidos.
A linguagem implica uma relação fatal de alienação, pois é, o poder, desde
toda a eternidade humana. Porém, sabe-se que ela é a forma de interação própria
do ser humano. A relação homem/mundo é uma relação medida por este sistema
simbólico, a fala. Sendo que por meio desta que nós, seres humanos, construímos a
leitura do cotidiano e da nossa própria história, ou seja, a vida. Nesta relação que
Souza discerne: “ser sujeito é ter o direito de se colocar como autor das
transformações sociais. Uma vez que a linguagem é o que caracteriza e marca o
homem, trata-se de restaurar nas ciências humanas o seu valor como constituidora
do sujeito e da própria realidade”. (SOUZA, 2005, p.21).
Com a linguagem somos capazes de imprimir sentidos, e registrar aquilo que
permanece no mundo como fato humano. Seja pela sua característica constituidora
do sujeito, da história ou da cultura. Poderíamos almejar que a linguagem deveria
ocupar o âmbito das ciências humanas, assim como o espaço de recuperação do
sujeito como o ser histórico e social ocupa. Desta forma adotamos a idéia de Souza,
“a interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente
organizados se dá, portanto, principalmente por meio da linguagem, possibilitando,
assim, que a natureza social das pessoas torna-se igualmente sua natureza
psicológica”. (SOUZA, 2005, p.125).
Pensando nesta afirmação de Souza, problematizamos um aspecto
pedagógico da educação: qual a relação entre a linguagem e desenvolvimento na
interiorização/apropriação dos conteúdos escolares historicamente produzidos.
Embora saibamos que neste pequeno texto não poderemos explicitar tal
problemática, colocamos que tal problema subjaz outras caracterizações aqui
apontadas. O sistema de “comunicação” se constitui, em um espaço para
enfrentarmos a polêmica das questões epistemológicas nas ciências humanas,

resgatando uma identidade própria para essa área do saber, a linguagem.
Apontaremos a seguir três mudanças essenciais que o surgimento da
linguagem nos propõe no processo psíquico do homem foi:
1- Linguagem permite lidar com os objetos do mundo exterior mesmo quando
eles estão ausentes: Um exemplo deste surgimento é quando alguém diz “Peguei
um carrinho para brincar”, você não vai ver a pessoa realizar esta determinada
tarefa, mas compreende que irá fazê-la.
2- Processo da abstração e generalização: A linguagem possibilita e nos
permite abstrair, analisar e generalizar as características do objeto. Exemplo à
palavra “carro”, sabemos que é um veiculo de locomoção, não é necessário saber
seu tamanho ou características, pois, a linguagem nos dá o conceito e modos de
ordenar o real em categorias conceituais.
3- Função de interlocução e interação entre os homens que garante a
preservação, transmissão e assimilação de experiências e informações acumuladas
pela espécie humana: A linguagem é um sistema de signos que possibilita interação
e interlocução entre o ser humano, fornecendo significados precisos para haver
intercambio uns com outrem.
Além destes três importantes aspectos que houve no surgimento da
linguagem como foi apontado, encontram-se duas funções básicas dela, o
intercambio social e o pensamento generalizado. Expõe-se o intercambio social,
como sendo para se comunicar com seus semelhantes, assim, o homem cria e
utiliza os sistemas de linguagem, podendo-se interagir também através de sons,
gestos, expressões e silêncios.
Cabe, porém, salientar que, devemos compreender a linguagem sob
determinada concepção e ensiná-la de modo que se garanta sua natureza: de
interlocução social, em que os sujeitos agem e reagem conforme a situação
concreta de interação em que se encontram. Lembrando que, para ocorrer esse
ensino e a compreensão do mesmo, devemos estar vinculado ao aprendizado.

Dando uma colaboração para a compreensão desta relação aprendizado e
linguagem.
Em uma sociedade letrada como a nossa, além do desenvolvimento da
linguagem e da língua se faz também pela possibilidade do desenvolvimento da
linguagem escrita. A linguagem escrita, sendo o mesmo, um sistema particular de
símbolos e signos cuja apropriação prenuncia um ponto crítico em todo o
desenvolvimento cultural da criança.
Vigotski descreve que o aspecto desse sistema é que ele constitui um
simbolismo de segunda ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo direto.
Mostrando-nos que a linguagem escrita é constituída por um sistema semiótico e
com signos que designam os sons, as palavras e entidades reais. Vigotski discerne
o processo de aprendizado da linguagem escrita, e coloca que ele é bastante
complexo, e vai além, do que um professor ensinar, colocando um lápis na mão da
criança, ou mostrando a ela como desenhar e formar letra.
Destas inferências de Vigotski, podemos a partir de então compreender os
motivos pelos quais temos dificuldade em ensinar a língua escrita ou a leitura e a
escrita. Geralmente o que nos escapa enquanto professora iniciante, ou não, é o
trabalho com a escrita levando em consideração que ela é uma linguagem. Como
linguagem o fundamental é que ela promova a interação e a interlocução. Se
perdermos o fundamental a escrita fica artificial. Caso tornem-se artificiais, os textos,
signos e sinais não fazem sentido. Não fazem sentido para quem ensina nem para
quem aprende.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE DE FOZ DO
IGUAÇU
Carlos dos Santos
educação
Modalidade de apresentação: painel
PALAVRAS-CHAVE: Análise Estatística, caminhabilidade, calçadas.
RESUMO
O objetivo principal desta atividade foi realizar a análise estatística de três
aspectos que influenciam no índice de caminhabilidade em calçadas, são eles:
fator ambiental, fator de conforto e fator de segurança. O fator ambiental refere-se
às condições do ambiente encontradas e sentidas pelos pedestres durante a
circulação pelas calçadas. Nesse fator Foram dadas notas de 0 a 5, por usuários,
aos seguintes aspectos: Arborização ao longo da calçada (média=2,8), Má
disposição do mobiliário (média=2,3), Limpeza das calçadas(média=2,2),
Adequação de iluminação(média=2,1), Obras sobre as calçadas(média=2,6). O
fator de conforto tem haver com o grau de dificuldade relacionado à existência ou
não de obstáculos que impeçam ou atrapalhem o movimento e o uso das calçadas
pelos pedestres. Nesse fator Foram dadas notas de 0 a 5 aos seguintes aspectos:
Largura disponível(média=2,8), Degraus nas calçadas(média=2,3), Rampas entre
calçadas e ruas(média=2,2), Inclinação transversal da calçada(média=2,8), Altura
livre disponível(média=2,9).O fator de segurança refere-se à possibilidade de
ocorrência de conflitos entre veículos e pedestres e aos riscos de acidentes e
ferimentos a que os pedestres ficam expostos durante a circulação pelas
calçadas. Nesse fator Foram dadas notas de 0 a 5 aos seguintes aspectos: Tipo
de
material(média=2,5);
Faixa
de
travessia(média=2,3);
Estado
de
conservação(média=1,9); Semáforos com tempo para pedestres(média=2,8);
Veículos estacionados sobre calçadas(média=2,0). As médias das notas dadas
pelos usuários aos quesitos ambiental, conforto e segurança, foram,
respectivamente, 2,4, 2,6 e 2,3. A média do índice de caminhabilidade, levando
em consideração esses 3 fatores, foi aproximadamente 2,4. Fazendo uma
adaptação de Bradshaw (1993), uma nota de 1,24 a 2,49, exige uma intervenção
imediata nas calçadas de Foz do mIguaçu.
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Área temática: Tecnologia e Produção
Modalidade: Comunicação Oral
Resumo: A mandioca (Manihot esculenta) é cultura amplamente difundida por todo
o território nacional. Sua utilização é feita em duas opções, o consumo culinário
doméstico ou industrial (de “mesa”) e o uso industrial, pelo qual se processa a
farinha de mandioca e procede-se a extração da fécula e a sua transformação em
polvilho azedo (CEREDA, et al., 2001). A farinha de trigo pode ser usada na
fabricação de vários produtos alimentícios tais como (pães, biscoitos, bolos etc.). A
qualidade de uma farinha é medida através de testes físico-químicos e reológicos,
que procuram prever o comportamento das farinhas nos processos de fabricação de
produtos e se corretamente interpretados, oferecem uma probabilidade muito grande
de acerto. Através deles, pode-se também testar efeitos de mudanças na formulação
e uso de aditivos (GERMANI, 2007). Devido a estas características o trabalho
avaliou o comportamento de misturas de farinha de trigo e fécula de mandioca em
diferentes porcentagens

Palavras chave: Viscoelásticas; amido; glúten.

Introdução
Um dos componentes de maior presença na constituição de inúmeros vegetais,
principalmente em cereais, raízes e tubérculos, o amido desempenha importante
papel energético para as plantas. Por se tratar de um elemento abundante nos
vegetais e devido a seu elevado potencial energético tornou-se um elemento de
imensa importância na alimentação
Segundo Cereda et al (2001), a cultura das tuberosas entre as quais se
destaca a mandioca é feita em nível mundial nos países que se situam entre 30° de
latitude Norte e Sul, em relação à linha do Equador. Essa faixa engloba toda a
América Latina, Caribe, África e Ásia. Destes países o Brasil tem posição destacada,
não só pela expressiva produção agrícola, mas principalmente pela extensa área
territorial coberta pelas culturas
A mandioca, amplamente utilizada na dieta alimentar é um vegetal rico em
amido, sendo esta a parte mais nobre obtida da extração e beneficiamento da raiz
da mandioca (Carvalho, 2002). O amido é o principal contribuinte para a formação
da estrutura, consistência e textura de diversas massas, além de fonte de açúcares
para leveduras favorecendo o aumento no volume do produto final devido à
produção de gás carbônico (Queji et al, 2005)
Entre os diferentes tipos de farinha, apenas a farinha de trigo possui
características necessárias para formar uma massa viscoelástica e coesa, capaz de
crescer e reter os gases produzidos durante a fermentação da massa. Essa
característica própria do trigo ocorre devido à existência de proteínas na composição

da farinha, mais especificamente as proteínas formadoras do glúten (Tedrus et al,
2001).
A indústria de alimentos tem particular interesse na melhoria do valor nutricional
dos produtos industrializados, devido a ocorrência de perdas dos teores de
vitaminas e minerais durante o beneficiamento dos alimentos (Kajishima et al, 2002),
e em muitos casos na diminuição de custos na elaboração de produtos derivados de
farinha de trigo. Assim, o enriquecimento e a adição de elementos/nutrientes na
farinha de trigo tem sido alvo de inúmeras pesquisas, tanto que durante muito tempo
tramitou no senado o Projeto de Lei de Lei No. 4679, onde apresentava na sua
versão original a obrigatoriedade da adição de, no mínimo, 10% de farinha de
mandioca refinada ou fécula de mandioca, à farinha de trigo.
Para Ferreira (2004), o uso de fécula de mandioca como ingrediente alternativo
em produtos de panificação ou em associação a farinha de trigo é uma prática
possível até certa porcentagem, variando em função do tipo de pão ou massa. É
também economicamente viável, já que o preço da fécula de mandioca tende a
permanecer cerca de 50% menor que o preço da farinha de trigo (Cardoso, 2008).
Além destes fatores há a possibilidade de diminuição dos custos com importação de
trigo, geração de empregos diretos e indiretos e estímulo da cadeia produtiva deste
tubérculo.
Objetivos
Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da adição de diferentes
dosagens de fécula de mandioca nas características reológicas tenacidade,
extensibilidade, força, quantidade de glúten, cor, teor de minerais e atividade da alfa
amilase.

Material e métodos
O artigo foi desenvolvido no laboratório de análises reológicas da farinha de
trigo do Projeto Trigo na Faculdade Assis Gurgacz (FAG), em Cascavel-Paraná.
Foram utilizadas farinhas de trigo classificadas como forte (W> 300) e fécula de
mandioca para elaborar farinhas mistas, nas porcentagens de 0%, 10%, 20% e 30%.
Para definir as características reológicas das misturas, foram realizadas
análises de teor de glúten de acordo com o método n° 38-12 da AACC, através da
pesagem de 10 gramas da farinha, seguida da lavagem com solução salina,
pesagem do material úmido, secagem e obtenção do glúten seco; atividade
enzimática seguindo o método 56-81B da AACC , onde a pesagem é feita de acordo
com a umidade da farinha e o usado é o Falling Number, que mede a atividade da
enzima alfa-amilase quando o amido da farinha é gelificado a 100°C, em banho
maria; colorimetria através do equipamento Minolta; alveografia pelo método oficial
54-30 da AACC onde 250 gramas de farinha são utilizados para formar uma massa
que posteriormente será inflada para verificação da força, elasticidade e tenacidade
da mesma. A quantidade de minerais será identificada pela análise de cinzas, onde
se utiliza 3 cadinhos com 5 gramas de material analisado, para cada amostra,
queimados à 900°C por 3 horas. Os resultados obtidos foram submetidos à análise
estatística e dispostos em formas de gráficos e tabelas.
A farinha de trigo e fécula de mandioca foram mescladas, formando quatro
tratamentos com três repetições cada, nas seguintes proporções: 0%, 10%, 20% e
30% de fécula de mandioca. Os dados foram analisados por testes de Tukey e
dispostos em tabelas demonstrando a média.
Resultados e discussão
Tabela 1: Resultados das médias alcançadas para as análises de Cinzas, Falling
Number e Cor

Tratamento

Cinzas

Falling Number

0%
10%
20%
30%

0,94 a3
0,83 a2
0,70 a1
0,68 a1

296 a3
295 a3
251 a2
184 a1

L*
91,11 a1
91,75 a2
92,52 a3
93,16 a4

Colorimetria
a*
b*
0,24 a2
10,01a4
0,25 a2
9,37 a3
0,21 a1
8,62 a2
0,24 a2
7,93 a1

Analisando a Tabela 1, verificou-se que os valores obtidos para as análises
de cinzas e Falling number são inversamente proporcionais aos valores de L*, que
se refere à cor branca da farinha (quanto mais perto de 100, mais claro será o
produto obtido na moagem).
O tratamento com 30% de fécula alcançou o menor valor para cinzas e o
maior valor de L*, devido à alta porcentagem de amido adicionado, que é mais
branco e tem menor valor de cinzas.
O item b* positivo na análise de cor é a tendência para a tonalidade amarela,
e observando os valores obtidos constata-se que o tratamento com 0% resultou em
uma farinha mais amarela do que a com 30% de fécula, devido às propriedades de
branqueamento da mesma.
Com 30% se alcançou o valor mais baixo para o Falling Number e quanto
menor o valor de queda, maior a atividade enzimática da farinha. Acredita-se

que

este resultado foi obtido devido ao fato de que a fécula de mandioca está mais
exposta às enzimas do que as partículas de farinha, pois estas podem estar
agregadas a farelo que dificulta a sua quebra e posterior transformação em
açúcares.
Tabela 2: Resultados das médias alcançadas para as análises de Glúten e
Alveografia

Tratamento
0%
10%
20%
30%

Úmido
31,28 a4
27,21 a3
24,76 a2
21,01 a1

Glúten
Seco
11,82 a4
10,64 a3
9,49 a2
7,54 a1

Index
97,98 a1
99,47 a1
98,62 a1
89,33 a1

P
151,66 a3
129,66 a2
113,33 a1
113,00 a1

Alveografia
L
62,66 a2
46,33a1a2
54,00 a2
34,00 a1

W
360,66 a3
238,00 a2
227,00 a2
159,00 a1

A respeito da quantidade de Glúten (Tabela 2), observa-se que para o glúten
úmido (total) o tratamento com 0% de fécula teve o valor mais alto, acarretando um
glúten seco elevado e a porcentagem de 30% obteve o valor mais baixo, resultando
em menor quantidade de glúten seco, pois há menos proteínas formadoras de glúten
(gliadina e glutenina).
O glúten índex é porcentagem de glúten úmido que permanece no tamiz da
centrífuga, sendo assim, verifica-se que no tratamento sem adição de fécula uma
maior quantidade de glúten permaneceu no tamiz, enquanto que com 30% de fécula
uma menor quantidade de glúten ficou retido, mas sem diferir estatisticamente.
Sobre esse processo pode-se dizer que na lavagem do glúten todo amido vai
embora, e o glúten que sobra, por ser de um mesmo lote, tem as mesmas
características e não apresentará diferença estatística.
Na análise de Alveografia, no item P (tenacidade) os tratamentos 20% e 30%
não diferiram estatisticamente, sendo o com 30% de fécula o valor mais baixo de
resistência.
Para o tratamento sem fécula a elasticidade (L) e força (W) foram maiores do
que nos outros tratamentos, e novamente o tratamento com a maior quantidade de
fécula ficou em valores baixos.

Conclusões

A adição de fécula à farinha de trigo resulta benéfica no item coloração, pois
aumenta o L* (cor branca) e diminui o b* positivo (cor amarela) da farinha,devido a
coloração característica da fécula e por possuir menos minerais. Este item é de
suma importância para a comercialização, pelo fato dos consumidores preferirem
farinhas de aspecto mais claro, associando essa característica à qualidade do pão.
Para as características reológicas, a farinha mista não tem tanta qualidade, pois
perde propriedades importantes para a panificação, como a força, atividade
enzimática, elasticidade, etc. A quantidade ideal de fécula vai depender do destino
da farinha.
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RESUMO
É uma atividade que se propõe a contribui com o êxito, reflexão e sistematização da
experiência de educação e formação em curso no Programa Projovem Urbano dos
municípios de Toledo e Medianeira. Visa apoiar, sistematizar e divulgar as atividades
que estão sendo realizadas nos municípios na modalidade prestação de serviço. A
atividade de extensão que atualmente está sendo realizada busca dar suporte às
atividades resultantes do contrato de parceria da Unioeste - tendo como interveniente
a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - com a Secretaria de
Estado da Criança e da Juventude, referindo-se este projeto apenas à formação
continuada uma vez que a inicial já foi realizada. Dentro deste contexto, a atividade tem
como objetivo principal acompanhar e capacitar de forma contínua os educadores do
Projovem Urbano dos dois núcleos citados, fornecendo-lhes elementos teóricos e
práticos que contribuam para a melhor execução de suas atividades pedagógicas
dentro da proposta metodológica do programa. A ênfase, no entanto, está no apoio
direto aos educadores, fornecendo-lhes subsídios os mais diversos. O projeto também
pretende dar apoio direto nos núcleos e nas referidas comunidades sistematizando a
experiência com um todo a fim de produzir um material de divulgação e reflexão a
respeito do trabalho realizado. Baseia-se em uma metodologia participativa, na qual, a
partir das demandas, problemas e realidades diagnosticadas são construídos objetivos,
ações e buscando materiais e elementos teóricos adequados. A fim de efetivar estas
ações, além do acompanhamento dos momentos de formação continuada e estudos
complementares,
nos
propomos
a
contribuir
com
o
processo
de
monitoramento/avaliação permanente e crítica das atividades. Também objetivamos a
realização de pesquisas e entrevistas junto aos educandos a fim de visualizar e sugerir
ações de formação para a cidadania aos educadores a partir das realidades
diagnosticadas. Por isto vem sendo feito um trabalho de constante pesquisa,

elaboração e disponibilização de materiais didáticos adequados aos processos em
curso. Também estão sendo visualizadas e construídas formas de divulgação em
jornais e programas de rádio.
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Resumo: Com base na concepção de linguagem como essencialmente
dialógica (Bakhtin, 1990) e considerando a possibilidade da ampliação dos
diferentes gêneros textuais (Marcuschi, 2002) a serem trabalhados na sala de
aula, temos como finalidade deste texto, apresentar o projeto que está sendo
desenvolvido em uma escola pública de Foz do Iguaçu, com alunos do Ensino
Fundamental que apresentam um histórico de dificuldades na leitura e na
escrita. O projeto tem como objetivo desenvolver atividades com os gêneros
resenha e resumo, focalizando as funções sóciocomunicativas e a forma
composicional destes gêneros. Para tanto, trabalharemos durante todo o
projeto, as etapas de uma sequência didática apresentada por Schneuwly e
Dolz (2004). Dessa maneira, pretendemos proporcionar meios para que esses
alunos desenvolvam uma independência progressiva para as práticas de leitura
e escrita da Língua Portuguesa. Faz parte de nossos propósitos que os
mesmos ampliem suas habilidades sócio-comunicativas, tanto dentro como
fora da escola.
Palavras-chave: Sequência didática; gêneros textuais; ensino
Área: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação oral
Introdução:
Nas salas de aula das escolas brasileiras, apesar da introdução da
linguística e da sociolinguística nos currículos educacionais – que trouxeram
com elas novas concepções de língua, leitura e o conceito de gêneros textuais,
além de trabalharem com novas didáticas para o ensino-aprendizagem de

língua materna – ainda observamos uma posição conservadora em relação ao
ensino da Língua Portuguesa. A apresentação das regras gramaticais da língua
ainda predomina em relação à apresentação da leitura e também da produção
de textos na escola, sendo estes requisitos predominantemente abordados em
uma perspectiva das tipologias textuais (dissertação, narração, descrição) ou
requisitados como uma produção de “texto livre”, sem um gênero definido e
também sem leitores pressupostos.
Buscando nos distanciar das práticas escolares apontadas acima,
focamos nosso trabalho nos gêneros textuais resumo e resenha, considerando
como norteadora de nosso trabalho, a concepção de linguagem como
essencialmente dialógica, conforme propõe Bakhtin (1990). Segundo o autor:
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade
fundamental da língua (BAKHTIN, 1990, 123)

Ancoradas nesta concepção de linguagem, entendemos o presente
trabalho como sendo de fundamental importância para o crescimento e
independência educacional e pessoal dos estudantes, pois aqui englobamos
práticas sociais como a leitura e a escrita, usadas não somente no ambiente
escolar, mas também utilizadas no decorrer da vida – acadêmica ou social –
desses estudantes. Além disso, a experiência em sala de aula possibilitará às
participantes do projeto conciliar a teoria, vista no curso de Letras, e a prática,
proporcionada pelo ambiente escolar. Para tanto, devemos ter claras, além da
concepção de linguagem apresentada, também as concepções de leitura, texto
e sequência didática que serão apresentadas nas seções subseqüentes, e que
nortearão as atividades no decorrer do trabalho, com a finalidade de apresentar
uma proposta diferente daquelas usualmente utilizadas na escola.

Objetivo Geral:
O objetivo principal deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento
das habilidades de leitura e escrita, de alunos do ensino Fundamental, que
tenham alguma dificuldade nestas práticas sociais.
Objetivos Específicos:
- Propor atividades de leitura e escrita dos gêneros textuais resumo e
resenha.
- Realizar a análise linguística e a refacção dos textos escritos pelos
alunos, com a cooperação dos mesmos.
- Garantir possibilidades de circulação dos textos escritos pelos alunos
em murais, blogs, apresentação para os colegas.
Métodos:
O projeto proposto está sendo desenvolvido em uma escola pública de
Foz do Iguaçu, para alunos de diferentes séries do ensino Fundamental, no
contraturno das séries que frequentam, em forma de minicursos, com a
participação conjunta das proponentes do projeto, para que possa ser dada
uma atenção individualizada a cada aluno.
Antes de iniciarmos o projeto com os alunos, fizemos uma revisão
bibliográfica para estabelecer as abordagens teóricas norteadoras das
atividades a serem propostas, entendendo que, durante o processo todo, a
teoria será retomada, para que seja garantida, numa perspectiva dialética, a
relação teoria/prática/teoria.
Ao darmos início às aulas, fizemos um primeiro diagnóstico para detectar
as maiores dificuldades dos alunos em relação à norma culta 1, à leitura e à
1

Para uma discussão aprofundada do conceito de “norma culta” indicamos a seguinte obra: FARACO,
Carlos Alberto. “Norma culta brasileira: desatando alguns nós”, São Paulo: Parábola, 2008.

produção de textos. A partir deste diagnóstico é que as aulas seguintes serão
estruturadas, para atender às exigências do projeto e às necessidades do
aluno.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto está dividida
em três partes. A primeira consiste em aulas dinâmicas, com a realização de
leituras de resumos e resenhas de filmes, músicas, livros, etc., retirados de
revistas, jornais e sinopses de DVD, a fim de que seja estudada sua forma
composicional e também sua função sócio-comunicativa, o que servirá de
suporte para a posterior produção dos alunos.
A produção escrita caracteriza a segunda parte, e a partir da mesma será
possível observar as maiores dificuldades dos alunos com relação aos
aspectos discursivos do texto e aos elementos que o compõem (possíveis
dificuldades como: ortografia, estrutura, organização de idéias, pontuação, etc).
Por fim, a terceira parte está vinculada à criação de um blog (diário virtual)
através dos recursos da Internet. Nele os alunos poderão publicar suas
produções e também receber comentários a respeito, devido a uma ferramenta
do sistema, encontrada no site principal (www.blogger.com), que possibilita
essa interação. O blog poderá ser divulgado em vários sites de relacionamento
(por exemplo, Orkut), o que abrange pessoas de áreas e interesses diversos.
Discussão e resultados:
A leitura é uma grande aliada na aprendizagem da norma culta pelos
alunos do Ensino Fundamental e também para a criação de um pensamento
crítico deste em relação à sociedade na qual se encontra inserido. Como afirma
Koch (2006, p.13), as diversas modalidades de conhecimento (linguístico, de
mundo e textual) contribuem para a formação de um sujeito leitor. Dessa
junção, forma-se a concepção de leitura como uma atividade de produção de
sentido, na qual o leitor exerce o papel principal: o de construir este sentido

dado à leitura, utilizando para tanto, estratégias de leitura como seleção,
antecipação, inferência e verificação.
Marcondes, Menezes e Toshimitsu (2007) definem a importância da
leitura dos mais diversos gêneros textuais e a posterior discussão e apreensão
de seu conteúdo:
“Ler textos que circulam socialmente é também agir como cidadão, ou
seja, é responder a perguntas que devem ser feitas pelos leitores,
buscar respostas para elas, isto é, interagir socialmente, pois a leitura
não para na esfera da compreensão, vai muito além, uma vez que
tem consequências sociais imediatas”(MARCONDES; MENEZES,
TOSHIMITSU, 2007, p.13)

Essa afirmação corresponde, então, à concepção de leitura defendida
por Koch (2006): os alunos, além de lerem os textos em sala de aula devem
formar uma opinião crítica sobre os textos trabalhados, usando seu
conhecimento prévio de mundo para construir essa compreensão. Essa opinião
crítica pode ser alcançada com a compreensão e o debate em relação a esses
textos, havendo ainda uma interação entre o texto e o interlocutor. Com a
aceitação dessa proposta nas aulas de leitura, poderá ser trabalhado o senso
crítico, a capacidade de expor opiniões próprias e a capacidade de produzir
textos com circulação fora do ambiente escolar, pois com a leitura crítica os
alunos estarão habituados a também reconhecer e identificar as características
textuais e discursivas próprias de cada gênero.
Para a realização da análise linguística deste trabalho, afirmamos que
“diferenças linguísticas não são erros, são apenas construções ou formas que
divergem de um certo padrão. São erros aquelas construções ou formas que
não se enquadram em qualquer das variantes de uma língua” (POSSENTI,
1997, p. 32), ou ainda, como afirma Bortoni-Ricardo (2004, p. 37), “erros de
português são simplesmente diferenças entre variedades da língua”.
Portanto,

“cabe à escola levar os alunos a se apoderar também das regras
linguísticas que gozam de prestígio, a enriquecer o seu repertório
linguístico, de modo a permitir a eles o acesso pleno à maior gama
possível de recursos para que possam adquirir uma competência
comunicativa cada vez mais ampla e diversificada – sem que nada
disso implique a desvalorização de sua própria variedade linguística,
adquirida nas relações sociais dentro de sua comunidade”
(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 9).

Objetivamos então, que a concepção de língua aqui defendida,
caracterizada como uma defesa às variações linguísticas encontradas em sala
de aula, seja também estendida à criação textual do aluno, pois é na redação
escolar que encontramos uma resistência maior às dificuldades gramaticais do
aluno, sem a conscientização deste e a posterior explicação da norma culta.
Para Ilari (1992, p. 73), “o trabalho do professor deve consistir numa espécie de
terapia: assinalar o erro, classificá-lo, propor alternativas corretas e exigir a
observância destas últimas na redação seguinte”. Nesse projeto, além das
questões gramaticais envolvidas no texto do aluno, abordamos ainda a forma
composicional de texto e sua função sócio-comunicativa. Para tanto,
utilizaremos também a concepção de gêneros textuais apresentada por
Marcuschi (2002, p.19):

“Usamos a expressão gênero textual como uma noção
propositalmente vaga para referir os textos materializados que
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características
sócio-comunicativas
definidas
por conteúdos,
propriedades
funcionais, estilo e composição característica, (...) são fenômenos
históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. (...)
Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis
dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e
atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações
tecnológicas”

Desta maneira, não limitamos a produção de texto dos alunos à tipologia
textual enraizada na sala de aula, composta pela narração, descrição e
argumentação. Acreditamos que a apresentação de somente essas três

tipologias textuais delimita o texto do aluno ao domínio discursivo educacional,
bloqueando

sua

criatividade

e

desmotivando-o,

pois

acaba

sendo

neglicenciada a infinidade de gêneros textuais que circulam e também aqueles
que são (re)criados para atender às diferentes práticas sociais de seus
usuários.
Outro aspecto importante para a utilização da noção de gêneros textuais
em sala de aula baseia-se no fato de que nenhum texto é puramente escrito
com uma única tipologia textual, “um texto é em geral tipologicamente variado
(heterogêneo)” (MARCUSCHI, 2002, p. 25). Desta maneira, o texto composto
pelo aluno não deve limitar-se ao ambiente escolar e à correção e avaliação do
professor, pois como afirma Geraldi (1998, p. 65) “a produção de textos na
escola foge totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o
professor (único leitor, quando lê os textos). A situação de emprego da língua
é, pois, artificial”.
Com base nas discussões apresentadas, nos propomos a apresentar os
mais diversos gêneros textuais, tendo como apoio à concepção de sequência
didática apresentada por Dolz; Noverraz e Schneuwly (2007, p. 97), os quais
afirmam que “uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou
escrito”. Torna-se imprescindível, assim, a exposição de textos escritos – e
reescritos – por alunos a um público maior, e não somente ao professor.
Conclusões
Ainda não podemos concluir os resultados do projeto, iniciado
recentemente. Mas esperamos que, ao fim das atividades, os alunos
compreendam a importância da escrita e desmistifiquem a idéia de que
escrever é um “dom” que apenas alguns poucos possuem. Almeja-se
também que os gêneros trabalhados resumo e resenha sejam desenvolvidos

e consequentemente utilizados de acordo com suas formas de produção,
circulação e recepção.
A idéia a ser explicitada é que todos são capazes de estruturar suas
produções, tornando-as, desse modo, acessíveis e interessantes.
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O interesse por realizar este projeto de intercâmbio entre o Brasil e o
Paraguai, iniciou quando a professora Rejane Hauch Pinto Tristoni, ainda era
professora do CELEM, e que tinha por principal objetivo promover uma
interação com a língua castelhana e a cultura paraguaia aos seus alunos.
Porém, ao realizar este evento desde o ano de dois mil e cinco (2005),
houve uma percepção, que o mesmo, poderia se tornar um instrumento de
estudo científico para estudar o bilingüismo paraguaio, como outros assuntos,
entre eles: os brasiguaios.
Para desenvolver este projeto, foi organizado um grupo de estudos com
professores interdisciplinares e alunos da rede pública do Estado do Paraná e
com alunos do curso de Letras da UNIOESTE, campus de Cascavel.
Assim como há professores e alunos brasileiros envolvidos neste
projeto, há também professores e alunos do Paraguai, da cidade de Assunção.
A realização deste projeto tem favorecido os dois países, já que por
meio dele foi possível alcançar vários objetivos, tais como:
•
A aprendizagem da língua, costumes, e cultura castelhana
por parte dos alunos brasileiros, bem como a aprendizagem da língua,
costumes, e cultura de nosso país por parte dos alunos paraguaios;
•
Identificação dos elementos da cultura Guarani, que estão
presentes na cultura paraguaia, como o bilinguismo deste país;
•
Compreensão da história e da geografia de ambos os
países;
•
Apreciação das produções artísticas e científicas, bem
como reflexões sobre preconceitos e estimagtização;
•
Observação de alguns aspectos políticos e econômicos;
•
Integração e socialização dos envolvidos;
•
Acordos e parcerias entre instituições, educadores, alunos
e demais envolvidos.

Estas contribuições têm acrescido nos resultados científicos em
trabalhos acadêmicos e no interesse pela língua castelhana e do mesmo modo
que este projeto tem trazido resultados para o Brasil, ele também tem
favorecido o Paraguai.
O intercâmbio que foi realizado entre o dia 26 ao dia 30 de novembro de
2009 para a cidade de Assunção - PY teve uma programação diversificada,
envolvendo universidades e escolas, as quais ofereceram oficinas com
exposições orais de trabalhos, visitas a lugares históricos e museus, os quais
propiciaram conhecimentos específicos à suas referências culturais, artísticas e
históricas, trabalhos de campos a diversos lugares, que permitiram cientificar
sobre vários aspectos as ciências humanas.

AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS PARTICIPANTES DO CURSO DE SECRETÁRIA
DO LAR
Danielle Monteiro Ribeiro 1, Priscila Vasconcellos Chiattone2.
Área temática: Educação
Comunicação Oral
Palavras-chave: Secretária do Lar, Mercado de Trabalho, Profissionalização.
Resumo
O Projeto de Extensão “Secretária do Lar” do Curso de Hotelaria da
Unioeste/Foz visa qualificar a mão-de-obra das domésticas de Foz do Iguaçu/PR e
para isso conta com um amplo cronograma de atividades. As aulas são ministradas
por professores e discentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Unioeste/Foz, e acontecem na sede do Programa do Voluntariado Paranaense,
Provopar/Foz, o qual se encarrega de realizar as inscrições das participantes e de
apoiar com a infra-estrura necessária. Este artigo objetiva avaliar o perfil das alunas
que se inscreveram no curso de Secretária do Lar em 2010. Para isto realizou-se um
questionário fechado para as alunas da primeira turma deste ano. Todas as
informações pertinentes ao assunto serão expostas no decorrer do trabalho.
Verificou-se que o curso não atinge somente as pessoas que desempenham as
funções de secretária do lar, mas sim um público diversificado.

1 INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico e a globalização, percebe-se a necessidade de
adequar-se as transformações e exigências que o mercado demanda. Será tarefa
importante contextualizar a era da informação na fase atual de rapidíssima evolução,
entendida, cada vez mais como “sociedade aprendente e sociedade do conhecimento”.
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O ser humano tem necessidade e obrigação de aperfeiçoar-se constantemente, em busca de conhecimentos mais aprofundados e atualizados, com o intuito de
superar-se como pessoa, e, principalmente, com a alta competitividade no mercado,
almejando cada vez mais, melhores colocações de trabalho.
As mulheres tornam-se cada vez mais independentes, buscando seu espaço
no concorridíssimo mundo globalizado. Para isso, sabem que precisam estar muito
bem preparadas profissionalmente e constantemente aperfeiçoando-se naquilo a
que se dedicam. É de vital importância a qualificação profissional e a busca por uma
melhoria contínua em qualquer área, e principalmente na área de prestação de
serviços.
Assim, percebeu-se a necessidade de profissionalizar pessoas de baixa renda
para facilitar seu ingresso no mercado de trabalho, hoje tão competitivo, bem como
pessoas com baixa escolaridade e sem qualificações, o que é ainda mais difícil. O
Curso “Secretária do Lar” é um projeto que visa profissionalizar e favorecer a
sociedade carente da cidade de Foz do Iguaçu, oferecendo a oportunidade para as
mulheres ingressarem no mercado de trabalho, aumentando a renda familiar, ou de
conseguirem se manter neste mercado.
O cronograma do curso é composto por aulas de direitos e deveres do
empregado doméstico, prevenção de acidentes domésticos, economia doméstica,
higiene pessoal, saúde da mulher, noções de governança, cuidados com idosos e
crianças, recepção de visitas e preparo de festas familiares, manipulação de
alimentos, gastronomia, entre outras.
A profissão de Secretária do Lar está se tornando valorizada no mercado, pois
nos últimos tempos muitas mulheres têm se dedicado à vida profissional e não tem
mais tempo para tomar conta de todas as atividades em conjunto. Não é tarefa fácil
disponibilizar tempo para os filhos, marido, casa e trabalho, além de animais de
estimação, em muitas residências. Assim, uma pessoa de extrema confiança, com
responsabilidade, dedicada ao trabalho e que realmente esteja preparada para

assumir tal compromisso é uma exigência de quem opta por trabalhar fora já que a
ajuda de uma pessoa preparada facilita a comodidade da família toda (GOMIDE;
FERREIRA, 2007).
A empregada doméstica é a profissional responsável por
fazer e manter todo o serviço da casa em que presta serviços. Ela é responsável, também, pelo patrimônio da família a quem presta serviços, pelo bom relacionamento
com os patrões e demais membros da casa, pois muitas
vezes, ela é a pessoa que permanece por mais tempo na
casa que os próprios patrões. (FREITAS, 2007, P.16)

Para que se possa ter uma idéia do perfil das participantes do curso de
Secretária do Lar e para que se saibam quantas se encontram no mercado de
trabalho devido a essa profissionalização, este estudo visa avaliar as integrantes da
primeira turma oferecida em 2010.

2 MÉTODOS
O Curso de aperfeiçoamento para Secretárias do Lar é ministrado na sede do
Programa do Voluntariado Paranaense – Provopar/Foz do Iguaçu, tendo como público alvo a comunidade carente desta cidade.
Os palestrantes são professores, servidores e discentes dos cursos de Hotelaria, Direito e Administração da Unioeste/Foz, bem como professores do
Provopar/Foz, membros dos Bombeiros, do Sistema Nacional de Empregos – SINE
PR, da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e da Companhia de
Energia Elétrica – COPEL PR.
Para a avaliação do curso de “Secretária do Lar” realizou-se uma pesquisa
exploratória através de questionário fechado para as alunas da primeira turma
ofertada em 2010.

3 DISCUSSÃO E RESULTADOS
A aplicação do questionário foi realizada no mês de Abril de 2010. Os dados
coletados em pesquisa foram tabulados e os resultados usados para elaboração de
gráficos, visando uma apresentação mais clara.
As participantes se mostram heterogêneas no tocante a idade, uma vez que
cada uma apresenta idade diferente da outra. Observou-se que há uma diferença de
39 anos entre a mais velha (66 anos) e mais nova (27 anos), porém isso não
representou uma disparidade de comportamento e comprometimento com o curso.
Verificou-se que durante a realização das aulas, todas mostraram interesse em
aprender o que lhe era ensinado, colaborando entre si para um melhor
aproveitamento da turma como um todo. Algumas participantes apresentaram maior
dificuldade no aprendizado, mas muito disso foi devido ao grau de escolaridade de
cada uma.
Assim como a idade, a escolaridade das participantes também é diversa,
sendo que uma delas não possui escolaridade e sabe ler, porém não sabe escrever.
Apesar desta dificuldade, isso não a impediu de encontrar meios para absorver as
informações repassadas dentro da sala de aula. Esta aluna contou com a
colaboração das colegas e das pessoas envolvidas diretamente com o curso.
Verificou-se que duas alunas tinham ensino fundamental completo, outras duas
ensino médio completo e as outras três ensino médio incompleto, ensino superior
incompleto e sem escolaridade.
Na figura 1 podemos visualizar a profissão das alunas do curso. Apesar do
curso ser voltado para a capacitação de pessoas que atuam como Secretárias do
Lar em Foz do Iguaçu, apenas uma das participantes pesquisadas trabalha como tal,
e uma atua como diarista, desempenhando as mesmas funções de uma Secretária
do Lar, porém não tendo vinculo empregatício.

Figura 1: Profissão das participantes do curso
Fonte: RIBEIRO, 2010.

Mesmo não sendo uma profissão regularizada pelo Ministério do Trabalho e

Emprego (2010), órgão competente pela devida oficialização das profissões, as ditas
“donas de casa”, desempenham as funções pertinentes aos profissionais
responsáveis pelos cuidados domésticos, assim sendo é compreensível o interesse
no curso por pessoas que desempenham essa função. As demais atuam em três
diferentes profissões que, aparentemente, não se relacionam com afazeres
domésticos, porém obtiveram motivações distintas que serão apresentadas na
Figura 2.

Figura 2: Motivos para a realização do curso.
Fonte: RIBEIRO, 2010.

Para participar do curso varias razões são possíveis, tendo em vista que os
assuntos abordados são diversificados, visando uma melhor capacitação das
Secretarias do Lar. No entanto, o motivo apresentado por 28,57% das participantes
foi o de adquirir conhecimento, ou seja, a simples vontade de apreender motivou
pessoas de idades, costumes e profissões variadas a buscarem no curso Secretária
do Lar elementos que auxiliem no dia-a-dia de cada uma, independente do público
alvo.

4 CONCLUSÕES
Segundo pesquisa realizada com sete integrantes da primeira turma de 2010
do curso de Secretária do Lar, foi possível constatar que o curso está atendendo as
necessidades das alunas e que este não atinge somente as pessoas que
desempenham as funções de secretária do lar, mas sim um público diversificado.
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BICHO-DA-SEDA: HISTÓRIA E RELAÇÃO COM O HOMEM
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Área temática: 04
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO:
Os registros históricos traçam uma relação muito antiga entre o Bicho-da-Seda e o
Homem; desde então, o inseto tem sido utilizado em várias áreas, como:
agroindústria; pesquisa científica e tecnológica; e ensino. Especificamente na área
de ensino o Bicho-da-Seda representa uma importante ferramenta didática em
estudos de anatomia, fisiologia e ciclo de vida de insetos holometábolas. Neste
sentido, o presente trabalho desenvolveu modelos didáticos (pedagógico e natural) e
material lúdico (história infantil e CD-ROM) para auxiliar nos processos de ensino e
aprendizagem. Os modelos desenvolvidos foram utilizados por monitores da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, laboratório de Biologia Celular, em
visitas didáticas agendadas por escolas municipais e estaduais de Cascavel.
Paralelamente, o material também foi utilizado em cursos promovidos pela
Secretaria Estadual de Educação (projeto Fera Com Ciência). Em ambos os
momentos de aplicação do material foi verificado que os mesmos auxiliaram no
entendimento da morfologia e do ciclo de vida do bicho-da-seda, além disso, seu
manuseio despertou a curiosidade e a atenção dos alunos, possibilitando-os
relacionar com outros insetos do seu cotidiano.
PALAVRAS-CHAVE: Bombyx mori, ensino, modelos didáticos.
INTRODUÇÃO:
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A relação do Bicho-da-Seda (Bombyx mori, ordem Lepidoptera, família
Bombycidae) com o Homem, segundo relatos históricos, data de 5.000 anos. Uma
princesa chinesa, Xi Lingshi, ao tomar chá embaixo de uma amoreira, observou que
era possível desenovelar o casulo de B. mori em água quente, quando este
acidentalmente caiu em sua xícara e soltou um fio (Kurin, 2002).
Inicia-se assim, a sericicultura, uma das atividades agroindustriais mais
antigas praticadas pelo Homem, compreendendo: a cultura da amoreira, a criação
do bicho-da-seda, o preparo dos ovos, e a produção dos fios de seda para a
indústria têxtil (Brancalhão, 2002).
No século XIX, B. mori se tornou um organismo modelo na área biológica e,
nos últimos anos, no mundo científico tem sido referência para o estudo do genoma
estrutural e funcional de lepidópteros. No Brasil, esforços na obtenção de cultivares
de amoreira mais produtivos e otimização no manejo da criação de B. mori é o foco
de pesquisadores (Porto et al., 2003; 2004). No Paraná, estudos vêm sendo
realizados na inovação tecnológica visando à análise molecular de genes de B. mori
e de patógenos, que interagem causando perdas consideráveis na produção de
casulos de seda (Fernadez et al., 2005).
B. mori é um inseto totalmente domesticado devido à forte manipulação
genética a que foi sujeito, com o objetivo de se obter uma espécie que fosse boa
produtora de seda e resistente às doenças. Esta domesticação se iniciou por volta
de 2.700 a.C. na China, provavelmente a partir da linhagem selvagem Bombyx
mandarina (Dingle et al., 2005). Atualmente é considerado o único inseto
verdadeiramente domesticado, dependendo diretamente do homem para sobreviver
e reproduzir (Fernandez et al., 2005), uma vez que possuem asas e aparelho
mastigatório degenerados, impossibilitando a alimentação e o vôo em ambiente
natural (Zanatta, 2006).
O bicho-da-seda e a produção do fio de seda constituíram a revolucionária
“Rota da Seda”, no ano 139 a.C que fomentou o comércio junto à Ásia, Oriente e a

Europa (Kurin, 2002). Por muitos anos a produção da seda foi mantida em segredo
na China. Qualquer pessoa do país que revelasse esse segredo era executada
como traidora. Porém, por volta de 300 d.C. o segredo da produção de seda foi
desvendado pela Índia e Japão e 550 d.C. pela Pérsia e outros países, chegando ao
fim o monopólio da seda ( http://www.centrovegetariano.org/Article-47). No Brasil, a
sericicultura foi introduzida em 1848 e nos últimos anos o estado do Paraná tem sido
o maior produtor nacional de casulos verdes (Fernandez, 2005).
Atualmente existem mais de 50 países envolvidos na produção comercial da
seda, destacando-se a China como principal país produtor, responsável por aproximadamente 70% da produção mundial. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial, contribuindo com aproximadamente 2,7% da produção (Duarte, 2008). Historicamente o país é essencialmente exportador, e consome menos de 3% da sua produção de fios, sendo o Japão o principal destino destas exportações (Secex, 2003).
O bicho-da-seda, além de ser um Lepidóptera de grande importância na
agroindústria brasileira tem sido muito utilizado como organismo modelo na área do
ensino. Em ciências e biologia representam uma excelente ferramenta didática nos
estudos da anatomia, fisiologia e ciclo de vida de insetos, permitindo assim, sua
abordagem em vários temas transversais e interdisciplinares.
OBJETIVOS:
Realizar atividades práticas, utilizando modelos didáticos do Bicho-da-Seda,
que motivem o aluno ao aprendizado, despertando seu interesse por estes seres
vivos do ecossistema.
MÉTODOS:
O projeto de extensão O bicho-da-seda (protocolo 23931/2008) foi desenvolvido na UNIOESTE e em escolas de Ensino Fundamental e Médio de Cascavel-Pr e
Curitiba-Pr, atendendo 200 alunos no período de outubro a novembro de 2009. As

atividades foram conduzidas por professores, agente universitário, e acadêmicos do
curso de Ciências Biológicas - Licenciatura e Bacharelado (monitores) da UNIOESTE e que compõem o projeto.
Os modelos didáticos Ciclo de Vida do Bicho-da-Seda (Brancalhão et al.,
2007), história em quadrinhos e CD-ROOM (não publicados), desenvolvidos no projeto, foram utilizados em visitas didáticas monitoradas no laboratório de Biologia Celular da UNIOESTE – Campus de Cascavel, em sala de aula de um colégio do Ensino Fundamental de Cascavel, PR, e no projeto Fera Com Ciência promovido pela
Secretaria Estadual de Educação, realizado em Curitiba-Pr.
Na explicação do ciclo de vida os alunos puderam manusear e analisar a
morfologia dos exemplares do modelo didático natural, contendo os espécimes
fixados, O modelo didático pedagógico também foi utilizado para representar as
fases do ciclo de vida de B. mori. Na seqüência, a história em quadrinhos foi
distribuída aos alunos, que fizeram sua leitura e, posteriormente, resolveram os
exercícios propostos. Ao término houve a apresentação do CD-ROOM “O bicho-daseda”.
No projeto Fera Com Ciência foram utilizadas apostilas e TV Pendrive,
mostrando imagens e filmes de uma variedade de insetos enfatizando a importância
destes seres vivos no ecossistema terrestre. Foi destacado as relações que eles
estabelecem com as plantas: polinização, dispersão de sementes, aeração do solo,
reciclagem de nutrientes, controle de outras populações de insetos, entre outros.
Na seqüência, os alunos se organizaram em grupo de cinco, e produziram o
material didático “O ciclo de vida do Bicho-da-Seda” utilizando insetos preservados.
Produziram também modelos de material didático mostrando a morfologia interna e
externa do bicho-da-seda (na fase do desenvolvimento de lagarta, pupa e mariposa)
utilizando material alternativo, como papel cartão, cola, tesoura e outros. Esses
modelos didáticos foram confeccionados através de moldes produzidos por nosso
grupo de extensão. Em seguida, cada grupo de aluno explicou o ciclo de vida e a

morfologia do bicho-da-seda apontando o material didático produzido pelo próprio
grupo.
RESULTADOS e DISCUSSÃO:
Os modelos didáticos possibilitaram aos alunos a visualização de todos os
estágios do ciclo de vida de um inseto, além disso, seu manuseio despertou a
curiosidade e possibilitou o relacionamento com as informações teóricas oferecidas
durante o desenvolvimento da oficina. O uso do inseto como ferramenta didática,
permitiu abordar, com naturalidade, assuntos polêmicos para a idade dos alunos
atendidos no projeto, como reprodução morte, e eventos naturais de todas as
espécies vivas durante seu ciclo de vida.
A produção do material didático, pelo aluno participante do projeto Fera
Com Ciência tornou a aula muito dinâmica. A atenção que o aluno depositou na
construção dos modelos contendo insetos preservados e daqueles mostrando a
morfologia do bicho-da-seda, foi extremamente importante para cada grupo fixar
melhor o conteúdo trabalhado.
As imagens e os filmes mostrados na TV Pendrive em muito auxiliaram na
aprendizagem, possibilitando aos alunos entender que os insetos são muito
importantes sob vários aspectos e relações com o homem, as plantas e outros
animais que fazem parte do seu cotidiano. Os filmes mostraram que a sobrevivência
do homem depende do equilibro deste grupo de animais no ecossistema. O
desequilíbrio pode afetar vários setores da nossa sociedade como a produção
agrícola e florestal, além de desencadear uma série de doenças.
No ensino de ciências e biologia, o interesse por determinado assunto pode
nascer a partir de uma simples observação, sem que haja necessidade de qualquer
raciocínio lógico. Sendo a natureza, objeto de estudo de ciências e biologia, parece
ser mais simples conseguir estimular atenção e interesse dos alunos em uma aula.
Segundo Krasilchik (2004), uma parcela significativa das informações em biologia é

obtida por meio da observação direta dos organismos ou fenômenos ou por meio de
observação de figuras, modelos entre outros.
A história em quadrinhos foi uma atividade que agradou muito, por ser
dinâmica e de linguagem visual, auxiliou de maneira significava na compreensão do
ciclo vital e dos termos técnicos. Vários trabalhos realizados nessa linha de pesquisa
ressaltam a importância dos recursos lúdicos na motivação do aluno (Oliveira et al.,
2006).
Incentivar o 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:
Os modelos didáticos utilizados no trabalho auxiliaram o processo de ensino e
aprendizagem do ciclo de vida e morfologia de insetos. Assim, nossos resultados
mostram que é possível tornar as aulas de ciências e biologia mais atrativas,
utilizando-se de recursos didáticos que seduzam o aluno ao aprendizado.
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BRINQUEDOTECA: ESPAÇO DE (RE) PRODUÇÃO...
Eliana Maria Magnani
Área temática (04): Educação
Comunicação Oral: Resumo Expandido
RESUMO
Este texto demonstra como e para que as brinquedotecas estão sendo (re)
implantadas nas creches municipais de Francisco Beltrão/PR. Realizou-se (em
2009) pesquisa de campo e identificou-se que esses espaços, assim como seus
materiais, brinquedos e jogos não são adequados ao desenvolvimento integral das
crianças. Entrevistou-se os professores e constatou-se que a maioria tem formação
à distância (EAD) e que desconhecem a importância do brincar livre para o
desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças. Em seguida, desenvolveu
com apoio da Secretaria Municipal de Educação um curso para os professores e
demonstrou-se o que é, onde, como e para que(m) montar esse espaço. Este ano
(2010) voltou-se às brinquedotecas e identificou-se que algumas já estão sendo (re)
programadas para (re) produção de conhecimentos, de valores humanos e de
interesses pessoais/sociais; por isso, é importante rever as políticas públicas de
formação de professores, bem como o papel da universidade no acompanhamento
da implantação e da manutenção de brinquedotecas através de projetos de ensino,
de pesquisa e de extensão.
PALAVRA-CHAVE: Brinquedoteca, Educação Infantil, Formação de Professores.
INTRODUÇÃO
De acordo com Magnani (2009) a ideia de brinquedoteca nasceu em Los
Angeles (E. U. A), em torno de 1934, para tentar resolver o problema de crianças de
uma determinada escola roubarem brinquedos de uma loja próxima. Porém, foi na
Suécia, em 1963, que a ideia foi desenvolvida e expandida por duas professoras,
mães de crianças excepcionais. Tal espaço tinha como objetivo emprestar
brinquedos, por isso ficou conhecido como brinquedoteca. Atualmente, existem
milhares de brinquedotecas (universitária, escolar, hospitalar, em prisões...)
espalhadas pelo mundo todo, com seus distintos objetivos; entretanto, há um
objetivo comum que as une; oferecer atividades lúdicas aos seus frequentadores,

possibilitando acesso, num mesmo ambiente, a uma grande variedade de
brinquedos, jogos educativos, materiais e equipamentos, os quais ficam dispostos
em vários cantos/espaços. Nesses cantos, pode-se brincar do que se deseja e como
se deseja e, se preferir, até com acompanhamento realizado por brinquedistas,
pessoas com formação específica na área do brincar/jogar.
O Plano Municipal de Educação (2007) da cidade de Francisco Beltrão-PR,
estabeleceu que todos os centros municipais contemplassem brinquedotecas.
Percorrendo os centros identificou-se que esses espaços são muito pequenos e que
há carência de materiais, brinquedos e jogos adequados às necessidades físicas,
cognitivas, afetivas e sociais das crianças. Conforme a Secretária de Educação o
que mais compromete a utilização das brinquedotecas é a falta de formação lúdica
inicial e contínua dos educadores. Onde esses professores foram e são formados?
Por que(m)? Para que(m)?
Pesquisa realizada por Pasqualotto (2007) revela que a formação dos
professores está relacionada à política nacional e municipal de educação, o Artigo
80 da LBD 9.394/96, prevê que “o poder público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1996, p. 36).
Em Francisco Beltrão e região, esses cursos são extensões de empresas privadas,
como o CBED - Centro Brasileiro de Educação a Distância e o IESDE – Inteligência
Educacional e Sistemas de Ensino. Parece que tais cursos não estão preocupados
com a qualidade da educação.
Entende-se que a qualidade da Educação Infantil depende de vários fatores,
dentre os quais se destacam: espaço físico amplo e seguro, com bons materiais e
brinquedos educativos; equipamentos de parque e principalmente formação dos
professores que atenda ao desenvolvimento integral da criança. A maioria das
creches de Francisco Beltrão não tem esta qualidade. Por isso, entende-se que a
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implantação de brinquedoteca parece que foi a estratégia adotada pelo poder
público para suprir parte dessa carência.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O objetivo principal desse texto consiste em refletir sobre o papel da
brinquedoteca

na

Educação

Infantil.

A

metodologia

utilizada

durante

o

desenvolvimento do projeto de extensão, que resultou na produção deste texto,
baseou-se na abordagem qualitativa, pois é bastante flexível, tendo, também, um
caráter socializador, busca realizar uma síntese entre o envolvimento do
pesquisador e do grupo pesquisado, na dinâmica do processo de mudança
individual e grupal. Dentre a diversidade de métodos existentes, optou-se por fazer
uma pesquisa ação (THIOLLENT, 1998). A realização da pesquisa na escola, em
parceria com a universidade pública, com a interação entre a graduação, cria um
espaço de aprendizagem mútuo que contribui para a efetivação da unidade teoriaprática. Além disso, a pesquisa nesta área traz implicações teóricas e práticas nas
dimensões do ensino-pesquisa-extensão na Universidade. Contribuindo ainda, para
que as crianças sejam respeitadas em seus direitos de brincar, pois se alguns de
seus interesses e necessidades individuais e sociais forem supridos desde o início
da escolarização têm se menos chances de fracassarem na escola e na vida.
Inicialmente, identificou-se o conhecimento de 123 professores dos Centros
de Educação Infantil em relação à brinquedoteca – depósito de brinquedo. Depois
disso, ministrou-se um curso sobre “Noções básicas de brinquedoteca”. Realizou-se
também, visitas em todos esses espaços e sugeriu-se mudanças. Nos locais em que
ainda não possuem brinquedoteca apresentou-se idéias para a sua implantação, as
quais estão sendo (re)programadas.
A discussão e os resultados - a partir da pesquisa de campo e bibliográfica,
foi possível identificar que nas brinquedotecas das creches municipais de Francisco
Beltrão há carência quanto: aos materiais, jogos e brinquedos adequados ao
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desenvolvimento integral das crianças; bem como, a formação dos professores
sobre a importância do brincar para o desenvolvimento e para a aprendizagem da
criança. Em relação aos estudos teóricos, Kishimoto (1997) demonstra essa mesma
situação ao revelar que pré-escolas, que funcionam com salas pequenas,
abarrotadas de mesinhas e cadeiras com aproximadamente 20 crianças, buscam
idéias relacionadas ao uso do brincar, criando brinquedotecas. Organizada em
algum espaço disponível, a brinquedoteca é a alternativa para sanar a carência de
espaço1 e de brinquedos necessários em cada sala de aula, e ao mesmo tempo,
conserva a orientação conteudísta. “... Adotar uma instituição da ‘moda’, que valoriza
o lúdico como um apêndice...” (p. 35), sem refletir sobre as funções da brincadeira
mascara a inconsistência de um projeto educativo baseado no brincar, afirma a
autora. Aqui se encontra o assistencialismo e a preparação para a alfabetização,
portanto de reprodução.
Destaca ainda que esse tipo de “brinquedoteca” é usada por várias turmas,
em forma de rodízio, isso facilita que, pelo menos uma vez por semana, as crianças
tenham acesso aos brinquedos e brincadeiras. Apesar disso, nem sempre se
garante o uso livre dos brinquedos. Predominam atividades dirigidas pelos
professores selecionando brinquedos educativos ou delimitando como os mesmos
devem ser utilizados pelas crianças. O brincar enquanto recurso para desenvolver a
autonomia da criança deixa de ser contemplado nesse tipo de utilização.
A autora (1997) afirma que para os profissionais que lidam com as crianças, o
brincar não pode integrar-se às atividades educativas, ocupa lugar fora da sala, não
sendo sua tarefa interagir com a criança por meio da brincadeira, cabe a outro esse
papel. As razões da dicotomia entre o educar e o brincar indicam as dificuldades
enfrentadas pelas profissionais de compreender o lúdico. Um olhar para os
currículos/práticas dos cursos de Magistério e de Pedagogia, repletos de conteúdos
1

O espaço físico não apenas contribui para a realização da educação, mas é em si uma forma
silenciosa de educar (FRAGO, 1995, p.69).
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que não qualificam o profissional para a compreensão e inserção do lúdico no
trabalho pedagógico demonstra a dimensão do problema. Em decorrência, o
desenvolvimento infantil não privilegia um ser holístico, o brincar restringe-se ao
exercício físico, conduzido na maioria das vezes por um professor de Educação
Física.
Os estudos realizados por Kishimoto demonstram também instituições de
educação no qual se permite o brincar livre (em sala), entretanto, os cantos são
extremamente organizados e fixos, impedindo a criação de projetos de brincadeiras
por parte da criança. Para a autora a concepção de brincar como forma de
desenvolver a autonomia das crianças requer um uso livre de brinquedos e
materiais, que permita a expressão dos projetos criados pelas crianças. Só assim, o
brincar estará contribuindo para a construção da autonomia (idem).
Tais projetos precisam ser pensados a partir da ação, física e mental, “... o
que a criança faz fisicamente é guiado por sua atividade mental” (KAMII, DEVRIES,
1986, P. 234), por um planejamento, mesmo que seja inconsciente. Por exemplo,
existem atividades/ações de empurrar, rolar, deslizar, arremessar, soprar, sugar,
puxar, atirar, que exigem planejamento sobre o que e como fazer. Muitas dessas
atividades podem ser realizadas por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras, tais
como: o jogo de sinuca, a bola, o patins, o escorregador, o jogo de argolas e dardos,
com o cata vento, o pára-quedas, o pião e outros (idem). Entretanto, tais materiais
precisam estar disponíveis para as crianças.
A prática pedagógica encontrada nas creches e pré-escolas não valoriza tais
atividades. Segundo Kishimoto (1997) nessas instituições os brinquedos
estão geralmente guardados em estantes ou armários, longe do acesso das crianças.
Quando disponíveis, não há preocupação em adequá-los à faixa etária, se estão em
bom estado, se há quantidade suficiente, se estimulam ações lúdicas que propiciem a
expressão do imaginário... A ação motora que integra toda brincadeira é vista como
independente da cognição, afetividade e sociabilidade, portanto, sem relação com o
desenvolvimento da linguagem e oportunidades de exploração ( KISHIMOTO, 1997,
p. 36).
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OLIVEIRA e BOSSA revelam que “a brincadeira é reveladora da organização
psíquica da criança. Ao observá-la e ver seu significado além do aparente, é
provável que se poderá contribuir para um crescimento sadio e uma vida adulta mais
satisfatória (1998, p. 19). Para as autoras “... aprender a fazer essa leitura é, sem
dúvida, um grande e apaixonante desafio...” (idem, p.23).
Em consonância com as autoras acredita-se que as observações,
principalmente durante as brincadeiras espontâneas realizadas na brinquedoteca
auxiliam a detectar aquilo que está comprometendo (ou aquilo que pode vir a
comprometer) o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Podem ainda
possibilitar na produção de uma proposta educacional adequada às necessidades
físicas, afetivas, cognitivas e sociais das crianças, em que o entendimento do
professor é substituído pela busca do desenvolvimento integral da criança.
Além disso, os professores precisam segundo Kishimoto utilizar jogos e
brinquedos na interação entre diferentes idades. Kramer também propõe o “...
direito... a heterogeneidade da população infantil...” (apud SANCHES, 2003, p.
34/40). BOSSA (e OLIVEIRA, 1994, p. 33) concorda com as autoras e revela que “...
o convívio com outras crianças, de diversas idades, é fundamental para o
desenvolvimento cognitivo e afetivo-emocional”. Essas interações podem ocorrer
nos momentos em que as crianças estão na brinquedoteca, pois os diversos
cantos/jogos (faz-de-conta, construção e regras...), juntamente com um professor
preparado para entender/atender às necessidades individuais e sociais das crianças
contribuem com a produção/compreensão de idéias, sentimentos e conhecimentos.
CONCLUSÕES
Durante os estudos realizados sobre brinquedotecas (há mais de uma
década), principalmente nas implantadas pela Secretaria Municipal de Francisco
Beltrão/PR, pode-se afirmar que tais espaços são muito importantes: para o
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desenvolvimento (afetivo, cognitivo, físico/motor e social) integral das crianças; para
serem usados pelos professores na avaliação e (re)produção de atividades.
Contudo, para que esse trabalho seja realizado a brinquedoteca precisa ter
espaço, materiais, brinquedos e jogos educativos adequados ao desenvolvimento e
a aprendizagem das crianças. Além disso, conforme Negrine (1994) os professores
necessitam de formação inicial e continua lúdica interdisciplinar (formação
teórica/prática/lúdica), normalmente realizada em universidades presenciais e na
própria brinquedoteca. Para tanto, faz-se necessário a revisão das políticas publicas
de formação de professores, direito de todos os profissionais, a fim de assegurar
condições dignas para práticas de trabalho com as crianças.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. São Paulo:
Maltese, 1994.
KAMII, C. & DeVRIES, R. O conhecimento físico na educação pré-escolar:
implicações da teoria de Piaget. Trad. de Maria Cristina Goulart. Porto Alegre:
Artes Médicas,1985.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedo e brincadeira – usos e significações
dentro de contextos culturais. In: SANTOS, S. M. P. (org.). Brinquedoteca: o lúdico
em diferentes contextos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. A pesquisa em educação: abordagens
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MAGNANI, Eliana Maria. Na trilha da brinquedoteca: espaço de aprendizagem lúdico
científico. (p.63-78). In: MARQUES, Sônia Maria dos Santos et alii. Conhecimentos,
(re) construções e práticas pedagógicas. Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – Francisco Beltrão: Grafit, 2009.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional –
LDBEN, no 9394 de 20/12/1996. Editora do Brasil S/A, 1996.
NEGRINE, Airton. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Porto Alegre:
PRODIL, 1994.
OLIVEIRA, Vera Barros de; BOSSA, Nádia A. (orgs.). Avaliação psicopedagógica
da criança de zero a seis anos. 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

7

PASQUALOTTO, Lucyelle Cristina. Formação de profissionais da educação
infantil: um desafio para as políticas municipais. www.histedbr.fae.unicamp.br.
Acesso dia 1/04/2010.
SANCHES, Emilia Cipriano. Creche: realidade e ambigüidades. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2003.
SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Plano
Municipal de Educação. Francisco Beltrão: Grafisul, 2007.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 14. ed. São Paulo: Cortez,
2005.

8
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Área temática (04): Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
RESUMO:
Este trabalho relata as atividades realizadas pelo GEDUS (Grupo de Pesquisa
Educação e Sociedade) para a implantação da brinquedoteca Brincar Bem, na
AMARBEM, a partir do projeto de extensão e de pesquisa Brinquedoteca: espaço
de (re) construção (de autoria de MAGNANI,E.M.), em andamento. A brinquedoteca,
enquanto espaço lúdico e fértil, constitui-se de múltiplas possibilidades de
intervenção para otimizar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança de forma
livre. Nosso trabalho multi e interdisciplinar toma a Infância e o brincar como
categorias centrais de análise e de interpretação. O principal objetivo de nossa
proposta é garantir às crianças de 4 a 12 anos o direito de brincar e jogar, com
acompanhamento psicopedagógico. A metodologia baseia-se na pesquisa ação.
Nesse momento estão em formação professores, alunos da Unioeste e educadores
da AMARBEM. Esperamos, também, contribuir com a comunidade acadêmica
envolvida com o projeto, uma vez que este se apresenta adequado para atividades
científicas e acadêmicas de ensino, de pesquisa e de extensão.
PALAVRAS-CHAVE: Infância; Brinquedoteca; (Trans)Formação.
INTRODUÇÃO
O brincar e o lazer são conquistas reconhecidas, assim revela a Convenção
sobre os Direitos da Criança (1989), adotada pela Assembléia das Nações Unidas,
pela atual Constituição Brasileira (1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(1990), e também, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Tais

atividades lúdicas1 são importantes para o desenvolvimento biopsicossocial do ser
humano, sendo dever do Estado, da família e da sociedade garantir esse direito.
Todavia, a violência das cidades, a falta de tempo dos pais, a situação
econômica desfavorável, juntamente com as poucas opções de lazer oferecidas
pela sociedade limita/prejudica o ser humano ocasionando, especialmente nas
crianças e nos adolescentes, dificuldades de relacionamento e/ou de aprendizagem.
Em decorrência dessa situação, com o intuito de oferecer um espaço adequado de
aprendizagem e de diversão, surge a brinquedoteca - local que reúne num mesmo
ambiente uma grande variedade de brinquedos/jogos educativos, que podem ser
escolhidos conforme a necessidade de seus freqüentadores. Quando as pessoas
podem escolher do que e como brincar/jogar, significa que parte dos seus direitos
está sendo respeitados. Entretanto, essa garantia ocorre somente nos espaços em
que existem profissionais em constante formação lúdica interdisciplinar (NEGRINE,
1994). Nesse sentido, julgamos importante destacar alguns elementos presentes
nessa formação.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A formação lúdica interdisciplinar é primordial na medida em que se tem como
objetivos: implantar e acompanhar as atividades realizadas na brinquedoteca e por
ela, como espaço lúdico e científico, para atendimento às necessidades
psicossociais de crianças e adolescentes, alunos e professores da Unioeste e do
Ensino Fundamental, e da comunidade de Francisco Beltrão/PR; bem como
contribuir com assessoramento para implementar este espaço em outras
localidades.

Além

disso,

pretendemos

desenvolver

atividades

de

ensino/pesquisa/extensão e propiciar a realização de estágio (extra) curricular na
1

“...a palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e
brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, que brinca e se diverte”... SANTOS,
S. M. P. dos (Org.) Brinquedoteca: a criança, o adulto e o lúdico. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 57.
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brinquedoteca Brincar-bem da Associação Marrecas do Bem-Estar ao Menor
(Amarbem).
A metodologia proposta baseia-se na pesquisa ação. Pesquisadores,
professores, acadêmicas-bolsistas (Unioeste) e educadores da Amarbem estão
envolvidos de modo cooperativo. Nesse momento estamos realizando a formação
da equipe: estudo e preparação dos diferentes espaços (faz-de-conta, leitura, jogos
de regras e de construção, sucatoteca, jogos de mesa e outros); fazendo a seleção
de brincadeiras, de brinquedos e jogos e, ao mesmo tempo, confeccionado
materiais pedagógicos.
Concordamos com Negrine (1994), quando este sugere três pilares que
sustentam uma boa formação profissional, quais sejam: a teórica; a prática e a
pessoal entendida aqui como “formação lúdica interdisciplinar”. Nesse aspecto,
ainda que pese as crescentes preocupações e mudanças curriculares, continua
inexpressiva nos cursos de formação de educadores, a oferta de conteúdos que
tratem do universo lúdico. Entretanto, algumas experiências têm mostrado validade
e não são poucos os educadores que afirmam ser a ludicidade a alavanca da
educação para o terceiro milênio.
A discussão e os resultados são ainda parciais, pois o projeto começou a ser
desenvolvido no início deste ano. Nos primeiros encontros trabalhamos os
princípios teóricos e filosóficos da brinquedoteca, a necessidade das brincadeiras
livres na infância/adolescência, a importância desse espaço como observatório do
desenvolvimento/aprendizagem das criança/adolescentes e os principais cantos da
brinquedoteca, constituídos dos jogos de regras, faz-de-conta e construção (com
sucata).
Conforme Brougère (1998), brincar é algo que se aprende, por isso utilizamos
do jogo de regras (jogos de cartas, tabuleiro e outros), com intuito de que todos os
envolvidos pudessem refletir sobre sua importância para o desenvolvimento dos
aspectos: afetivo, cognitivo, motor, cultural e social. Após algumas jogadas,
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pudemos compreender que, em tais jogos, as crianças precisam pensar em
estratégias que as ajudem a alcançar os objetivos, a analisar as jogadas (acertos e
erros) e a replanejá-las. Estes jogos oferecem ainda a oportunidade para troca de
opiniões, de confronto com situações de trapaça, de desacordo e de descentração
do pensamento. Tudo isso gera conflito, provocando o raciocínio e contribuindo para
o desenvolvimento da capacidade de observação, comparação, dedução, inclusive
de valores, como o respeito e a justiça.
A brincadeira do faz-de-conta também se constituiu num foco de muitas
discussões por favorecer o desenvolvimento da fantasia, a resolução de conflitos, a
definição de papéis e como pré-requisito para a leitura e escrita (BOMTEMPO,
1996). Freud (1856 -1939), observou em seus trabalhos que a criança brinca não
apenas para repetir situações prazerosas, mas também para elaborar situações
conflitantes e dolorosas. Da mesma forma, Klein (1921), identificou que o brincar da
criança

poderia

simbolicamente

representar

sua

ansiedade

e

fantasia,

inconscientes.
Gagliotto e Iglesia (2006), afirmam que ao imitar os comportamentos dos
adultos ou quando se identifica com personagens legendários, a criança está
elaborando seus próprios conflitos emocionais e estruturando sua personalidade.
Porém, a autoras advertem que quando se trata de jogos sexuais a aceitação não é
a mesma por parte dos adultos. Brincadeiras e jogos que envolvem contato
corporal, como o esporte ou as lutas são bem tolerados, mas é freqüente o índice
elevado de repressão dos adultos sobre os jogos sexuais que incidem num contato
genital. Intentamos chamar a atenção para o fato de que os jogos sexuais das
crianças, que incluem brincar de médico, de casinha, de papai e mamãe mesmo
que apresentem um contato genital não caracterizam o exercício de uma
sexualidade adulta. Quando brincam e apresentam algum contato, apenas estão
vivenciando uma possibilidade de prazer que, se encarado com naturalidade pelos
adultos

que

convivem

com

elas,

poderá

contribuir

muito

para

o

seu
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desenvolvimento. Tratar essa expressão da sexualidade infantil com austeridade
pode fazer com que a criança manifeste um desapreço pelo próprio corpo, construa
uma baixa auto-estima e apresente dificuldades em inúmeros aspectos nas relações
sociais. (GAGLIOTTO; IGLESIA, 2006)
Portanto, as discussões sobre sexualidade e ludicidade vêm sendo um desafio
que permeia a prática pedagógica dos educadores de crianças. A sexualidade está
presente nas atitudes das crianças através de brincadeiras individuais ou em grupo.
Considerando que nossas crianças são protagonistas de um momento histórico que
veicula o sexo e a sexualidade numa dimensão de consumo e banalização, o
processo educativo que se dá de modo lúdico, estimula a autonomia e promove o
desenvolvimento integral da criança.
A leitura, por colocar o leitor em contato com um universo ficcional, é um
elemento importante na autoconstrução do indivíduo. Ela apresenta ao leitor
experiências que se lhe apresentam, muitas vezes, desconcertantes. Porém, ao
mesmo tempo, auxilia-o a situar-se no mundo e a solucionar estes conflitos. Nessa
ordem de idéias, a leitura de textos literários ou não, tem uma importância que
extrapola o prazer de ouvir ou ler histórias; ela serve para a efetiva iniciação das
crianças na complexidade das linguagens, idéias, valores e sentimentos que
governam a vida concreta.
A leitura é um elemento imaginário, ler significa refletir, pensar, posicionar-se;
isto justifica a importância dada à leitura no contexto social. Através dela é que
podemos reconhecer a complexidade do mundo que nos rodeia, descobrir os
próprios gostos, investigar o que nos interessa, adquirir conhecimentos novos e
sonhar com mundos imaginários. Através do lúdico, no faz-de-conta a criança vai
representando a realidade em que vive e desempenhando vários papéis sociais,
preparando-se para a vida adulta e para se integrar na sociedade em que vive.
No espaço da brinquedoteca o contato das crianças com a leitura e a escrita
deverá ocorrer de forma espontânea, porque elas escolhem o que querem ler. O
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cantinho da leitura oportuniza a imaginação, a recreação, a visualização das
histórias. Neste espaço destinado à leitura, o brinquedista, além de contar histórias,
deverá fomentar o gosto e o hábito de ler ampliando os horizontes da leitura,
fazendo com que os leitores mergulhem no mundo imaginário, dando vida aos
personagens. Essas foram as premissas que nortearam as atividades de estudo
sobre a leitura e o lúdico.
Durante a formação destacamos o jogo de construção ou o brinquedo/sucata
assim, chamado por Weiss (1997) ao objeto feito artesanalmente, com diversos
materiais, como: madeira, lata, borracha, papelão, e outros recursos extraídos do
cotidiano. É o resultado de um trabalho de transformação, de reaproveitamento. Em
consonância com Weiss, Cunha (1988) revela que reaproveitar é econômico e, às
vezes, pode ser o único tipo de matéria-prima disponível. Além disso, o uso da
sucata proporciona oportunidade para criação e para a libertação do vício do
consumismo. Esta atitude pode ser bem mais do que uma alternativa de material
para brincar; é também uma alternativa para uma escala de valores.
Ademais, usar sucata implica em conhecer os materiais, as técnicas e,
principalmente, as etapas de desenvolvimento do ser humano. As crianças de 3 a 6
anos, por exemplo, não realizam construções, mas explorações/experimentações.
Já as pré-adolescentes, por perseguirem um projeto, solicitam a firme orientação do
educador. Quanto ao adolescente, o universo de objetos com os quais se relaciona
geralmente diz respeito ao seu universo existencial: máscaras, figuras humanas
com expressões diversas, cenários, objetos que fazem parte de seu mundo pessoal.
O adolescente se projeta através dos trabalhos visuais, questionando o universo e,
ao mesmo tempo, apresentando um comportamento autocrítico (WEISS, 1997).
Além dos estudos teóricos e vivências sobre jogos de tabuleiro, jogos de
regras, entre outros, experienciamos as brincadeiras tradicionais. Estes jogos, por
serem de criação coletiva e por apresentarem vários conhecimentos, ainda se
mantêm em nossa sociedade. Conforme afirma Friedmann (1995), é possível
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brincar com os jogos e as brincadeiras tradicionais a qualquer hora, dentro ou fora
de diferentes ambientes, com crianças de diferentes idades ou com adultos e, na
maior parte das vezes, sem brinquedos, ou então, podem ser desenvolvidas com
brinquedos confeccionados com materiais recicláveis/sucata, constituindo-se
excelente opção lúdica para crianças, adolescentes, jovens e adultos.
CONCLUSÕES
O processo de formação de brinquedista do qual estamos participando neste
projeto, as oficinas sobre noções de ritmos musicais e corporeidade, o curso de
formação em Educação Sexual e desenvolvimento da sexualidade infantil
representam a base do conhecimento para a prática e acompanhamento do brincar
das crianças que defendemos no espaço da brinquedoteca. Nossa experiência
permite afirmar que quando o lúdico se tornou o foco principal de nosso
aprendizado para brinquedistas, despertou em cada um de nós a criança interior, o
brincar e, conseqüentemente, o envolvimento qualificado com as crianças. A partir
dessas vivências observamos a importância de resgatar a nossa infância através de
jogos, de brincadeiras tradicionais e da confecção de brinquedos de sucata, que
muitas vezes estão esquecidos ou, se lembramos, acabamos deixando de lado. A
importância do presente projeto está na interlocução que proporcionará entre a
universidade e a sociedade promovendo formação, continuada e consistente, de
educadores para o trabalho com as crianças de forma lúdica e multidisciplinar. A
brinquedoteca é esse espaço de reaprendizagem e de transformação de todos os
atores que criam e compõem o seu cenário.
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RESUMO:
Todos os estudantes brasileiros que encerram seus estudos básicos podem, à sua
escolha, cursar no ensino superior e construir uma profissão que lhe permita
responder e viver com os proventos oriundos de sua opção. Decidir-se por uma
carreira, em tenra idade, é uma tarefa difícil, pois muitas são as preocupações a se
considerar e sem um entendimento razoável, pode-se efetuar uma escolha que não
atenda adequadamente aos interesses de um jovem nestas condições. O presente
artigo apresenta uma metodologia de estruturação de um problema decisional, no
intuito de melhor elucidar o ambiente que um determinado problema se apresenta e
assim, facilitar o entendimento de um decisor quanto à forma que permite uma
escolha mais cuidadosa de sua profissão. Trata-se do Apoio à Decisão Multicritério e
mais especificamente da conceituação e construção de uma arborização de Pontos
de Vista Fundamentais, oriundas de um Mapa Cognitivo traçado pelos interesses
demonstrados por um estudante de engenharia de uma universidade pública do
estado do Paraná. Ao término deste estudo ficou claro ao estudante porque sua
opção em cursar engenharia agrícola reflete, de fato, sua escolha profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Tomar decisão, Construtivismo, Engenharia Agrícola.
INTRODUÇÃO
Diversas são as expectativas de um estudante que visa uma universidade e de
sua escolha projetar uma profissão que lhe permita atingir todos seus interesses

desde o contexto de realização profissional até o conforto que sua família dependerá
em anos futuros.
Tarefa árdua se for considerado que no atual sistema nacional, o estudante faz
sua opção muito cedo e não há garantia que a primeira escolha espelhe na verdade
sua definição na escolha da carreira a ser construída.
O presente artigo visa apresentar uma metodologia que possibilite um melhor
entendimento do ambiente que passa uma decisão, considerando os aspectos de
interesse de uma pessoa que detenha o poder da tomada de decisão e por sua
competência a escolha, também lhe seja reservado à responsabilidade pela escolha
feita.
A metodologia multicritério de apoio à decisão (MCDA) tem como um de seus
pilares a construção paulativamente do real interesse a ser abordado, através do
paradigma da participação. Por meio da Pesquisa Operacional, busca-se a solução
de compromisso embasada nos princípios do paradigma construtivista, respeitando
a pluralidade e em especial, a um determinado sujeito responsável pela decisão.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho visa possibilitar um setor de recursos humanos ou um
indivíduo melhor conhecer o curso de Engenharia Agrícola, apoiando-se na
construção de um Mapa Cognitivo e na definição de critérios que devem ser
considerados para se atingir esta escolha de forma plena, segundo a visão de um
estudante de nível superior.
METODOLOGIA
A relevância dos métodos Multicritérios de Apoio à Decisão (MCDA) se dá pela
necessidade de avaliar diversos objetivos que são geralmente conflituosos entre si.
A Escola Européia de MCDA enfoca com mais propriedade a onipresença da

subjetividade e inter-penetrabilidade com a objetividade no processo decisório, o
paradigma da aprendizagem pela participação e o construtivismo, Bana e Costa
(1995).
Segundo Bana e Costa (1995), a construção de um modelo para apoiar a
elaboração de juízos de valor passa por uma fase de estudo em que a problemática
técnica é de ajudar a estruturar. A estruturação tem uma natureza recursiva e um
caráter misto entre arte e ciência que provém da ausência de métodos matemáticos,
o que torna impossível conceber um procedimento genérico de estruturação cuja
aplicação possa garantir a unicidade e a validade do modelo construído.
[Procedimento visto como “um encadeamento explícito e formalizado de regras
operacionais de execução” Jacquet-Lagrèse et al. (1978).
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A estrutura do MCDA é composta por três importantes etapas: a estruturação, a
avaliação e a recomendação. Cabe a primeira etapa melhor entender o problema e
bem estruturá-lo para possibilitar nas etapas seguintes identificar a melhor escolha,
haja vista, a conflituosidade entre as opções possíveis a serem atingidas.
Primeiro passo é buscar em diversos, informações a respeito do assunto a ser
tratado, visando minimizar recursos e tempo para se atingir o objetivo pretendido.
Neste caso, por se tratar da definição da Engenharia Agrícola como opção de um
estudante no ato de sua inscrição no vestibular, pesquisou-se em várias fontes para
bem definir este perfil.
O engenheiro agrícola projeta, implanta e administra técnicas e
equipamentos necessários à produção agrícola. Planeja métodos de
armazenagem e constrói silos, armazéns e estufas. Leva ao campo
soluções inovadoras e eficazes para melhorar a produção, sem descuidar
do desenvolvimento sustentado da agricultura. Propõe a adoção de
medidas que impeçam a erosão e o esgotamento do solo e a poluição de
mananciais. O engenheiro agrícola constrói açudes, barragens, sistemas
de irrigação e de drenagem. Trabalha no projeto de máquinas e

equipamentos agrícolas e se ocupa da mecanização agrícola e da
eletrificação rural. Há boas oportunidades nos setores agropecuário e
agroindustrial, para trabalhar em pesquisa, geração e desenvolvimento de
sistemas de produção e seus componentes tecnológicos. O engenheiro
agrícola atua em todas as etapas do agronegócio, do planejamento da
produção à comercialização do produto.

Em um segundo momento, verifica-se se a escolha a ser feita tem
caráter individual ou coletivo, neste caso, identificando-se as figuras
pertinentes no processo: o decisor (maior interessado na decisão), as pessoas
passivas (que pertencem ao processo e pouca influência de responsabilidade
lhes cabem) e finalmente, pela estrutura desta metodologia, a figura do
facilitador, pessoa que auxiliará na construção da estrutura do MCDA visando
contemplar de forma plena a opção desejada pelo decisor.
A construção de uma estrutura desta, demanda de uma visão cognitiva
do decisor e das pessoas que com ele estão tentando melhor entender o
problema e seu meio para a busca de uma solução plausível. Esta estrutura
denomina-se um Mapa Cognitivo.
O estudo ou a estruturação, construção do mapa cognitivo, inicia-se,
propriamente dito, com uma exposição de ideias que se julguem pertinentes ao
problema elaborado. A esta fase chama-se uma descrição voluntária, ou em
inglês respondido pela palavra de brainstorm.
Da tempestade celebral (brainstorm) surgem os Elementos Primários
de Avaliação (EPA) como ideias centrais e independentes das manifestações
sugeridas no processo de melhor entendimento do ambiente de apoio para a
construção efetiva do problema, Figura 1.
Figura 1 – Elementos Primários de Avaliação extraídos do brainstorm
1 Necessidade
de Profissionais

2 Emprego

3 Salário

4 Modernização
da Agricultura

5 Abrangência
Profissional

6 Produção

De posse de cada EPA é possível construir uma linha de relacionamento
possibilitando uma expansão de conhecimento a respeito do rótulo elaborado,
através de atividades meio-fim, Ensslin et al. (2001).
Figura 2 – Construção dos conceitos
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A leitura que se faz das células indica a solução desejável ao invés do seu
oposto psicológico, que não necessariamente é uma negação, mas com
certeza, uma sugestão menos favorável, conforme ilustra a Figura 2.
A numeração das células, Figura 2, corresponde certa ordem de
elaboração do mapa cognitivo, dado que os EPAs são definidos pela
numeração de 1 a 6, Figura 1, e parte-se do primeiro para a construção do
mapa. Segundo a visão do decisor, a construção da linha referente à célula 3

são determinadas pelas células cuja numeração deu continuidade através do
valor 11.
O mapa cognitivo é a base para a elaboração dos critérios a serem
considerados para a construção da solução desejável. Os critérios têm diversas
denominações na literatura, em MCDA especificamente, utiliza-se a figura dos
Pontos de Vista, que podem se classificar em Ponto de Vista Fundamental
(PVF) e Ponto de Vista Elementar, estes com o sentido de melhor definir os
primeiros e possibilitar uma construção de resolução em duas etapas, visão
local e visão global, como se pode verificar em Bracarense (2010).
No problema de identificação da profissão, segundo a percepção do
decisor, construiu-se uma arborização que justifica de forma ampla a sua
leitura, Figura 3.
Figura 3 – Arborização dos Pontos de Vista

CONCLUSÃO

O entendimento da técnica de Multicritério de Apoio à Decisão,
Estruturação, permitiu a um estudante de Engenharia Agrícola de uma
universidade pública do Paraná a confirmar a sua escolha feita para o
vestibular.
O estudante, agora, tem claro qual é o perfil do profissional engenheiro
agrícola e quais foram às reais razões que o levaram a se identificar com o
curso. Desta forma, constatou-se que a ferramenta utilizada atingiu seu objetivo
e permitiu uma discussão madura da escolha formulada.
Constatou-se, ainda, que a metodologia aplicada, permite de fato, a um
melhor esclarecimento da decisão que se pretende em assuntos relacionados
ao fórum íntimo e de natureza administrativa.
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TÍTULO: COMUNIDADE ATUANTE
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RESUMO:
O Projeto de Extensão: “Comunidade Atuante” está inserido na área de
Educação. Realizou várias parcerias institucionais e executa
prioritariamente um Programa de Prevenção ao uso de drogas e
problemas decorrentes para crianças e adolescentes da população
escolar em particular. Nesse sentido, o Projeto tem uma formatação
multiprofissional e interdisciplinar e sua concepção está baseada em
saúde social. (Mec, 1996) Outras ações complementares fortalecem a
participação da Comunidade. A Metodologia é o Planejamento
Estratégico e o objetivo geral é o de contribuir para a implementação da
Política Estadual de combate ao uso de drogas. Executa um Plano de
Ação de dimensão preventiva, bem como uma pesquisa comparativa
entre o início e conclusão do Projeto junto às comunidades escolhidas,
para se conhecer o grau de transformação alcançado. O controle dos
objetivos estratégicos, estratégias e metas ficam sob a gerência da
Coordenadora do projeto em parceria com a Escola Municipal Profº Ari
Arcássio Gosller de Toledo.
Palavras-Chave: transformação social - prevenção de drogas para
crianças e
Comunidade
INTRODUÇÃO

adolescentes - Fortalecimento da

O Projeto de Extensão “Comunidade Atuante” está se apresentando em 2010
como continuidade do trabalho desenvolvido no subprograma “Incubadora dos
Direitos Sociais”

do Programa “Universidade Sem Fronteiras da SETI –

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. visando a
atuação das IES - Instituições de Ensino Superior do Paraná na concretização
de políticas públicas direcionadas para o estabelecimento de redes sociais de
proteção aos setores marginalizados da população, especialmente crianças e
adolescentes em situação de risco. Com a finalização do prazo de execução
do Projeto de extensão em outubro de 2009, optou-se por continuidade do
trabalho com escolas públicas em razão da necessidade dessa atividade.
Considerando que uma grande parcela de crianças das séries iniciais não
recebem educação-preventiva do Proerd – Programa Federal de prevenção
às drogas nas escolas, este trabalho tem a intenção de incluir a faixa etária de
7 até 18 anos de idade. Assim, este Projeto de Extensão: “Comunidade
Atuante” foi planejado com essa perspectiva, a de realizar

parcerias

institucionais para possibilitar a execução de suas ações de forma mais
ampla, em razão de grande população envolvida. Com base no IDH-M, índice
de desenvolvimento humano por município,

foi escolhido o município de

Toledo, em razão mesmo da importância na continuidade às atividades dessa
natureza com escolas públicas, inseridas nas periferia pobres da cidade.
As parcerias efetivadas são:
- Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.
- Segurança Pública, Conselho Tutelar, Ministério Público, Associação de
Moradores e profissionais de áreas afins, (servidores públicos dos Postos de
Saúde e Escola pública). A meta para 2010 é atingir cem por cento -100%
dos alunos da Escola Municipal Profº Ari Arcássio Gosller-Ensino
Fundamental prioritariamente, bem como para as famílias da comunidade
escolhida.

O

projeto

“Comunidade

Atuante”

se

propõe

executar

prioritariamente um Programa de Prevenção ao uso de drogas e problemas
decorrentes para crianças e adolescentes em geral e para a população
escolar em particular. Nesse sentido, o Programa tem uma formatação
multiprofissional e interdisciplinar e sua concepção está baseada em saúde
social. Outras ações complementares foram planejadas para fortalecer a
participação da Comunidade em seu cotidiano de cidadãos. A concepção de
Saúde para os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais / MEC dá bem a
dimensão e a compreensão desse tema.

“o nível de saúde das pessoas reflete a maneira como vivem,
numa interação dinâmica entre potencialidades individuais e
condições de vida. Não se pode compreender ou transformar a
situação de um indivíduo ou de uma comunidade sem levar em
conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social
e cultural. Falar em saúde implica levar em conta o ar que se
respira, o consumismo desenfreado, a miséria, a degradação
social e a desnutrição, formas de inserção das diferentes
parcelas da população no mundo do trabalho, estilo de vida
pessoal. Atitudes favoráveis ou desfavoráveis `a saúde são
construídas desde a infância pela identificados com valores
observados em modelos externos e pelos grupos de referência.
A escola cumpre papel destacado para uma vida saudável, na
medida em que o grau de escolaridade em si tem associação
comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos
populacionais. Mas, a explicitação da Educação para a Saúde
como tema do Currículo eleva a escola ao papel de formadora
de protagonistas – e não pacientes capazes de valorizar a
saúde, discernir e participar de decisões relativas à saúde
individual e coletiva. Portanto, o exercício do aluno para a
cidadania compreende a motivação e a capacitação para o
autocuidado, assim como a compreensão da saúde como direito
e responsabilidade pessoal e social. “ (PCNs – 1996)

Os objetivos são: Geral – Dar continuidade no Projeto de Extensão
Comunidade Atuante, contribuindo para a implementação da Política

Estadual de combate ao uso de drogas, executando um Plano de Ação
de dimensão preventiva, Específicos: 1- Implantar um trabalho de
intervenção na comunidade envolvida oferecendo um Programa de
prevenção ao uso de drogas para crianças e adolescentes de escola
pública. 2- Fortalecer a participação das famílias na vida da
Comunidade. 3- Elaborar um documento contendo os

indicadores

sociais que sirvam de parâmetros para as Políticas Públicas dos
municípios escolhidos. 4- Elaborar um documento contendo dados
comparativos entre a situação inicial e final do Projeto com avaliação
sistematizada do processo de trabalho.

MÉTODOS

O método dialético para a produção de conhecimento da realidade tem como
fundamento teórico a Teoria Social Crítica e foi escolhido por ser o único que
possibilita a apreensão da totalidade social, considerando que pela natureza da
intervenção, o processo é concreto e dinâmico. O Planejamento Estratégico foi
o instrumento escolhido para o gerenciamento do Projeto de Extensão
Comunidade Atuante, por permitir a mensuração dos resultados de forma
contínua.. Assim, temos: 1- Plano de Ação Estratégico. 2- Controle e
Monitoramento das ações – instrumento eficiente para medir em percentuais as
ações executadas a cada mês, permitindo reprogramar, e acompanhar àquelas
em andamento.
DISCUSSÃO

Este projeto de Extensão se justifica pela continuidade da experiência
vivenciada entre 2007 a 2009. A SETI – Secretaria de Educação, Ciência e
tecnologia viabilizou oportunidades para as Universidades Públicas do Paraná,
em desenvolver um trabalho em municípios cujos índices de desenvolvimento
humano, IDH-M, sejam baixos, isto é, em situação de risco social. O perfil dos
municípios encontra-se no site oficial do IPARDES – Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social. O plano de metas deste projeto de
extensão é composto por atividades de educação preventiva ao uso de drogas
por crianças e adolescentes de escola pública. O projeto é multiprofissional em
processo de trabalho interdisciplinar. (médicos, enfermeiras, pedagogos,
assistentes sociais, acadêmicos de Serviço Social da Unioeste, membros da
Comunidade local, das Secretarias Municipal de Educação e Saúde). O Plano
de Metas compreende 8 ações específicas: 1- Realizar uma reunião com a
Associação de moradores, representantes de Escolas, Posto de Saúde, da
Associação de Pais e Mestres – APM – e lideranças da Comunidade para a
apresentação do Projeto “ Comunidade Atuante” na Escola Municipal Profº Ari
Arcássio Gossler de Toledo, situado à rua Vila Lobos, 230, Jardim Santa
Maria.- Toledo..
1- Elaborar um manual de orientação teórico - prático para se trabalhar em sala
de aula e em reuniões com pais e educadores.
2- Implantar dois Programas de Prevenção ao uso de Drogas para crianças,
adolescentes (7 a 12 anos 13 a 18 anos) por meio de oficinas. 3 - Realizar
mensalmente uma palestra sobre: Direitos Humanos e Políticas Sociais, para
fortalecer as famílias em sua participação na Comunidade. 4- Criar um grupo
de estudo com encontros bimestrais do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, com pais e responsáveis, crianças e adolescentes. 5- Elaborar um
boletim informativo trimestral para a Comunidade local. 6- Elaborar um manual
de orientação / prevenção de drogas para Pais e responsáveis pelas crianças e

adolescentes. 8- Fornecer à escola o Gibi - “Pare de fumar” - Turma da Mônica,
de Maurício de Souza, Ministério da Educação. (1996).
RESULTADOS ESPERADOS

1-Transformação da realidade local. 2- Contribuição para a implementação da
Política Estadual de combate ao uso de drogas do Paraná, em especial na
proteção de crianças e adolescentes. 3- Realização de uma pesquisa
comparativa entre o início e a conclusão do Projeto junto à Comunidade
escolhidas, para se conhecer o grau de transformação alcançado pelo Projeto.
4- Fortalecimento da Comunidade para a maior autonomia cidadã.

5-

Consolidação de parcerias institucionais
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CONHECIMENTOS, SABERES E PRÁTICAS CULTURAIS: A DIVERSIDADE EM
QUESTÃO
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Tassia Lima de Camargo, Marlene Gonçalves Lopes, Mariele Melnichuki, Karine
Ferreira Wurlitzer, Juliana Cristina Ruaro, Gisleide Regina Florencio, Elizézica Balbinot,
Débora Regina de Souza da Silva, Ana Carla Vagliati,Aline Malagi.
Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Educação, cultura e diversidade.
RESUMO:
O trabalho apresenta as experiências realizadas pelo Grupo de Estudos EtnoCulturais,
UNIOESTECampus de Francisco Beltrão, que contempla os Projetos: Memórias e
Identidades: as narrativas de “antigos” e crianças e o Projeto Apoio às Licenciaturas no
Sudoeste do Paraná: cultura e etnia. Os projetos desenvolvem atividades referentes à
produção de materiais didáticos para a formação de professores sobre a temática
cultura, educação e etnia, bem como materiais de apoio pedagógico que serão
utilizados em sala de aula, e também produção de documentários como: “De Marrecas
a Francisco Beltrão: narrativas sobre a construção de um município”, e “Marias e Marias
de São Sebastião” os quais respectivamente pretendem resgatar a história e memória
de Francisco BeltrãoPr e os costumes e culturas das mulheres quilombolas da
Comunidade Adelaide Maria Trindade em PalmasPr. Dessa forma, no estande
pretendemos demonstrar as atividades realizadas nos projetos, que visam às
discussões referentes às leis 10.639/2003 e 11.645 promulgada em 2008 – que
estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira e indígena
nas instituições de ensino do país. Além de conhecer e valorizar a história e memória
de diferentes atores e contextos, ou seja, despertar o sentimento de pertença a um
grupo com identidades historicamente constituídas. Para isso nos valemos da seguinte
metodologia: contação de história, “cantinho da leitura”, apresentação de
documentários, exposição fotográfica e materiais didáticos (biblioteca digital, imagens e
diversidades, literatura infantil, jogos, etc). Assim, esperamos contribuir com o

aprofundamento das questões étnicoraciais, memórias, cultura e identidade. Essa
formação possibilita a construção de novos sujeitos educados para a diversidade.
CONTATO:
4635204861  usfculturaeetnia@gmail.com

CONSUMO E RESPONSABILIDADE: UMA REFLEXÃO SOBRE A QUALIDADE DE
VIDA E SAÚDE AMBIENTAL ATRAVÉS DO CULTIVO DE HORTAS ESCOLARES
João Luis Dremiski1
João Henrique Souza Pires2
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Erwin Becker Marques4
Daniel Betoven de Jesus5
Angelita Rodrigues Dona6
ÁREA 04: EDUCAÇÃO
Modo de Apresentação: Painel
PALAVRAS CHAVES: Consumo Responsável, Hortas Escolares, Segurança Alimentar
RESUMO: Uma horta, além de fornecer alimentos aos seus produtores, também pode ser
utilizada como atividade educacional para crianças e adultos de escolas públicas e
privadas,neste sentido, o CRESANS “Centro de Referencia em Segurança Alimentar
Nutricional” em parceria com o projeto RESA “Rede Solidária: Organização e Capacitação
na Produção, Agroindustriais Familiares e Comercialização de Alimentos Ecológicos na
Região oeste do Paraná”, FPTI “Fundação Parque Tecnológico de Itaipu” e Estação
Ciência propõe este projeto de “Horta Educacional” tendo como objetivo a educação
alimentar e o consumo responsável a instituições educacionais da cidade de Foz do
Iguaçu. O consumo de forma impensado e inadequado, além de poder causar danos a
saúde humana tais como, obesidade, gastrite, diabetes, colesterol, diarreia, ulcera, câncer
de estomago, pedra no rim entre outras, também atinge ao meio ambiente e
conseqüentemente a qualidade de vida com descartes inadequados não-tratado de
resíduos, causando poluição de vias publicas e recursos hídricos. Neste sentido a
educação e a reflexão sobre formas e modos de consumo e descarte de resíduos pode
contribuir com a formação de uma sociedade mais critica e consciente de suas
responsabilidades sócio ambiental. A metodologia utilizada para esta atividade será a
produção de uma horta que servira como laboratório educacional, onde professores das
mais variadas disciplinas, como matemática, português, história, geografia, ciências e
artes, poderão realizar atividades com seus alunos abordando o tema “consumo e
responsabilidade uma reflexão sobre a qualidade de vida e saúde ambiental”, dentro do
contexto pedagógico da sua disciplina. Também sera realizado atividades praticas de
preparo do solo, compostagem, plantio de sementes, monitoramento nutricional dos
alunos, manipulação de alimentos e gerenciamento de resíduos. Se espera com esta
atividade incentivar o publico atendido ao consumo de alimentos mais saudáveis,
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contribuir com a formação de cidadãos com consciência social e ambiental.
CONTATO: João Henrique Souza Pires
Email: bobpires2@yahoo.com.br
Telefone: (45) 9915-6456

DA TAREFA AO PRAZER DE ESTUDAR: A RELEVÂNCIA DA MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA
Elvenice Tatiana Zoia1
Danyelle da Rosa2
Área Temática: Educação
Comunicação oral
Resumo: Este trabalho apresenta reflexões parciais da efetivação do projeto
intitulado “Da tarefa ao prazer de estudar: homem, escola e ciência” 3, o qual atende
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escola pública municipal, que
apresentam algumas dificuldades de aprendizagem, e objetiva construir um espaço
permanente de discussão teórico-metodológica do processo ensino e aprendizagem,
buscando, contribuir com o desenvolvimento intelectual da criança e a formação da
aluna bolsista, integrante do projeto. Partindo de um diagnóstico acerca das
principais dificuldades apresentadas pela criança, por intermédio do uso de materiais
de apoio didático, de ações lúdicas, de estudos sistematizados, principalmente com
a utilização de jogos pedagógicos, pretende-se suprimir algumas dificuldades. Como
resultado, o projeto visa oportunizar a inclusão escolar de crianças com dificuldades
de aprendizagem, e também, desenvolver uma reflexão direta da relação entre
teorias pedagógicas e o cotidiano escolar, destacando a relevância da mediação
pedagógica no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: aprendizagem; mediação; conteúdos escolares
Introdução
1

Professora do colegiado de Pedagogia, campus Cascavel, orientadora do projeto desenvolvido na
Escola Municipal Luiz Vianey Pereira.
2
Aluna do curso de Pedagogia, campus Cascavel, bolsista do projeto desenvolvido na escola
Municipal Luiz Vianey Pereira.
3
Este projeto está sendo coordenado pela professora doutora Aparecida Favoretto.

As avaliações realizadas pelo sistema de avaliação da educação básica – SAEB têm
mostrado que um grande percentual de alunos não se apropria dos conteúdos
básicos de Língua Portuguesa e Matemática. As estatísticas evidenciam um alto
índice de fracasso escolar que tem se alastrado na História da Educação Brasileira.
Esta mesma história que evidencia a democratização no acesso das pessoas à
educação, mas que, no entanto, não oferece condições para a apropriação
qualitativa dos conteúdos escolares.
Predominantemente, em nossa sociedade, as dificuldades de aprendizagem, o
fracasso escolar, têm sido consideradas como resultado exclusivo do indivíduo que
não aprende por algum fator, seja ele, de cunho biológico, falta de interesse, falta de
esforço, falta de apoio da família, entre outros.
Esta forma de justificar o não aprender por parte dos alunos exime a escola da sua
responsabilidade enquanto instituição que têm a incumbência de trabalhar os
conteúdos científicos de forma dosada e seqüenciada, conforme concebe Saviani
(2005).
Diante desta realidade, que apresenta um número expressivo de crianças com
dificuldades de aprendizagem, o projeto intitulado “Da tarefa ao prazer de estudar”
tem como meta discutir essas problemáticas com os alunos bolsistas, sujeitos em
processo de formação, numa perspectiva teórica, fundamentada na teoria históricocultural, a qual compreende que a aprendizagem é um processo fundamental na
constituição do sujeito, pois possibilita aos mesmos a apropriação da experiência
elaborada pela humanidade e também a aquisição de características e capacidades
humanas. Essas, segundo Vigotski precisam da mediação dos sujeitos mais

desenvolvidos culturalmente para serem apropriadas pelas crianças. Isso significa
que as funções psíquicas superiores se desenvolvem na interação social.
Partindo desta compreensão do processo de aprendizagem, o projeto tem como
objetivo atender crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental que apresentam
algumas dificuldades de aprendizagem e construir um espaço permanente de
discussão teórico-metodológica do processo ensino e aprendizagem, buscando,
contribuir com o desenvolvimento intelectual da criança e formação do discente em
estágio (aluna bolsista), viabilizando reflexões sobre as tendências e práticas
pedagógicas contemporâneas.
O projeto atende crianças da escola pública e está sendo desenvolvido com o auxílio
dos alunos dos Cursos de Pedagogia do campus de Francisco Beltrão e de
Cascavel. Com o propósito de resolver tarefas escolares, o projeto tem como
preocupação primeira, diagnosticar as principais dificuldades apresentadas pela
criança, enquanto que, por intermédio do uso de materiais de apoio didático, de
ações

lúdicas,

de

estudos

sistematizados,

buscar-se-á

suprimir

algumas

dificuldades. O desenvolvimento das atividades está centrado no cotidiano do aluno,
nas suas dificuldades e na reflexão constante sobre a relação entre teorias
pedagógicas, conhecimento e fracasso escolar, visando problematizar os mitos e os
preconceitos que envolvem esta relação4.
Metodologia
A definição dos alunos ocorreu inicialmente pela escola em que o projeto está sendo
desenvolvido, a partir das dificuldades apresentadas na apreensão dos conteúdos
4

As reflexões apresentadas neste artigo são resultados do trabalho realizado por uma aluna bolsista
e seu orientador.

escolares na área de Língua Portuguesa e de Matemática. Os mesmos foram
divididos em quatro grupos de três com um encontro semanal. Essa quantidade de
crianças em cada grupo deve-se as suas características, que exigem maior atenção
da aluna bolsista.
A princípio, a aluna bolsista conversou com os professores dos alunos acerca das
defasagens que os mesmos apresentam. Na sequência, ao iniciar o trabalho com as
crianças, atividades foram propostas para diagnosticar as dificuldades específicas
em relação à leitura, à escrita, à oralidade e em relação à compreensão do sistema
de numeração decimal.
Propomos a realização de atividades predominantemente lúdicas, sendo que o
trabalho com jogos pedagógicos está sendo constante na realização de atividades
envolvendo os conteúdos em que os alunos participantes do projeto apresentam
maiores dificuldades ou defasagens.
Discussão e resultados
Delimitaremos as nossas discussões a partir de dados parciais devido ao fato de
que o trabalho proposto ainda está em andamento. Mediante este esclarecimento é
possível ressaltar que os alunos que integram o projeto têm participado efetivamente
do mesmo, demonstrando entusiasmo e envolvimento nas atividades encaminhadas.
Observamos que ao trabalhar de forma lúdica, especificamente com jogos, os
alunos conseguem concentrar a sua atenção por um tempo relativamente
significativo. Percebemos então que além da apropriação dos conteúdos, o jogo
também possibilita trabalhar com a atenção voluntária, uma das funções psíquicas
superiores que não é inata, segundo Vigotski (2000), assim como a linguagem, a
memória, entre outras. Vale ressaltar que no trabalho com os jogos, há um processo

de intervenção por parte da aluna bolsista. Essa intervenção ocorre no sentido de
constantemente os alunos estarem sendo questionados e solicitados a verbalizarem
acerca dos aspectos que envolvem o jogo.
Partindo dos fundamentos da teoria histórico-cultural, o desenvolvimento do projeto
tem mostrado que o trabalho com jogos pedagógicos requer objetivos previamente
definidos para ultrapassar a idéia prevalecente de que tal metodologia oportuniza
apenas a descontração, a socialização e a manipulação de materiais concretos. Por
meio do jogo, o professor pode atuar na zona de desenvolvimento proximal dos
alunos, pois conforme concebe Zoia (2007, p. 07) “os jogos podem ser elementos
mediadores da aprendizagem escolar, se constituindo como um significativo e
grande potencial a ser explorado pela educação escolar”. Significa que o professor
interfere constantemente no processo, apresentando questões que conduzem o
sujeito a pensar, a estabelecer relações que ultrapassem os dados empíricos
propostos pela situação do jogo. Nosso entendimento é o de que o jogo não é
apenas um momento de prazer, de socialização, de relaxamento e diversão; trata-se
de uma metodologia de trabalho que se constitui como um momento significativo
desde que ocorram as intervenções ou mediações necessárias por parte do
professor.
Compreendendo a relevância da mediação pedagógica, retomamos Vigotski (2000,
p.342) ao enfatizar que: “Sabemos que em colaboração, a criança pode fazer mais
do que sozinha. Nesta perspectiva Vigotski (2000, p. 351) afirma que:
“É absolutamente indubitável, indiscutível e irrefutável o fato de que a tomada de
consciência e a arbitrariedade dos conceitos, propriedades não inteiramente
desenvolvidas dos conceitos espontâneos do aluno escolar, situam-se inteiramente

na zona de seu desenvolvimento imediato, ou seja, revelam-se e tornam-se eficazes
na colaboração com o pensamento do adulto”.
A efetivação do projeto tem oportunizado à aluna bolsista reflexões constantes sobre
a relação entre as teorias pedagógicas, conhecimento e fracasso escolar, tornando
possível a problematização dos mitos e os preconceitos que envolvem esta relação.
Em síntese, tem sido possível perceber que a mediação planejada, consciente,
direcionada possibilita a apropriação da experiência, da cultura produzida
historicamente pela humanidade, e consequentemente conduz à superação das
concepções que naturalizam o processo de desenvolvimento e de aprendizagem.
Conclusão
Compreendendo a aprendizagem enquanto apropriação das experiências humanas
por meio da mediação, defendemos então, uma proposta de intervenção que utilize
o lúdico, especificamente jogos pedagógicos que possibilitem a apropriação dos
conteúdos que os alunos apresentam dificuldades. Além disso, compartilhamos com
Vigotski (2000), a idéia de que a apropriação dos rudimentos da cultura possibilita o
desenvolvimento das funções psíquicas superiores, com destaque neste trabalho,
para a atenção voluntária.
A guisa de conclusão retomamos Vigotski (2000) ao compreender que o bom ensino
deve ser aquele que se adianta ao desenvolvimento do sujeito, o que significa que
se a criança não possui as condições necessárias para percorrer sozinha o caminho
do aprendizado, se faz necessária a intervenção de sujeitos mais experientes
culturalmente para promover o desenvolvimento.

Nessa perspectiva, a mediação pedagógica se constitui como um processo
fundamental e privilegiado. Portanto, quando propomos um trabalho por meio de
jogos para possibilitar aos alunos com dificuldades no processo de apropriação dos
conteúdos escolares, a superação das mesmas, defendemos que a mediação
pedagógica deve priorizar o pensar sobre o que está sendo feito, com questões,
reflexões que possibilitem ao sujeito não apenas se apropriar mecanicamente do ato
de jogar mas que se aproprie significativamente dos conceitos científicos.
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Comunicação Oral
Resumo: A inclusão social está presente em todos os campos da sociedade,
principalmente na área de educação. Permitir que uma pessoa com alguma
deficiência física tenha as mesmas oportunidades que uma pessoa com condições
normais fisiológicas é o grande desafio para a humanidade. Recursos audiovisuais,
materiais inovadores, técnicas de

aproveitamento de

materiais reciclados,

computadores e programas voltados para esta área estão cada vez mais
abrangentes no mercado. Com o princípio de ajudar e permitir um melhor
aprendizado do ensino da química para portadores de deficiência visual, este projeto
tem por finalidade o desenvolvimento de um material didático concreto utilizando
resina para o ensino do conteúdo sobre a distribuição eletrônica e a tabela periódica.
Este material permitirá uma melhor compreensão sobre o assunto unindo as
informações entre a distribuição eletrônica e a tabela periódica e podendo ser
disponibilizado para qualquer aluno, tanto para o deficiente visual com para alunos
sem deficiência física. Todo o desenvolvimento do projeto contará com a
participação de alunos portadores de deficiência visual da rede pública de ensino,
permitindo assim, que o projeto atenda as necessidades básicas dos alunos.
Palavras Chave: Inclusão social, distribuição eletrônica, educação especial.

Introdução
Nos últimos tempos, os tradicionais paradigmas de segregação em relação às
pessoas com deficiência estão se rompendo graças à luta destas próprias pessoas e
a cada dia vem ganhando mais e maior espaço na sociedade. A Declaração de
Salamanca (1994), que trata dos Princípios, Política e Prática em Educação
Especial, propôs a inclusão social e ela está se desenvolvendo gradativamente,
apesar da enorme quantidade de barreiras ainda impostas pela sociedade. A
educação é uma das áreas mais afetadas por esta inclusão, pois nem as Escolas,
muito menos os professores estavam preparados para receber e trabalhar com um
aluno que portasse alguma deficiência física. Este quadro há de mudar, vários
projetos e idéias inovadoras surgem a cada momento, mas esbarram na falta de
apoio financeiro para seu desenvolvimento ou até mesmo nos casos simples, na sua
própria aplicação por completa falta de informação e formação dos profissionais da
área de educação. Um projeto que está sendo um sucesso no auxílio do ensino da
matemática para portadores deficiência visual é o Projeto Multiplano (Ferronato,
2000), o qual demonstrou que se pode trabalhar a inclusão social de forma simples e
prática. Com este princípio, de facilitar a compreensão e auxiliar no ensinoaprendizagem, este projeto vem atender as necessidades básicas de um portador de
deficiência visual desenvolvendo um material didático para a disciplina de química
envolvendo os assuntos da distribuição eletrônica e a tabela periódica. A construção
do material está em andamento, sendo feita principalmente com resina.
Objetivos
Geral: Permitir a inclusão social a portadores de deficiência visual na área da
educação, desenvolvendo materiais didáticos concretos para o ensino da química,
facilitando assim sua compreensão e realmente gerando o aprendizado do assunto
abordado.

Específicos: Estimular a Inclusão Social na área de Educação; Abordar os
problemas que ainda atingem as Escolas na prática da Inclusão Social; Conhecer e
abordar as dificuldades encontradas pelos portadores de deficiência visual dentro da
sala de aula; Formar fóruns para debater sobre as necessidades das Escolas para
uma verdadeira Inclusão Social; Apresentar e gerar idéias inovadoras que auxiliam a
inclusão social na área da Educação; Desenvolvimento de materiais didáticos para a
disciplina de Química.
Metodologia
A primeira etapa do projeto será para os estudos e revisão bibliográfica por
parte dos discentes e do coordenador, se interando sobre o assunto a ser abordado.
A inclusão social é um assunto que se deve tomar muito cuidado para não ser
banalizado, é de fato o assunto do momento, mas trabalhado de forma errada podese tornar uma ferramenta prejudicial à educação.
A próxima etapa é conhecimento do material a ser utilizado para o
desenvolvimento do projeto, o material principal será a resina. Visitar uma fábrica
que trabalha com este material, testar e moldar, usando silicone e resina estão nesta
etapa do projeto. Todos os procedimentos de testes e moldagem serão
desenvolvidos nos laboratório da Unioeste – Campus Toledo.
Durante os períodos de pesquisa e trabalho, fóruns e grupos de estudos
serão formados para debater, esclarecer, explanar assuntos pertinentes à Inclusão
Social. Serão convidados alunos portadores de deficiência visual da rede pública de
ensino (municipal e estadual) para fazer parte do desenvolvimento do projeto. Com
isto, o projeto chega muito próximo a realidade esperada em sala de aula.
O primeiro material didático desenvolvido será o Diagrama de Distribuição
Eletrônica de Linus Pauling (Usberco & Salvador, 2007). Cada subnível do diagrama
terá o formato com se encontra descrito nos livros de Química. A primeira idéia será

em resina e miçangas, sendo que as miçangas farão o trabalho da escrita Braille.
Para cada um subnível será criado um molde de silicone que ajudará no manuseio
da resina.
Após o desenvolvimento deste material, inicia-se o trabalho para elaborar
uma Tabela Periódica que atenda as necessidades dos portadores de deficiência
visual. Já existem vários estudos e projetos que elaboraram Tabelas Periódicas para
portadores de deficiência visual, mas ainda não se chegou a um que realmente
atenda a sua necessidade, pois não adianta somente o aluno “ler” o elemento
químico se não pode fazer nada mais, além disso. A idéia é “casar” vários materiais
permitindo um profundo conhecimento do assunto, gerando um verdadeiro ensinoaprendizagem.
Após todos os testes e aplicação na realidade dos portadores de deficiência
visual, o trabalho será apresentados em congressos, simpósios, semanas de
estudos nas áreas da Educação e da Química.
Resultados e Discussão
O material desenvolvido no projeto tem como finalidade permitir seu uso tanto
pelos portadores de deficiência visual bem como para os demais alunos, por se
tratar de um material que possua, além da linguagem braile, atrativos visuais que
estimulam o aprendizado como um todo.
Confia-se que o trabalho venha aprofundar a relação aluno especial-professor
para facilitar sua aprendizagem da Química, uma vez que existem poucos materiais
didáticos para essa disciplina e os que existem são pouco acessíveis. Dessa forma,
procurou-se desenvolver um novo material com matéria-prima mais barata, para
torná-lo de fácil aquisição, principalmente por escolas públicas.
A idéia foi desenvolver três réguas em resina cristal, utilizando moldes de
silicone com o objetivo de que quando seja solicitado para o aluno encontrar um
elemento químico, sendo indicada a sua massa, primeiramente ele use a régua da

distribuição eletrônica de Linus Gari Pauling (1901-1994), na forma linear: 1s2 2s2 2p6
3s² 3p6 4s² 3d10 4p6 5s² 4d10 5p6 6s² 4f14 5d10 6p6 7s² 5f14 6d10 7p6 com escrita em
Braile (Louis Braille – 1854), localizando assim os Subnível s p d f, o número
máximo de elétrons 2 6 10 14 e a camada de valência. Em seguida numa segunda
régua acoplada a terceira que é tabela periódica também em Braile e no mesmo
material, o aluno localizará o subnível e a família a qual pertence o elemento
fazendo o cruzamento de suas mãos até encontrar o símbolo químico do elemento.
À parte, procurará informações em seu material de estudos em Braile –
desenvolvido pelo CAP (Centro de Apoio Pedagógico) do Núcleo Regional de
Educação de Cascavel sobre o elemento, pois estes materiais já estão a disposição
dos alunos.
Conclusão
Até o momento, as réguas sem resina cristal já foram confeccionadas com a
distribuição eletrônica de Linus Gari Pauling na forma linear. Ainda não foi possível a
comunicação com alunos portadores de deficiência visual, mas o próximo passo do
projeto é a inclusão social desses portadores de deficiência visual em sala de aula
seja realmente efetiva, permitindo a igualdade no ensino-aprendizagem dos
assuntos de Química.
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RESUMO: O conhecimento do corpo humano aumenta a possibilidade do homem
compreender como os fatores relacionados ao estilo de vida, tais como alimentação
equilibrada, exercícios físicos e controle do estresse, são importantes para a
manutenção da saúde. Este trabalho mostra que o Programa de Extensão possibilita
a socialização do conhecimento construído na Universidade, utilizando ambientes de
ensino contextualizados, na temática Corpo Humano, que proporcionam fazer a
exposição da Anatomia Humana e esclarecer sobre a forma e funcionamento dos
órgãos que constituem o ser humano, no programa de atendimento às escolas de
ensinos fundamental e médio das redes pública e privada do município de Cascavel
e regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. No referido programa foram atendidos no
período 1997 a 2009, no Laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE - Campus
de Cascavel, 32.590 alunos das redes pública e privada de ensino. Este projeto tem
contribuído para que a formação profissional do acadêmico seja socialmente
engajada, mediante troca de saberes e experiências, concomitante à inovação da
forma pela qual se transmite conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Visitas, Anatomia Humana, Extensão Universitária
INTRODUÇÃO: Anatomia é a ciência das estruturas corporais e das relações entre
essas estruturas. A anatomia foi inicialmente estudada por dissecação, a separação,
pela secção, das estruturas corporais, a fim de estudar suas relações. Atualmente,
muitos métodos utilizados em diagnósticos por imagem também, contribuem para o
aprimoramento do conhecimento anatômico (TORTORA; GRABOWSKI, 2002).
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).
A

Anatomia

Humana

inclui

as

estruturas

que

podem

ser

vistas

macroscopicamente e microscopicamente, sendo que seu conhecimento e domínio
são básicos para a prática da Medicina, uma vez que fornece subsídios ao médico,
que esteja executando um exame físico ou usando técnicas por imagens mais
avançadas em direção a um conhecimento e diagnóstico da doença do paciente. A
Anatomia também é importante para dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e outros
profissionais envolvidos em qualquer aspecto de tratamento de pacientes que
comecem com uma análise de sinais clínicos. A observação, visualização e
identificação são as principais técnicas que um estudante deve usar para aprender
Anatomia (DRAKE et al., 2005).
Oliveira et al. (2007) afirmam que museus e centros de ciências morfológicas,
em todo o mundo, vêm assumindo importância crescente no processo educativo. O
Museu de Anatomia Humana da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
desenvolveu um programa que teve como objetivo realizar visitas monitoradas,
visando contribuir com a melhoria do ensino nas escolas da região e dos cursos
técnicos especializados na área Biomédica, de todo o Estado. Estas atividades
tiveram ampla procura para realização das visitas demonstrando o interesse das
instituições da região pelos projetos de ações de educação para a ciência.
OBJETIVOS: a) Integrar a UNIOESTE - Campus de Cascavel às escolas de ensinos
fundamental e médio e comunidade extra-universitária; 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; 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 agosto de 1997 a
novembro de 2009.
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.
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 a visita de uma escola
pública.

RESULTADOS

E

DISCUSSÃO:

Durante

o

desenvolvimento

do

projeto

“Conhecendo Melhor o Corpo Humano”, no período agosto de 1997 a novembro de
2009 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 (Tabela 1); (2) escolas profissionalizantes; (3) alunos e funcionários da
UNIOESTE; (4) associados de cooperativas agropecuárias; (5) Corpo de Bombeiros
e Soldados do Exército; (6) grupos da terceira idade; (7) instituições religiosas.
Registraram-se 987 visitas, totalizando 32.590 visitantes, de escolas públicas e
privadas do município de Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná
(Tabela 1).
Para Santos (1977), essas visitas contribuem com o sistema das aulas do
ensino fundamental e médio, fazendo a escola repensar seus meios de aula formal.
Já Ferreira (1999) observou que a participação de alunos em atividades de visitas
significa a quebra da rotina, o divertimento, o entretenimento e a socialização entre
seus colegas. Os alunos passam a ser pessoas que questionam, e aprendem, tendo
uma relação diferente daquela apresentada em sala de aula. A abordagem sobre
origem e respeito ao cadáver, feita durante o atendimento às visitas, exemplifica aos

visitantes que a cidadania e responsabilidade social devem estar presentes em
todas as esferas da sociedade.
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 ensinoaprendizagem 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.
Assim, o desenvolvimento desta atividade possibilitou o intercâmbio de
conhecimento entre o a Área de Anatomia Humana da UNIOESTE - Campus de
Cascavel e setores da sociedade, e contribuiu para a qualificação dos estudantes
vinculados ao projeto, capacitando-os quanto ao conhecimento anatômico, em uma
perspectiva do mercado de trabalho bem como social, contribuindo ainda para a
prestação de serviços à comunidade.
Tabela 1- Número de visitantes das instituições públicas e privadas de Cascavel e
regiões, que visitaram o Laboratório de Anatomia Humana
Ano

Instituições públicas
do município de
Cascavel

Instituições públicas
das regiões Oeste e
Sudoeste do Paraná

Instituições
privadas de
Cascavel e
região

Total

1997

901

332

00

1.233

1998

60

08

00

68

1999

941

1.299

00

2.240

2000

1.139

873

514

2.526

2001

1.390

818

430

2.638

2002

1.571

882

359

2.812

2003

1.573

967

287

2.827

2004

1.679

1.040

401

3.120

2005

1.766

1.035

398

3.199

2006

1.466

1.164

262

2.892

2007

1.909

1.052

575

3.536

2008

1.709

1.539

364

3.612

2009

849

756

282

1.887

Total

16.953

11.765

3.872

32.590

CONCLUSÕES: As atividades desenvolvidas no projeto contribuíram para o
aprendizado de todos envolvidos, desde os visitantes atendidos como também os
colaboradores que participam da sua realização.
Adicionalmente, devido ao seu caráter extensionista, possibilitou a integração
entre docentes, técnicos e alunos dos cursos das Áreas da Saúde e Biológicas da
UNIOESTE com a comunidade extra-universitária.
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RESUMO: A leitura e a escrita são pontes incontestáveis para que haja uma
inclusão do indivíduo dentro da sociedade. Tendo a escola a responsabilidade
de sistematizar esses saberes, salienta-se que não é papel apenas do
professor de Língua Portuguesa utilizar-se do texto para que haja uma
aquisição significativa da linguagem. Cada disciplina do Ensino Fundamental
tem a responsabilidade de, utilizando textos relativos aos gêneros disponíveis
na sociedade, contribuir para a inserção do aluno no mundo letrado. O
presente trabalho, envolvendo 60 alunos de 6ª. e 7ª. séries do Ensino
Fundamental com dificuldades de aprendizagem, voltou-se à formação de
leitores, objetivando propiciar condições para que essas dificuldades fossem
superadas e esses sujeitos pudessem vir a engajar-se em suas salas de aula,
verdadeiramente incluidos.
PALAVRAS-CHAVE:
Fundamental.

ensino,

dificuldades

de

aprendizagem,

Ensino

INTRODUÇÃO
A leitura e a escrita representam as etapas superiores de um
complexo desenvolvimento da linguagem, que avança gradativamente. A
criança já nasce imersa em um mundo de falantes, e em um processo de
interação social constante irá apropriar-se dos vocábulos dessa língua,
atribuindo a cada um deles, significados, que se alterarão, tornando-se cada
vez mais precisos.
Devido à importância da linguagem, para a inserção social e
construção do pensamento, as práticas pedagógicas de língua materna tem

sido alvo de uma constante preocupação. Afinal, muitas são as dificuldades
dos alunos no que diz respeito ao desenvolvimento da proficiência em leitura e
compreensão de texto. No entanto, não se pode esquecer que é papel da
escola como um todo tornar os alunos capazes de utilizar a linguagem como
instrumento

para

intercâmbio

social,

possibilitando

aprendizagem

e

comunicação, possibilitando a apreensão das informações contidas nos textos,
bem como se utilizando da língua como veículo de conhecimento, valores.
Se o objetivo do educador é promover a aprendizagem ao ensinar, a
linguagem é um recurso fundamental nesse processo, pois por meio dela as
ideias podem ser representadas. Dessa forma, o texto com endereçamento,
constituindo-se em um todo significativo, deve ser utilizado como instrumento
nas aulas, tornando-se mais presente no cotidiano escolar dos alunos.
DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM
A criança recebe estímulos sensoriais e, pela audição percebe os
sons que a circundam. Gradativamente começa a imitá-los e os adultos que a
rodeiam vão atribuindo significados a esses sons por ela emitidos. Esses
significados vão sendo internalizados pela criança a partir do efeito que os
adultos lhes atribuem, isto é a linguagem externa vai se tornando interna.
Assimilando essas mensagens do ambiente e utilizando sua capacidade de
imitação, a criança passa a usar os símbolos verbais que internalizou dos
falantes que a cercam e agora já compreende, entrando então no período da
linguagem expressiva (verbal). É por esse motivo que a criança precisa de
pessoas falando corretamente ao seu redor, para que ela tenha modelos para
imitar e com quem interagir, e assim consiga aprender a falar.
A palavra escrita é a representação gráfica dos símbolos auditivos,
que por sua vez representam experiências vivenciadas, expressas oralmente.

Assim, ser capaz de se expressar através dos símbolos gráficos (escrita) é o
passo mais avançado nesse processo evolutivo de desenvolvimento da
linguagem. No processo de alfabetização, a aprendizagem da leitura e da
escrita pode acontecer simultaneamente, ou não, dependendo da forma de
orientar esse processo.
A aquisição da leitura tem a seguinte seqüência (KANADA, 2010):
Aquisição do significado; Compreensão da palavra falada; Expressão da
palavra falada; Compreensão da palavra impressa (leitura); Expressão da
palavra impressa (escrita). Portanto, a aprendizagem da leitura e da escrita não
é uma atividade isolada, faz parte de um complexo processo de
desenvolvimento da linguagem, e suas dificuldades se devem a uma falha
qualquer na estruturação e na organização da linguagem como um todo.
As dificuldades de leitura e escrita podem resultar de dificuldades
nos processos cognitivos básicos, ou seja, dificuldades no desenvolvimento
intelectual do aluno. A criança pode encontrar-se atrasada na leitura em
decorrência de um retardamento mental, nesse caso o atraso é esperado, e o
diagnóstico é de deficiência mental. Quando ela é inteligente, boa aluna em
outras disciplinas, porém atrasada na leitura, seu caso é considerado um
atraso específico de leitura, que muitos preferem chamar de Dislexia ou até
classificar entre os Distúrbios Específicos da Aprendizagem.
Funayama (2005, p.11) sugere que os distúrbios do aprendizado
podem ser causados por fatores pré-natais, isto é, fatores que interferem
durante o processo gestacional, como por exemplo, infecções ou erros inatos
do metabolismo. E estudos da década de 50 já apontavam a existência de uma
“dislexia hereditária” determinada por um gene alojado em um cromossomo
autossômico. Em segundo lugar, Funayama (idem, p.12) refere-se a fatores
perinatais, como infecções adquiridas no canal do parto, ou anóxia neonatal,
que poderiam trazer seqüelas para o Sistema Nervoso. E, um terceiro grupo de

fatores denominados pós-natais refere-se a doenças com repercussão
neurológica, efeitos colaterais de medicamentos, ou mesmo a acidentes que
provocam traumatismo craniano. Essas situações podem estar associadas a
uma lesão cerebral, envolvendo alterações cerebrais difusas ou localizadas,
anatômicas, histológicas ou bioquímicas, causando distúrbios no aprendizado
da leitura e da escrita. Quando essas alterações não podem ser detectadas
denominam-se Disfunção Cerebral Mínima (DCM).
Entre os diferentes fatores que podem estar relacionados à
dislexia, há que se dar um destaque especial para as falhas decorrentes do
processo pedagógico em si, as quais explicam muitos dos casos, se não a
maioria, encontrados em nossas escolas, de crianças de 6ª. ou 7ª. Séries, para
referir-se à faixa etária com a qual vimos trabalhando, que apresentam nível de
2ª. ou 3ª. série no processo de aquisição da leitura e da escrita.
Enfim, quando o processo de desenvolvimento sofre alterações por
diferentes causas, essas alterações podem interferir na aprendizagem, a qual
exige um conjunto de condições neurológicas, lingüísticas, perceptuais e de
estruturas lógicas. Entretanto só será considerado um caso de dislexia, quando
não houver um atraso geral no desenvolvimento cognitivo, e a dificuldade
apresentada referir-se especificamente ao processo de aquisição da leitura e
da escrita.
Existem várias formas de apresentar e classificar as alterações
presentes nos distúrbios do aprendizado da leitura e da escrita. LABRUNA
(1995, p.38) divide os distúrbios de aprendizagem em: Distúrbios de leitura;
Distúrbios da linguagem escrita; Distúrbios da linguagem auditiva; Distúrbios da
aritmética e Distúrbios não-verbais de aprendizagem. E define dislexia
específica ou dislexia de evolução como um conjunto de sintomas reveladores
de uma disfunção parietal (o lobo do cérebro onde fica o centro nervoso da
escrita), geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a

aprendizagem da leitura num contínuo que se estende do leve sintoma ao
sintoma grave (idem, ibidem, p.54).
Portanto, o termo dislexia refere-se a um distúrbio de aprendizagem
que atinge crianças com dificuldades específicas de leitura e escrita. Essas
crianças são incapazes de ler com a mesma facilidade que seus colegas da
mesma idade, embora possuam inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais
perfeitos, estejam em estado emocional considerado normal, tenham
motivação normal e instrução adequada.
Na dislexia em geral, a dificuldade de leitura persiste até a idade
adulta. A dificuldade de ortografia geralmente acompanha a de leitura, o que é
compreensível por serem habilidades relacionadas. Entretanto, muitos casos
de crianças aparentemente disléxicas, ou entendidas como apresentando
dislexia adquirida, podem decorrer de problemas unicamente de fundo
pedagógico.
METODOLOGIA
Foram sujeitos deste projeto, sessenta alunos de 6ª. e 7ª. Séries de
uma escola estadual da periferia de um município do oeste paranaense.
Iniciaram-se os trabalhos, entrevistando-se a professora de Português desses
alunos, pedindo-lhe que avaliasse todos os alunos dessas séries e
preenchesse uma Ficha Individual de Avaliação, utilizando-se o modelo
encaminhado pela SEED(Secretaria Estadual de Educação) para para a sala
de apoio. Foram selecionados, pela docente, nove alunos de 7ª. série e
cinquenta e um das 6ª. séries, cujas dificuldades assinaladas correspondiam à
quase totalidade das possibilidades apresentadas.
A partir do diagnóstico de suas principais dificuldades, esses sujeitos
foram divididos em quatro grupos, com os quais se trabalhou durante o ano de

2009. Terminou-se o semestre atendendo um total de cinqüenta e um alunos,
sendo que sete alunos foram transferidos e dois desistiram de ir à escola. O
trabalho pedagógico envolveu oficinas semanais com os sujeitos, as quais
eram planejadas por alunas do Curso de Pedagogia da UNIOESTE, duas das
quais recebia bolsa-auxílio, sendo as demais voluntárias.No primeiro semestre
o grupo envolveu oito acadêmicas, e no segundo semestre, quatro.
Semanalmente, essas acadêmicas reuniam-se com a coordenadora do
projeto e uma professora da rede pública estadual da área de Língua
Portuguesa, para elaboração do planejamento das oficinas a serem
ministradas. No primeiro semestre as atividades desenvolvidas buscaram
suporte no aspecto lúdico, trabalhou-se com textos variados e atividades
apoiadas nesses textos. No segundo semestre buscou-se trabalhar com
gêneros, como um meio de articulação entre as áreas de conhecimento.
RESULTADOS
Todos os alunos que permaneceram até o final do Projeto foram
aprovados, sendo que 28 passaram direto e 14 foram aprovados em reunião do
Conselho de Classe, sendo que apenas 02 passaram pelo Conselho na
disciplina de Língua Portuguesa.
Ao final do Projeto entrevistaram-se três professoras dos alunos
envolvidos para saber se haviam observado mudanças quanto à aprendizagem
e quanto à disciplina. As professoras disseram que houve mudanças, em
alguns casos não tão grandes, mas em outros observaram uma grande
melhora do ponto de vista da aprendizagem acadêmica dos conteúdos, em
relação ao início do ano. Todos evoluíram muito quanto ao relacionamento
interpessoal e à disciplina.
Os alunos avaliaram as atividades do Projeto como muito
importantes para seu desenvolvimento e todos queriam continuar participando

do grupo no ano seguinte. Realizou-se também uma reunião final para
avaliação do Projeto, com as acadêmicas, a coordenação do Projeto, a equipe
pedagógica da escola e a direção. Na ocasião a escola manifestou-se quanto à
importância para a escola da continuidade dos trabalhos e solicitou que
continuássemos no mesmo estabelecimento de ensino, devido à grande
contribuição que vimos prestando.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo consistia de crianças de 6ª. e 7ª. séries, que apresentavam
nível de 2ª. ou 3ª. série no processo de aquisição da leitura e da escrita.
Entretanto, a partir dos critérios apresentados, nem uma dessas crianças
poderia ser classificada como disléxica. Na verdade, trata-se de crianças
indisciplinadas, agitadas, que não sabiam ouvir o que o professor dizia, e
provavelmente tiveram seu processo de aprendizagem prejudicado no início do
Ensino Fundamental, cujas falhas foram se agravando ao longo do processo de
aprendizagem.
Dessa forma, faz-se necessária a divulgação de saberes, que a
princípio estão restritos aos estudiosos da linguagem, a fim de que sejam
apresentados e divulgados em programas de formação continuada e inclusos
nos programas curriculares dos cursos de licenciatura, pois todo educador
deve tomar para si um pouco da responsabilidade de consolidar a leitura e a
escrita na sala de aula. Recomenda-se, ainda, prudência ao olhar para as
dificuldades de leitura apresentadas pelos alunos, as quais muitas vezes são
de fundo unicamente pedagógico.
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DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Área 4 Educação – COMUNICAÇÃO ORAL
RESUMO
Este trabalho de estágio foi realizado em uma escola situada em município
vizinho. O estágio foi composto por 20 horas de observação e 78 horas em
docência, em uma turma de Pré-III com faixa etária de 4 a 5 anos no período
matutino, que está sob a ótica da educação inclusiva, tendo duas crianças
inclusas, sendo uma com déficit de aprendizagem e outra com Síndrome de
Down.
Palavras chave: Formação. Inclusão. Estágio.
INTRODUÇÃO-OBJETIVOS-MÉTODOS
Neste trabalho apresentaremos questões abordadas no estágio
supervisionado, apresentado à disciplina de Prática de Ensino sob forma de
Estágio Supervisionado II, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Campus Foz do Iguaçu, na graduação no quarto ano de Pedagogia.
Como objetivo também, tínhamos o de compreender a relação entre o
processo inclusivo e ação docente bem como, o posicionamento dos
professores e sua preparação frente à inclusão escolar de crianças com
deficiência. As observações, regência e estudos tiveram como suporte teórico a
abordagem histórico-cultural, por meio da leitura de textos de autores clássicos
como Vygotsky e Leontiev, os quais apresentam a importância da mediação
social para a formação do ser humano integral, sem limitá-los por suas
diferenças, quer sejam físicas, mentais, sensoriais entre outras.
Um dos objetivos precípuo foi a compreensão do como se dá a prática
pedagógica frente à educação inclusiva, as dificuldades que se tem em ensinar
essas crianças além das possibilidades que existem para ensinar a todos os
alunos, transmitindo o mesmo conteúdo, porém de forma diversificada. As
aulas tinham atividades divertidas sem perder de vista o ensino sistemático de
conteúdos escolares. Essa não foi uma atividade fácil, uma vez que não temos

formação especifica em educação especial, pudemos perceber na prática as
dificuldades que se tem em lidar com a aprendizagem dessas crianças e
pudemos também, apreciar o trabalho da docente regente que busca ao
máximo estimular e influenciar o ensino de todas as crianças.
O Estágio Supervisionado foi realizado em um período de 78 horas
sendo composta por 8 horas semanais, esta por sua vez teve como suporte
teórico a abordagem histórico-cultural, por meio da leitura de textos de autores
clássicos como Vygotsky e Leontiev entre outros autores contemporâneos, os
quais apresentam a importância da mediação social para a formação do ser
humano integral, sem limitá-los por suas diferenças, quer sejam físicas,
mentais, sensoriais entre outras.
As aulas foram compostas por atividades teóricas e práticas, levando
sempre em consideração a faixa e etária e desenvolvimento dos alunos. Foi
trabalhado o lúdico por meio de encenação de peças teatrais, e brincadeiras
recreativas, durante as aulas foi reservado um momento especial para que as
crianças pudessem brincar já que a brincadeira faz parte do currículo da
educação infantil e é de suma importância para o desenvolvimento da criança,
além disso, foram realizadas atividades para desenvolver a socialização das
crianças, tendo como principal objetivo a acolha dos alunos de inclusão, assim
os alunos passaram a melhor conviver entre si e interagir com as crianças
especiais.
Dessa forma, algumas leituras foram importantes para dar norte ao
planejamento das aulas, para isso foi necessário compreender um pouco mais
do que se trata a educação inclusiva, e não confundir o termo alunos com
“necessidades educativas especiais” com alunos com deficiência uma vez que
o primeiro se refere há um grupo bem amplo de pessoas sendo estas: pessoas
que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das
2

atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: aquelas que são
vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a
condições, disfunções, limitações ou deficiências. Ainda outra característica
dos alunos que apresentam necessidades educativas especiais é a dificuldade
de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a
utilização de linguagens e códigos aplicáveis e também pertence a esse quadro
as altas habilidades/superdotação, que são aqueles alunos que possuem
grande facilidade de aprendizagem que os leva a dominar rapidamente
conceitos, procedimentos e atitudes (SIQUEIRA, 2003).
Quando analisamos o histórico da educação inclusiva percebemos que
esta vem sendo comentada desde a antiguidade, mas a partir da segunda
metade do século passado houve um grande salto em ralação a inclusão,
ocorrendo transformações radicais na concepção de vida coletiva e
reivindicação de igualdades de direitos (OMOTE, 2004).
A proposta de inclusão implica profundas mudanças na concepção de
educação, os debates inspirados na pedagogia inclusiva proporcionaram
revisões na concepção de educação, o que trouxe variações até mesmo na
forma de ver os objetivos da educação escolar.
Porém, algo que merece atenção em relação à inclusão é esta questão
focada por Sadao Omote que retrata como era vista nas décadas de 70 e 80:
Em algumas situações, a experiência escolar é referida como inclusiva em
função da presença de algum aluno deficiente em classe comum, ainda que
este realize solitariamente alguma atividade diferenciada do resto da classe.
Aparentemente não está em questão o ganho que esse convívio pode
representar para o aluno deficiente. A diversidade que deveria constituir
contexto positivo de aprendizagem e de formação dos escolares não se
constrói automaticamente com a introdução de um aluno deficiente. O
isolamento deste na classe pode representar prejuízo para todos aí presentes,
na extensão em que junto com ele confirmam-se também as diferenças e
dificuldades cuja busca de enfrentamento poderia representar uma ação
coletiva positiva para toda a classe. Enfim, a mera inserção de aluno deficiente
em classe comum não pode ser confundida com a inclusão. Na verdade, toda
escola precisa ter caráter inclusivo em suas características e no funcionamento
para que sejam matriculados alunos deficientes e sejam acolhidos (OMOTE,
2004, p. 5).
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Em vista dessa realidade encontrada nas décadas de 70 e 80,
buscamos por meio deste estágio orientar as aulas de forma que se difira deste
passado histórico de exclusão fazendo com que todos os alunos tornem-se
participantes das aulas e todos aprendam, mesmo que uns tenham mais
dificuldades que outro o que deve ser posto como meta é o desenvolvimento
integral do aluno de acordo com suas potencialidades sem estipular limites
para o seu desenvolvimento.
A abordagem Histórico-Cultural reconhece que o desenvolvimento se dá
por meio da relação e correlação entre as estruturas elementares (reflexos,
reações automáticas, associações simples, entre outros) que se dão em
especial por determinantes biológicos, e as estruturas que nascem por meio da
interação na cultura, que são chamados de processos psicológicos superiores 1.
O destino da criança com deficiência dependerá de como a deficiência é
significada, das diversas maneiras de cuidar e de educar essa criança, ou seja,
pelas experiências que ela tiver acesso. Não se deve deixar de lado os
problemas orgânicos enfrentados pela criança, mas, por meio da vida social já
se terá um grande avanço em seu desenvolvimento cultural, deixando em
segundo plano a sua insuficiência orgânica (VYGOTSKY, 1997).
Vygotsky (1997) defendia que em primeiro lugar a criança deve ser
educada em si e não a criança deficiente, ou seja, não atentar ou priorizar a
deficiência do aluno limitando as possibilidades do seu desenvolvimento, mas
buscar o desenvolvimento da criança como um todo, as metas educacionais
devem ser fundamentadas nas metas estabelecidas por crianças normais. Uma
das maneiras de se inserir esse equívoco nas práticas que norteiam a
educação especial é o fato de o diagnóstico dessas crianças não levarem em
consideração as potencialidades da criança, predeterminando os níveis de seu
1

Estes por sua vez referem-se aos processos que caracterizam o funcionamento psicológico tipicamente
humano, como, por exemplo, ações conscientemente controladas, atenção voluntária, memorização ativa,
pensamento abstrato, etc. Essas são constituídas e desenvolvidas com base no uso de instrumentos e de
signos ao longo de toda a vida do sujeito.

4

desenvolvimento,

o

que

muitas

vezes

traz

como

conseqüência

o

condicionamento do planejamento educacional, pautando os limites do aluno e
o que pode ou não ser ensinado.
Dessa forma, para Vygotsky (1997) os processos humanos têm início
nas relações sociais, devendo ser compreendidas em seu caráter históricocultural. Segundo este autor o significado que o homem tem do mundo e de si
mesmo é fruto da experiência social, sendo necessária à intermediação de
outra pessoa para que obtenha a compreensão da realidade e para orientar
sua forma de agir.
Em relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do ser
humano, de acordo com a abordagem Histórico-Cultural, o desenvolvimento
psicológico da criança é um processo específico de aquisição do conhecimento
historicamente acumulado pelas gerações humanas que a precederam, sendo
que estes conhecimentos não são transferidos pela hereditariedade e sim pela
vivência com os demais agentes sociais (LEONTIEV, 1978).
Com base nessas análises torna-se notável que o desenvolvimento do
indivíduo jamais deverá ser analisado isoladamente, mas sim relacionar o tal
com os múltiplos determinantes, sendo estes fatores políticos, sociais e
culturais presentes em um determinado momento histórico.
Por meio dessas análises as aulas foram orientadas de forma que
valorize a mediação social, e a importância do outro para o desenvolvimento da
criança com deficiência como das demais crianças, mostrando a importância
do papel do professor e quão necessária é a formação de qualidade dos
professores para propiciar uma educação de qualidade para os alunos fazendo
com que estes se desenvolvam integralmente.
De acordo com Negrine (1994), quando a criança chega à escola, traz
consigo toda uma pré-história, construída a partir de suas vivências, grande
parte delas através da atividade lúdica. Desta forma, é de suma importância
que os professores tenham conhecimento do saber que a criança construiu na
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interação com o ambiente familiar e sociocultural, para formular sua proposta
pedagógica.
Assim o objetivo primordial das atividades propostas não foi à
alfabetização, mas sim propiciar condições para que futuramente as crianças
estejam preparadas para essa aprendizagem tão importante, criando bases
sólidas para o seu desenvolvimento, criando condições e aproveitando
oportunidades educativas para mesclar o prazer da brincadeira com a
aprendizagem de conteúdos sistemáticos.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os resultados obtidos ao fim do estágio foram à visível melhora na
linguagem, as crianças sabiam contar histórias, tinham prazer em ouvi-las,
contavam as suas próprias histórias, aumentou a interação entre eles por meio
das brincadeiras, sabiam manusear o material sem estragá-los, todos os
alunos já sabiam identificar as letras do alfabeto, escrever o nome, fazer
algumas junções silábicas, os alunos inclusos melhoraram sua atenção,
percepção e comportamento.
O estudo permitiu compreender a importância de uma formação
profissional de qualidade e como é possível ensinar a todos sem ter como foco
as diferenças, as desigualdades e os estereótipos estipulados pela sociedade,
mas sim uma educação que tenha os mesmos objetivos para todos os alunos,
mesmo que se utilize formas de trabalho e recursos diferenciados. Além disso,
nota-se a urgente necessidade de se ter disponível cursos de formação
continuada que contribuam com a ação docente frente a essa questão atual e
de total importância.
CONCLUSÃO
O que percebemos com este estágio é a importância de uma formação
profissional de qualidade e como é possível ensinar a todos sem focalizar as
diferenças ou a lentidão do processo de ensino. A resistência que vemos por
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parte dos professores de muitas escolas é devido a falta de informação a
respeito das várias deficiências e acabar indo pelo mesmo caminho dos
estereótipos sociais, sem levar em conta as potencialidades da criança e as
diversas formas de ensinar um mesmo conteúdo, porém de forma diferente que
possibilite a todos um ensino de qualidade.
Sem uma formação de qualidade ou a presença de uma formação
continuada em área especifica de educação inclusiva, aumenta as dificuldades
para os professores dar norte ao seu trabalho, pois na maioria das vezes se
sentem não preparados para lidar com a situação e na maioria acabam
investindo em um dos grupos: os que são considerados “normais” ou nos
“alunos de inclusão”, assim o ensino torna-se deficitário e longe de alcançar a
tão sonhada inclusão, não só de cunho educacional, mas também social,
formando cidadãos participativos das decisões sociais.
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EDUCAÇÃO: DIREITO DE TODOS, PROMOVIDA E INCENTIVADA COM A
COLABORAÇÃO DA SOCIEDADE
Coordenador/responsável: Adriana da Cunha Werlang
Colaboradores/auxiliares: Alessandra Venâncio Justino, Michely Fernanda
Azeredo Coutinho Scherer
Área temática: Educação.
Modalidade de apresentação: Painel.
Palavras – Chaves: artigo 205 da Constituição Federal, ECA e Escola.
Resumo
O projeto denominado “Educação - direito de todos, promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade” esta sendo desenvolvido pela
equipe pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da
Juventude – NEDIJ, de Marechal Cândido Rondon, justificando-se pela
necessidade de divulgar e esclarecer o Estatuto da Criança e do Adolescente para
a comunidade.
Este projeto sustenta-se na apresentação e explicação dos direitos e
deveres da criança e do adolescente, com base em estudos e discussões acerca
desse assunto. Para isso, serão ministradas palestras nas instituições públicas de
Ensino das Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, ressaltando os
direitos e deveres da criança e do adolescente. Os estudos abrangem o
cumprimento do artigo 205 da Constituição Federal, que estabelece: que a
educação, direito de todos, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Durante as palestras serão trabalhados temas pertinentes à vida em seus
diversos âmbitos: educacional, social, psicológico, biológico e jurídico, e, para
tanto, profissionais dessas áreas abordarão assuntos condizentes com a realidade
dos adolescentes da comunidade que a instituição está inserida.
O projeto pretende contribuir para o conhecimento dos adolescentes a
respeito dos seus direitos e deveres como cidadãos livres para agir na sociedade,
sendo conscientes e responsáveis por seus atos.
Formas de contato:
Adriana da Cunha Werlang – adrianacwerlang@yahoo.com.br,
(45) 3284-1514 – (45) 9923-5575

Educação patrimonial: a constituição dos espaços de sociabilidades nas
narrativas dos moradores “antigos’’

Profª. Drª. Sônia Maria dos Santos Marques
Débora Regina de Souza da Silva
Elizézica Balbinot
Luana Pierezan
Karine Ferreira Wurlitzer
Mariele Melnichuki

Resumo:
O projeto educação patrimonial: a constituição dos espaços de sociabilidades nas
narrativas dos moradores antigos desenvolve atividades de docência orientada,
planejamento, e execução de aulas, pesquisas, com objetivo de conhecer a história
contada pelos “antigos”.
Nas aulas de histórias buscamos inovar diversificar usando métodos de interaja com
as crianças para poder enriquecer as aulas de histórias e tornar-las mais atraentes e
poder substituir a forma tradicional para que a criança tenha prazer em conhecer a
“história” como nossa realidade a história de Francisco Beltrão.
Como podemos ainda ter a chance de conhecer a história “viva” que os moradores
“antigos” de Francisco Beltrão nos proporcionam ao nos dar o prazer de conhecer as
suas tradições, alimentações, lazer, meios de transporte, brincadeiras, comércio.

Palavras-chave: Educação patrimonial, história, narrativas.

O projeto “Educação patrimonial: a constituição dos espaços de
sociabilidades nas narrativas dos moradores “antigos”, está inserido no projeto
1

“memória e identidade: as narrativas de “antigos” e crianças, que vem sendo
desenvolvido desde o ano de 2008. No projeto, desenvolvemos atividades de
docência orientada, planejamento e execução de aulas, pesquisa, publicação e
apresentação de artigos, participação em eventos, entre outras atividades.
As atividades são realizadas com alunos de terceira série, nos dois primeiros
anos na escola Municipal Bom Pastor e neste ano de 2010 no quarto ano do
primeiro ciclo na Escola Municipal São Cristóvão, em nosso trabalho buscamos
trabalhar de forma diversificada nas aulas de história. Tentamos fugir da forma
tradicional de abordagem que é marcada por datas comemorativas e “heróis” sendo
que a criança não se sente sujeito ativo construtor de história.
Há uma série de atividades realizadas neste período de vigência do projeto as
quais buscamos trazer aos alunos que a história não se limita às datas
comemorativas, de tal forma que essa área do conhecimento é identificada com
eventos e dessa forma, a história passa a ser vista como externa a vida cotidiana.
Parece que a historicidade de um fato é relacionada a um momento inaugurador de
uma nova época, de tal forma que fica sedimentada na criança uma relação entre
história e fatos extraordinários.
Buscamos, através das narrativas dos moradores “antigos”, trazer ao aluno
alguns elementos do cotidiano, vivencia, relações, nas décadas de 1940 em diante,
com enfoques para a alimentação, lazer, meios de transporte, urbanização,
comércio, brincadeiras, enfim fatos do dia-a-dia, é interessante como as crianças
questionam, interagem com os moradores “antigos” fazendo relação entre a
atualidade e o passado, o que mudou, o que continua, mudanças positivas e
negativas.
A proposta visa viabilizar momentos de encontros e desenvolvimento de
atividades entre crianças da terceira série do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Bom Pastor e no quarto ano do primeiro ciclo na Escola Municipal São
Cristóvão e pessoas consideradas “antigas”. A designação “antigos” está associado
2

à idéia de tempo, tempo ligado a um lugar; no entanto não é a idade que lhes
confere esse (re)conhecimento, mas a força da narrativa.

O projeto pretende

estabelecer formas de diálogo entre as narrativas das crianças sobre o seu local de
vida e as narrativas dos antigos, (re)apresentando lugares, personagens e cotidiano
do município. Assim, delineamos os objetivos: criar momentos de encontro entre
“antigos” e crianças tendo como elo as ondulações do fio narrativo da história do
município; conhecer e valorizar a história, memória de diferentes atores e contextos;
promover discussões entre ensino de história, memória e narrativa; desenvolver
atividades teórico-metodológicas entre alunas do Curso de Pedagogia e escola da
Educação Básica; fortalecer vínculos comunitários e despertar o sentimento de
pertença a um grupo com identidades historicamente construídas. Dentre as
atividades propostas consta, organização de rodas de “contação” de histórias,
trabalho com imagens, identificação de lugares...
Nosso trabalho está voltado para o ensino de história, mais especificamente
história do município de Francisco Beltrão, onde é desenvolvido o projeto.
Hoje há uma grande dificuldade dos docentes em relação a como abordar e
trabalhar a história, e em grande parte dos casos ela é trabalhada desligada da
realidade do aluno, marcado por datas comemorativas, e eventos distantes da
realidade do aluno, sendo que o aluno não se sente membro ativo e sujeito formador
de história. Desta forma buscamos desenvolver atividades que enfatizem o
sentimento de pertença e participação ativa na formação de história.
Hoje há uma grande dificuldade em como e o que trabalhar em sala de aula
há muitos professores que ainda entendem que aulas mais dinâmicas sem que os
alunos estejam sentados nas tradicionais filas, torna-se baderna, e que os alunos só
conseguem aprender em silêncio.
Análise da prática
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Estamos partindo para o terceiro ano de trabalho no projeto “memória e
identidade: as narrativas de ”antigos” e crianças, no decorrer destes dois anos
vivenciamos diversas situações, algumas incentivastes, outras nem tanto, mas com
certeza de fundamental importância em nossa aprendizagem. Vivemos momentos
de frustrações, medos incertezas, inseguranças, mas em contra partida outros de
satisfação alegria diante da aceitação e reciprocidade dos alunos.
Considerando as contribuições de Karnal ele destaca que o enfoque de nosso
trabalho deve ser o aluno, e precisamos “parar de sonhar com o que eu gostaria de
ter e estabelecer metas exatas para ter o possível em relação a estes ideais,
levando em conta o que eu tenho” (KARNAL.2002 p.20), ou seja devemos trabalhar
da melhor forma possível com o aluno que temos com suas dificuldades, problemas,
buscando sempre conhecer suas potencialidades, e a melhor forma de trabalhar.
Precisamos trabalhar com o que temos não devemos nos lamentar pelas
dificuldades ou pelas frustrações que por ventura ocorrem em nosso caminho no
cotidiano, a história tem que ser transmitida de forma coerente e verdadeira, pois é
direito do aluno poder conhecer a história, porque quem conhece história conhece a
mais perfeita das ciências.
Proporcionar às crianças a oportunidade de “reviver” determinados momentos
históricos com os relatos dos “antigos” é dar a oportunidade de entender a terra, a
cidade as construções, tradições da cidade que a criança vive. Pois sabemos que
conhecer a história é projetar o futuro.
É preciso saber que cada criança tem sua motivação parte do desenvolvimento
intelectual e emocional, a partir de suas experiências a criança começa a identificar
a história de sua família, bairro, rua, o desafio de provocar na criança o interesse na
história de entender que é prazeroso e quantas descobertas a criança pode
aprender em história, aquela história rica em detalhes os mínimos com ênfase em
fatos ou objetos tudo é tentativa de prender a atenção da criança.
Na verdade precisamos tirar o rótulo de que história é “chato” e sim que história
4

desenvolve intelectualmente a criança, desde que seja rica e compreendia e
explicada de forma que a criança se surpreenda com o momento que está
conhecendo.
É possível despertar na criança o desejo de conhecer o que vivemos e como
ocorreu o nascimento de nossa cidade, de nosso país, para desde pequenas
poderem ter a oportunidade e poder entender que estas crianças de hoje serão o
personagem da história de Francisco Beltrão amanhã.

Referências Bibliográficas
Padrós, Enrique Serra
Ensino de história: formação de professores e cotidiano escolar/org.
Enrique Serra Padrós...[et all]. – Porto Alegre: EST,2002.
260 p
5

Jornada de Ensino de História e Educação (6.:2000: Porto Alegre)

6

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ALTERNATIVO COM OS CONTEÚDOS
ESTRUTURANTES DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO MÉDIO1
Benedita de Almeida2
Juliano Andrés2
Mafalda Nesi Francischett2
Waldiney Gomes de Aguiar3
Angelita Cristine dos Santos4
Danieli Cristina Celeski4
Elenice Mistura4
Janice Heming De Souza Monteiro4
Simone Colombo4
Wellington Luiz Prezente4

Área -temática 4 – Educação: Ensino de Geografia/apoio a licenciaturas
Apresentação: oral
Resumo
A elaboração de material didático alternativo com os Conteúdos Estruturantes de
Geografia para o Ensino Médio é uma proposta de repensar a prática pedagógica
dos professores de Geografia, a partir de questões epistemológicas, teóricas e
metodológicas que estimulam a reflexão sobre essa disciplina e seu ensino. O intuito
é problematizar a abrangência dos conteúdos desse campo do conhecimento, bem
como reconhecer os impasses e contradições existentes para compreender e
ensinar o espaço geográfico no atual período histórico. Esta proposta está ancorada
nos pressupostos teóricos da Geografia Crítica, em seus

preceitos referenciais,

conteúdos de ensino, currículos e abordagens metodológicas ligados aos
determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais do atual contexto histórico e
enriquecida pelas experiências vivenciadas na prática escolar que explicitaremos
durante o processo de elaboração e definição

dos materiais, dos quais neste

projeto, delimitamos quatro modalidades: 1) Geografia em música: canção e
1

Projeto Universidade Sem Fronteiras, Subprograma Apoio às Licenciaturas – UNIOESTE – Campus de
Francisco Beltrão - PR.
2
Professores da UNIOESTE, colaboradores no projeto – Campus de Francisco Beltrão – PR.
3
Professor Coordenador do Projeto da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão - PR.
4
Bolsistas do projeto – acadêmicos e egresso do curso de Geografia da UNIOESTE – Campus de Francisco
Beltrão - PR.

paródias; 2) Geografia em quadrinhos; 3) Geografia em imagens; e, 4) Geografia
em jogos.
Palavras-chave: material didático, Geografia, ensino
Introdução
Norteado por questões epistemológicas, teóricas e metodológicas que
estimulam a reflexão sobre a Geografia e seu ensino, este projeto tem como objetivo
orientar e promover o repensar constante da prática pedagógica dos professores
dessa Ciência, respaldando-se nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná
(2008), um dos principais documentos norteadores da educação escolar.. O
destaque é para a importância em problematizar a abrangência dos conteúdos do
campo de conhecimento da Geografia, bem como reconhecer que os impasses e
contradições existentes são procedimentos fundamentais para compreender o
processo de ensino-aprendizagem do espaço geográfico, sem perder de foco o
contexto histórico.
A questão principal está em refletir sobre os problemas da falta de relação
entre o material didático disponibilizado e utilizado e a realidade de ensino nas
escolas, questão que se relaciona ao como abordar os conteúdos específicos de
Geografia, considerando as especificidades regionais sem perder o contexto global
da realidade nacional, e como tratar da localidade com especificidade, sem perder a
relação com o contexto global.
Nessa perspectiva, o projeto “Elaboração de Material Didático Alternativo com
os Conteúdos Estruturantes de Geografia para o Ensino Médio ”tem como campo de
pesquisa os Colégios Estaduais: Colégio Estadual Leo Flach e Colégio Estadual
São Miguel, do município de Francisco Beltrão – PR. Os sujeitos da pesquisa são
alunos do Ensino Médio e os respectivos professores de Geografia. O levantamento
dos dados da realidade servirá de apoio para a elaboração das atividades que

conduzirão a pesquisa e farão parte do Material Didático a ser publicado como um
dos resultados da pesquisa.
Objetivos
O projeto tem como objetivo elaborar material didático alternativo impresso e
digital com os Conteúdos Estruturantes de Geografia para os três anos do Ensino
Médio. Busca aproximar a relação entre a educação no Ensino Médio e no Ensino
Superior, colaborando

para

a divulgação

da

experiência

de

inovação

e

enfrentamento dos problemas com a metodologia de ensino de Geografia.

Metodologia
Este projeto está organizado para desenvolver atividades em duas etapas: a
primeira consistiu na coleta de dados e diagnóstico da realidade, realizada em 2009,
e a segunda, na elaboração do material didático que está em desenvolvimento, em
2010, a partir das seguintes temáticas metodológicas: 1) Geografia em música:
canção e paródias; 2) Geografia em quadrinhos; 3) Geografia em textos e imagens;
4) Geografia em jogos, atividades lúdicas, em mídia interativa.

As Diretrizes

Curriculares do Estado do Paraná (2008) são as referências para delimitação dos
Conteúdos Estruturantes e dos específicos de Geografia para os três anos do
Ensino Médio.
Em 2009 foi realizado o diagnóstico da realidade, através de questionário,
com 494 alunos e com os professores de Geografia das três séries do Ensino Médio
dos colégios Leo Flach e São Miguel, para compreender

os problemas e

dificuldades que eles enfrentam em relação ao ensino de Geografia, com relação ao
material didático existente. Também, através de questionamento junto aos
professores, foi realizado o levantamento das dificuldades e ou problemas que eles

enfrentam para ensinar Geografia e

quais atividades que eles avaliam como

necessárias para auxiliá-los nas aulas.
A análise e os resultados tiveram como base a Proposta Curricular de
Geografia, e agora estão sendo desenvolvidas as atividades que farão parte dos
materiais

indicados

na

proposta.

Estas

atividades

são

avaliadas

pelos

pesquisadores, juntamente com os alunos e professores dos colégios, com
apontamento das dificuldades, dos problemas, e levantamento de sugestões de
melhorias. Os alunos também estão participando, desenvolvendo as atividades, com
acompanhamento e mediação dos seus professores de Geografia e com assessoria
dos pesquisadores do projeto.
Discussão e resultados
Oliveira (1997) defende a aprendizagem da leitura imagética como um dos
direitos fundamentais do cidadão contemporâneo. Na postura sociointeracionista da
teoria de Vygotsky, o conhecimento é construído na interação entre sujeito e objeto,
e a ação do sujeito sobre o objeto é socialmente mediada. O sujeito é interativo, ou
seja, é na e pela interação com os outros sujeitos que ele se constrói, nas situações
concretas da vida. Essa teoria prioriza a linguagem e os mediadores semióticos, que
não são independentes da realidade material e da prática humana, mas possibilita a
construção simbólica da realidade concreta do sujeito.
Para Francischett (2009), trabalhar com as categorias espaço e tempo na
paisagem geográfica, a partir da representação ou da imagem, é uma possibilidade
para desvendar a dinâmica de formação e transformação dessa paisagem e da
linguagem cartográfica, abrangendo os temas que orbitam em torno da área do
conhecimento geográfico. O objetivo é buscar, nesses pressupostos, subsídios para
a compreensão do que é apresentado para o olhar do aluno. Através das
representações,

jogos,

história

em

quadrinhos

e

música,

ampliam-se

as

possibilidades de percepção e leitura dessa espacialidade. Conforme o material

disponibilizado ao aluno, vai se oferecer maior ou menor oportunidade para ele
desvelar essa paisagem, pois, ao apreciar e ler a representação, estar-se-á
desenvolvendo um olhar criativo.
A busca é por respostas para os saberes mobilizados e que se efetivam em
sala de aula, em relação aos conteúdos estruturantes de Geografia e

aos

conhecimentos que eles produzem. Procura-se entender quais são as fontes de
referência para essa prática em sala de aula. Os resultados esperados, que
concretizam o trabalho são os três volumes de material didático alternativo impresso
e um volume digital: a) Geografia em música: canção e paródias; b) Geografia em
quadrinhos; c) Geografia em textos e imagens; e d) Geografia em jogos, atividades
lúdicas em mídia, todos voltados para realidade do aluno.
Além de o projeto promover discussões e planejamento de ações de
intervenção na realidade pesquisada, os materiais didáticos serão problematizados e
tornados elementos de reflexão dos professores da IES e dos professores da rede,
para o redimensionamento das práticas docentes no curso de Ensino Médio. O
projeto visa à integração entre a comunidade universitária e a escola básica; suscita
reflexões que contribuam na criação e implementação de políticas públicas de
formação de professores, estimulando a continuidade do diálogo nesse campo de
investigação e, assim, efetiva parceria entre a UNIOESTE, a SETI e o NRE de
Francisco Beltrão. Diminuir os obstáculos entre a construção do conhecimento de
Geografia; diminuir os problemas do professor para ensinar Geografia e suprir a
deficiência de material didático para ensinar e aprender Geografia são suas
relevantes metas.
Considerações
Na educação contemporânea, principalmente nos cursos de licenciatura em
Geografia e Pedagogia, discute-se a necessidade de preparação para a leitura e
compreensão de imagens, representações e de como possibilitar aos alunos melhor

compreensão dos conteúdos. Frequentes mudanças de expressões e conceitos
dificultam o entendimento dessas propostas para o currículo escolar, assim como a
própria definição do docente responsável por esse conhecimento e seu referencial
teórico.
A prática com o livro didático e outros materiais nem sempre alcança esses
objetivos, haja vista os depoimentos de professores sobre as dificuldades e as
atitudes negativas dos alunos em relação, principalmente, aos mapas e gráficos.
Essa atitude, muitas vezes, é uma resposta ao fato de que o que é oferecido aos
alunos não atinge as suas necessidades. É também um reflexo da atitude do
professor que não tem tempo suficiente, nem condições tecnológicas para elaborar
ou construir atividades direcionadas para as especificidades regionais e distintas de
seus alunos.
Teremos como resultado o lançamento do material, com cronograma,
programação e divulgação a ser combinada com a coordenação do Projeto da IES,
com os responsáveis da equipe pedagógica. Serão os três volumes de material
didático alternativo impressos e o exemplar digital com a participação de professores
pesquisadores da UNIOESTE do Grupo de Pesquisa em Ensino de Geografia
(GPEG), do Grupo Representações, Espaços, Tempos e Linguagens em
Experiências Educativas (RETLEE), professores orientadores de estagiários do
Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade..
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PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, FILOSOFIA, SUBJETIVIDADE
RESUMO: Propõe-se abordar alguns problemas referentes à industria cultural que
leva ao atual abandono da experiência da subjetividade por parte dos alunos,
professores e escola na atualidade. O fio condutor do trabalho será o aluno,
enquanto um ser subjetivo, com vontade e querer, em sua relação com o mundo
externo, que possui determinadas regras, vivências, experiências intersubjetivas que
exigem do aluno toda sua atenção, pois ao ser afetado ele reage e pode ser capaz
de interferir no mundo externo a si. Queremos mostrar que essa limitação subjetiva
ou pessoal, ao ser condicionada pelo âmbito da exterioridade, leva cada vez mais
jovens a pararem de sentir-se atraídos por atividades intelectuais, pensantes, que se
firmam estritamente nos prazeres intelectuais, como o caso de ler um bom livro, de
escutar uma boa música, de apreciar uma obra de arte, ou mesmo o ato de assistir
um filme e pensá-lo de forma desprendida das cenas de ação, refletindo pensando
suas ideias, ideologias e questões a serem problematizadas. Partindo desta situação
pensaremos as consequências dessa realidade e possíveis situações-chave que
possibilitam, de algum modo, repensar esta constatação.

RESUMO ESPANDIDO: Existem ao menos duas instâncias que barram atualmente
uma educação formadora e significativa dos jovens brasileiros. De um lado, temos
as limitações institucionais, que são as barreiras impostas pelas instituições, como a
escola e o estado, por exemplo. De outro lado, temos o indivíduo, o homem que
possui pensamento, capacidade de discernir por si mesmo, tendo em si a
possibilidade de se construir de forma autônoma, buscando um meio de sair do
circulo vicioso que o sistema lhe impõe. Como esta relação dialética e intersubjetiva
entre o homem e o mundo é conflituosa, pois há uma oposição tal que um procure
eliminar a autonomia do outro e o subjugar a si. O indivíduo procura moldar e reter o
mundo segundo suas próprias vontades, mas o mundo que lhe é hostil, por sua vez
molda o indivíduo lhe fazendo exercer determinados comportamentos, determinados
pensamentos, desejos e angústias.
O grande perigo decorrente dessa situação é a perca de si mesmo, a
alienação do indivíduo por parte do sistema que lhe absorve e o subjuga segundo
suas próprias determinações. Se o indivíduo é moldado, condicionado, perde essa
sua dimensão essencial que lhe era própria, de ser pensante, de ter vontade e e
querer e torna-se meio para um outro fim externo a ele, fim este disposto por esta
exterioridade que lhe condiciona. Na interioridade, o aluno enquanto um particular
em contínua relação com o mundo, possui a possibilidade da autonomia, de gerir
suas próprias ações e pensamentos. Mas o âmbito do exterior que é determinado
pelo império da técnica e da indústria cultural, o afeta e o pressiona impondo que se
adeque às suas imposições, levando-o a perca de si mesmo, do domínio de si, e
que somente tenha suas ações voltadas para experiências estritamente referentes
ao prazer do corpo, enquanto puro e desmedido gozo hedonista. Neste contexto
atual, há o abandono destas experiências subjetivas, da apreciação de estar consigo
mesmo, de refletir, enquanto o exercício de voltar-se sobre si.
Na sociedade atual, na qual o avanço tecnológico e o desmedido
desenvolvimento da técnica são colocados a serviço da indústria cultural, todas as

esferas do humanos são intimadas a seguir a reprodução da lógica capitalista. As
indústrias do consumo e da diversão são formas de garantir o apaziguamento e a
ocultação dos problemas sociais. Há um processo de entorpecimento contínuo da
humanidade, no qual as crianças e os jovens se prendem cada vez mais ao princípio
do prazer como o fim de seus pensamentos e de suas ações. Há, por conseguinte,
um contínuo embrutecimento das massas, que ao reproduzirem os anseios da
indústria cultural, transformam seus instintos e apetites a sempre consumir mais e
mais produtos em busca de prazer. É o caso, por exemplo, de um jovem de 14 anos
estar observar em uma televisão a imagem de uma sedutora mulher com os seios a
mostra em um belo carro. Neste caso, o jovem entorpecido por esse prazer
momentâneo acredita que algum dia terá um acesso “real” a esses prazeres, mas
vive, na verdade, o prazer desse simulacro como estritamente seu. Enquanto
trabalhador pobre, inserido como sujeito em uma dada realidade social, todo o seu
trabalho diário se move para que em algum rápido momento do seu fim de dia ele
possa usufruir dessas imagens, desses prazeres “ofertados pelos meios de
comunicação”. É notável que esse processo é contínuo, diário, oculto, maçante e
irrepreensível.
Há uma falsa relação em que o particular e o universal são englobados,
tornam-se um só, a subjetividade do indivíduo é absorvida e somente reproduz a
instância de fora que o domina. Sua capacidade de agir e pensar por si mesmo, de
criar pensamento, de criar música, de criar arte, de criar novas vivências sociais
tornam-se estéreis. Como indivíduos que seguem a lógica da aquisição de produtos,
perpetuam a ilusão da aquisição dos pseudos-prazeres. Há uma falsa projeção
imediatista, na qual a perda da capacidade avaliativa leva à consequente
destruição do indivíduo crítico: O homem perde sua subjetividade, sua capacidade
de pensar por si mesmo e desaparece.
Com os animais ocorre que seus instintos lhes proporcionam projeções
imediatas e espontâneas que lhes asseguram viver em conformidade com a

natureza que lhes é própria. Eles são o que são, nem mais nem menos. Os homens
não mais possuem essa capacidade de se reconhecerem de forma imediata, mas
são transpassados por uma outra esfera que lhes indica uma identidade a seguir,
essa esfera é a da indústria cultural. Com este movimento de entorpecimento, da
busca desmedida pelo prazer por parte dos jovens, a instituição escolar reproduz e
reafirma a ordem vigente. Os estudantes seguem comportamentos sociais mais
violentos que nunca antes, pois esta é uma característica sadomasoquista da
sociedade de massas. Nela os indivíduos mal formados aceitam com facilidades
coisas inaceitáveis. Como por exemplo, que é normal os professores serem
continuamente agredidos, sejam estas agressões físicas ou verbais. E a escola de
massas tomada como “depósito de jovens”, que não podem estar nas ruas porquê
são perigosos, mas não podem estar em casa porque seus pais precisam trabalhar
o tempo todo, acaba por despropriar de todos a capacidade subjetiva de pensar por
si mesmo, de desenvolver atividades intelectuais, para que seguissem um outro
princípio do prazer que não fosse tão somente aquele ofertado pela indústria
cultural.
Aqui utilizamos o forte termo para a escola de massas como um “depósito de
jovens”, porque a realidade, a efetividade da escola confirma essa compreensão.
Como um professor de filosofia, por exemplo, pode realizar um bom trabalho,
inspirando alunos, indagando questões, buscando despertar o senso crítico deles,
dialogando e provocando, no sentido do que Paulo Freire entende ser o papel do
professor, se suas turmas estão entupidas de alunos, as vezes ultrapassando a
absurda conta de 50 alunos por classe? Se as escolas são grandes salas vazias de
sentido, de arte, música, literatura, se não há espaço real para a prática esportiva e
da ginástica, se a escola não possui uma estrutura que vise formar a mente e o
corpo dos alunos, o que ela é senão um depósito de jovens? Como o âmbito escolar
está marcado pelas estrutura burocráticas que pretendem tão somente atingir metas
internacionais, com investimentos escolares que apenas pretendem maximizar a

capacidade de produzir mão de obra barata e qualificada para o mercado, como
podemos considerar essa escola atual uma verdadeira escola?
CONCLUSÕES: A escola brasileira atual vive um momento absolutamente
turbulento. Grande parte dos professores estão decepcionados com a situação real
da escola e acabam migrando para outras profissões. Outros que amam a profissão
e não conseguem deixá-la migram impreterivelmente para as universidades em
busca de melhores salários, melhores condições de trabalho e menos violência
escolar. E a grande maioria dos alunos na escola, vejam as pesquisas atuais se
quiserem confirmar nossa tese, sequer cogitam a possibilidade de ingressar em uma
universidade para seguir a docência como profissão.
Vivemos um momento peculiar, em que as medidas a serem tomadas
precisam ser fortes e rápidas. As políticas brasileiras para a educação melhoraram
nos últimos anos, diminuíram alguns problemas, mas são tímidas e ainda não
enfrentam os verdadeiros problemas para a possibilidade de uma educação integral,
que procure formar seres pensantes e não tão somente cidadãos, que seguem de
cabeça baixa uma realidade que lhes oprime e lhes é hostil. É de extrema
necessidade a aplicação de política educacionais agressivas, fortes, com pesados
investimentos no âmbito estrutural e também no âmbito humano da escola, tais
como a valorização dos professores, de salários realmente dignos, com planos de
carreiras, com a valorização de cursos de mestrado, doutorado, do financiamento
para a publicação e pesquisa na área, para que as escolas pensem e criem saber, e
não somente reproduzam conteúdos. Uma outra situação que precisa ser
imediatamente remediada, como já afirmamos anteriormente, é a necessidade de
“criar escolas”, no sentido pleno do termo. Uma escola integral, em que os alunos
permaneçam em dois turnos com turmas de no máximo 20 alunos, com espaço real
para a prática poliesportiva, com espaço arborizado para uma caminhada em grupo,
para uma discussão filosófica ou literária ao ar livre, com professores que tenham

um salário que lhes permita dar menos aulas, mas com qualidade, com vontade,
estando descansados para poderem olhar para os alunos, tendo condições de
indagá-los, provocá-los, de forma que haja processo educativo e não apenas
processos coativos que inibem a prática da vida e a busca pelo pensar por si
mesmo.
A escola atual cultivando uma desmedida experiência da carne, da busca
desenfreada pelo prazer, é na efetividade a negação do verdadeiro princípio do
prazer. Ela não é uma verdadeira experiência da subjetividade humana em sua
íntima relação com o exterior, não é aquela que os filósofos epicuristas pensavam
ser a compleição entre mente-corpo, ao considerarem o saber como o cultivo de
uma medicina para a alma. Os jovens de hoje, reproduzindo a mídia atual, seguem
o culto do prazer pelo prazer, sem medir consequências, sem a construção de si
mesmo que gere uma experiência intersubjetiva maior, significativa.
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ESTADO ATUAL DOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO COLEGIADO DE CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO QUE ATENDEM A GUARDA MIRIM DE CASCAVEL
Carlos José Maria Olguín, Oscar José Busatta, Carin Rosângela Redel, Allysson
Chagas Carapeços e Hudson João Magalhães
ÁREA TEMÁTICA: 04 – Educação
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral
RESUMO: O presente 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 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 preservação de manifestações culturais dos locais onde elas moram,
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. Esta condição é expressão de uma
prática de exclusão social, marcada historicamente desde o processo de ocupação
das áreas agrícolas que aconteceu de forma violenta através de ação de pistoleiros,
jagunços a mando de grupos que ansiavam a posse da terra a qualquer custo.
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 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, 30 monitores (sete dos quais
recebem bolsa – 2 de extensão e 5 de ações afirmativas), dois professores e uma
técnica, totalizando 73 pessoas. Todo semestre se renovam as turmas atendendo
mais 40 alunos. Desde o início das atividades dos projetos mencionados foram
atendidos aproximadamente 520 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 resgatar a
história local e, desta forma, valorizar as origens destas pessoas. Diante disto se
propôs incorporar aos projetos existentes ações de apoio à preservação da cultura
local, uma vez que, conforme Santos (1986) coloca, isto permite entender os muitos
caminhos que conduziram e conduzem os grupos humanos às suas relações
presentes e suas perspectivas de futuro, de modo a criar laços sociais e desenvolver
pessoas humanas em todos os aspectos das suas potencialidades. Acrescente-se
que colaboração entre a Tecnologia a Cultura e a Arte já era uma realidade do
século XX, conforme citado por Bennet (1997).
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 produção e a difusão de conteúdos de
forma a resgatar e a preservar as manifestações culturais das comunidades às quais
eles pertencem, como também 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 de compreensão e valorização das expressões culturais
específicas das comunidades e, ao mesmo tempo, permitir 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 e possibilitar a produção e a difusão de conteúdos de forma a resgatar
e a preservar as manifestações culturais das comunidades às quais eles pertencem.
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 cultura, saúde, meio ambiente e cidadania. Estas atividades são
desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência da Computação da
UNIOESTE (Figura 1). Após o treinamento o participante estará apto para iniciar
suas atividades de geração de material para preservação e disseminação de
expressões culturais da comunidade onde mora. Esta atividade dar-se-á através do
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.
Outra dimensão metodológica consiste na realização de oficinas com o
objetivo de trabalhar conceitos como cultura, cidadania, saúde, meio ambiente, entre
outros. Esta ação possibilita a construção junto aos adolescentes de uma concepção
crítica sobre a sociedade, buscando perceber e valorizar os aspectos culturais que
constituem a comunidade local onde eles moram. 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.

Figura 1. Meninos da Guarda Mirim sendo treinados pelos monitores.
As ações referentes à capacitação e qualificação no campo da informática,
juntamente com o trabalho de campo de identificação das práticas culturais,
registrando as expressões musicais e outras dimensões do campo da cultura,
possibilitarão a produção de material documentário através de fotos, vídeos e

depoimentos que, além de preservar a construção e manifestação cultural,
habilitarão os adolescentes o domínio técnico de produção deste material através do
conhecimento na área de informática.
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, bem como das
expressões culturais das famílias e da comunidade que compõe o bairro que será
objeto de estudo e investigação.
CONCLUSÕES: Neste trabalho apresentamos sucintamente o estado atual dos
projetos de extensão que a UNIOESTE, através do Colegiado de Ciência da
Computação do Campus de Cascavel, desenvolve no sentido de atender a
necessidade que a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos A.E.E.L.V. (Guarda Mirim de Cascavel) tem de assistir adolescentes que se
encontram em situação de risco pessoal e social. Esta assistência se dá, no caso
dos projetos aqui apresentados, através da oferta de cursos que visam à formação
técnica e profissional destes adolescentes, e também dos seus familiares. A oferta
destes cursos viabiliza a inclusão digital destas pessoas uma vez que possibilita a
alfabetização digital dos mesmos contribuindo desta maneira para o acesso destes
ao mercado de trabalho e, a partir da incorporação de ações para preservação de
manifestações culturais dos locais onde elas moram, contribuem para a formação da
consciência cidadã deles.
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ESTUDANDO AS NOÇÕES MATEMÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ProfªArleni Elise Sella Langer-Coordenadora
ProfªTânia Stella Bassoi- Colaboradora
Daniely Ghirotto- Colaboradora
Educação
Painel
PALAVRAS-CHAVE: Educação;educação infantil;matemática.
• RESUMO: As disciplinas da Graduação em Matemática não
contemplam o trabalho com Matemática na Educação Infantil. Como o
aluno do curso de Licenciatura em Matemática desconhece o trabalho
pedagógico com matemática na Educação Infantil, elaborou-se um
projeto procurando preencher essa lacuna de conhecimento específico.
A literatura aponta que os professores desse nível de ensino sentem
dificuldade na exploração de noções matemáticas (Santos, 2004),
trabalhando sempre os mesmos conteúdos e não expandindo as
possibilidades de ampliação das relações possíveis entre essas noções
(Cuberes, 1998). É importante oportunizar aos alunos tanto as
discussões de ordem teórica quanto a vivência na elaboração de
atividades de noções matemáticas para a Educação Infantil e o
compartilhar com professores da Educação Infantil. Os objetivos desse
projeto são sistematizar o trabalho com noções matemáticas na
Educação Infantil tendo como foco principal estudar e comparar os
encaminhamentos metodológicos dessas noções para o maternal e préescola expostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e no Currículo
para a Rede municipal de Ensino de Cascavel. Após esse estudo
pretende-se elaborar atividades voltadas a essa faixa etária. O grupo
dispensará quatro horas a cada quinze dias para o desenvolvimento das
atividades. Espera-se como resultado que as alunas envolvidas
elaborem dois mini-cursos, um em 2009 e outro em 2010, além de um
painel a ser socializado na Semana de Matemática e em outros eventos
da área de Educação Matemática e / ou correlatos, como forma de
complementar a formação dos futuros professores do Curso de
Matemática.
Fone para contato: Profª Arleni (45)30381794/ (45)99628161 ou Daniely (45) 88186830

ESTUDO DOS ELEMENTOS DA NARRATIVA: O ESPAÇO FICCIONAL
DISSECADO
Gilmei Francisco Fleck (coordenador do programa)
Robert Thomas Georg Würmli
Abel Santos de Oliveira Júnior
Educação
Painel
Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Ensino
Neste trabalho pretende-se instrumentalizar acadêmicos e professores que no seu
cotidiano são requisitados a analisar e interpretar narrativas contemporâneas a fim
de alcançar uma compreensão mais aperfeiçoada da arte literária em sua
modalidade romanesca, não apenas pela compreensão de seus elementos
constitutivos, mas também por meio de uma abordagem crítica que, partindo dos
elementos constitutivos, leve o leitor ao entendimento do discurso em suas mais
variadas formas. Tal objetivo será alcançado pelo estudo e aplicação prática das
diferentes teorias contemporâneas de análise da narrativa. Desta forma, esperamos
conseguir formar leitores mais conscientes e críticos, contribuindo, assim, para a
formação e aperfeiçoamento do profissional da área de letras. Procurar-se-á
evidenciar os relacionamentos entre história e literatura no contexto contemporâneo,
permitindo 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 tais escritas no contexto da
pós-modernidade. Alcançada a compreensão do uso destas estratégias, também a
leitura atinge um nível muito mais elevado e o profissional passa a desempenhar seu
papel com mais eficácia.
Os encontros promovidos pelo curso de extensão aqui proposto enfocarão, num
primeiro instante, o estudo das teorias de análise da narrativa e sua evolução ao
longo dos tempos. Tal ação dar-se-á com aulas teóricas ministradas pelo professor
coordenador, baseadas em leituras críticas de textos de teoria literária de diferentes
autores, a fim de contemplar as mais variadas formas de abordagem ao texto
narrativo. Discussões sobre os aspectos mais instigantes destas teorias serão
propostas aos participantes que, em grupos, poderão elencar aspectos mais
complexos para novas explicações do professor.
Telefone: (45) 3220-3000

e-mail: chicofleck@yahoo.com.br

ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA
Wagner de Souza
Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
Resumo: Este projeto pretende instrumentalizar acadêmicos e professores para
analisar e interpretar textos literários a fim de alcançar uma compreensão mais
aperfeiçoada da arte literária em seus distintos gêneros, não apenas pela
compreensão de seus elementos constitutivos, mas também por meio de uma
abordagem crítica que, partindo destes elementos, leve o leitor ao entendimento do
discurso em suas mais variadas formas. Esperamos conseguir formar leitores mais
conscientes e críticos, contribuindo, assim, para a formação e aperfeiçoamento do
profissional da área de letras. O estudo das possíveis abordagens à narrativa, à
lírica e ao drama, permite uma compreensão mais profunda da importância da teoria
na leitura de textos nos quais conceitos como paródia, ironia, intertextualidade,
polifonia, heteroglossia, dialogia, metaficção historiográfica, entre outros, são
estratégias constituintes do discurso desmistificador que caracteriza as escritas no
contexto da pós-modernidade. Alcançada a compreensão do uso destas estratégias,
também a leitura atinge um nível muito mais elevado e o profissional passa a
desempenhar seu papel com mais eficácia.
Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Ensino.
Introdução: A leitura é atividade constante e indispensável ao longo da formação
acadêmica dos profissionais da área de letras e se faz presente tanto nas práticas
docentes como no cotidiano dos discentes. Desta maneira, quanto mais
instrumentalizado estiver o leitor para proceder a abordagem ao texto literário que

lhe for proposto, maior será sua compreensão da arte literária que se vale de uma
série de estratégias para constituir o discurso que emana do texto. Conhecer e
compreender o efeito do emprego das mais variadas estratégias que podem
constituir uma narração, um poema ou um texto dramático faz-se fundamental para
o desempenho eficaz do leitor. Para tanto é indispensável que a abordagem do texto
seja feita com base em pressupostos teóricos que sejam capazes de orientar a ação
do leitor na busca da compreensão da mensagem em toda a sua dimensão. A teoria
literária tem, ao longo das últimas décadas, dado passos inovadores em suas
formas de conceber a análise de textos narrativos, líricos e dramáticos que passam
a ser vistos como formas literárias complexas, imbuídas de uma série de elementos
que, em seu intrincado relacionamento, constituem uma rede de relações com
outros textos que os procederam (inter-textualidade), num constante diálogo entre
diferentes discursos (dialogia), muitas vezes alcançado pelo emprego de estratégias
específicas que denotam a sofisticada elaboração de tais discursos.
A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a
prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso
de Letras - deve, necessariamente, criar um espaço de discussão que se volte para
a formação de leitores críticos, capazes de compreender este processo de
elaboração do texto literária, sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar
as técnicas de compreensão leitora. Por meio deste projeto, que tem como meta
principal tal questão, esperamos contribuir de forma essencial, não só na formação
de leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos do Ensino visados no curso de
letras, bem como na formação de Pesquisadores mais qualificados que venham, de
fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação
continuada aos professores da rede pública e privada de nossa região.
Objetivos:

Geral: Ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o
entendimento do discurso presente em textos narrativos romanescos de extração
histórica

por

meio

do

estudo

e

aplicação

prática

das

teorias

literárias

contemporâneas de análise da narrativa, a fim de contribuir para a formação de
leitores e pesquisadores mais críticos e conscientes da complexidade do processo
de elaboração do texto narrativo e seus constituintes, instrumentalizando o leitor,
deste modo, para que seja capaz de apreciar, valorizar, compreender e criticar, de
forma consistente e pertinente, o texto literário.
Específicos: Aperfeiçoar técnicas de compreensão e interpretação do texto literário
em língua materna e estrangeira através de análise de narrativas, leituras
comentadas de poesias e textos dramáticos de diversos autores e períodos, para
auxiliar na compreensão dos diferentes gêneros literários; Promover a prática da
leitura e análise literária entre os acadêmicos do curso de letras, alunos das escolas
da rede pública e privada, por meio de ações de prática de leitura orientada,
efetivados pelos monitores do projeto, a fim de estimular o hábito de leitura em sua
modalidade crítica; Incentivar a leitura em língua estrangeira, como meio eficaz de
aprendizagem da língua alvo a fim de melhorar o desempenho lingüístico dos
acadêmicos do curso de letras e dos programas do CELEM; Oportunizar acesso à
formação continuada, na área da literatura, aos professores da rede pública e
privada de ensino, objetivando o aperfeiçoamento do processo de leitura ancorado
no estudo das teorias literárias; Subsidiar iniciativas de valorização da leitura da
literatura nas escolas com atividades motivadoras, como a contação de histórias e o
aperfeiçoamento do conhecimento da teoria à abordagem da literatura infantil e
infanto-juvenil, a fim de despertar o gosto pela leitura já nos primeiros anos
escolares; Subsidiar iniciativas de apoio à leitura do texto literário nas escolas,
promovendo a ampliação do espaço ocupado pela leitura no cotidiano estudantil;
Contribuir para a efetivação de um relacionamento produtivo entre acadêmicos do
curso de Letras e as comunidades educacionais de nossa cidade; Expandir os

resultados dos projetos de iniciação científica e os de Ensino do Curso de Letras da
Unioeste

à comunidade

externa,

proporcionando

aos acadêmicos,

futuros

profissionais da educação, vivências de educação ao longo de seu processo de
formação profissional; Aprofundar processos de leitura do texto literário pelo estudo
dos princípios da literatura comparada a fim de divulgar e incentivar tais práticas de
leitura que ampliam visões e estabelecem relações entre as diferentes literaturas e
delas com as outras artes; Estimular e orientar os envolvidos no projeto para a
produção de artigos científicos (ou variantes) sobre os assuntos abordados nas
diferentes ações do projeto para que estes sejam apresentados em eventos
científicos culturais, possibilitando a repercussão dos resultados alcançados no
decorrer das atividades do presente projeto.
Métodos: “Estudos das teorias contemporâneas de análise literária” é um projeto de
extensão que agrega as experiências vivenciadas nas aulas de literatura com os
resultados de projetos de iniciação científica realizados pelos acadêmicos do curso
de letras, envolvidos com o Grupo de pesquisa Confluências da ficção, história e
memória na literatura
A execução de tal propósito requer procedimentos metodológicos variados, uma vez
que se propõem ações diversas, incluindo uma série de cursos e oficinas que se
alternam ao longo do ano letivo. Estes, por sua vez, adotarão procedimentos
adequados às modalidades propostas e condizentes com os assuntos abordados,
apresentados em seus respectivos formulários. Elencamos, abaixo, as principais
atividades planejadas e que estarão vinculadas a este projeto. Muitas delas já foram
realizadas em anos anteriores, como módulos de projetos ou cursos isolados. São
elas:
1-Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado (curso de 45
horas);

2- Fundamentos da literatura Comparada: (curso de 45 horas);
3-O romance histórico contemporâneo: teoria e análise (curso em dois módulos de
45 horas cada um- Módulo I: O romance histórico: surgimento e evolução – Módulo
II: Leituras do romance histórico contemporâneo: o poder desconstrucionista da
ficção);
4-O tempo na narrativa: teoria e prática de análise (oficinas – 20 horas);
5-A configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de
oficinas: 20 horas);
6-O narrador: visão e voz na narrativa (ciclo de oficinas: 20 horas);
7- O texto dramático: evolução do gênero e suas características contemporâneas;
8- A lírica: vias de aproximação ao texto e suas significações.
A execução destas ações extensionistas obedece a um cronograma segundo a
demanda sentida nas aulas de literatura, ministradas pelos integrantes do grupo de
pesquisa Confluências da ficção, história e memória na literatura que integram o
quadro de professores do Colegiado de Letras e o avanço nos resultados dos
projetos de iniciação científica, orientados por esses professores que ministram
aulas na Unioeste-Cascavel. Para o ano de 2009 planejou-se, a princípio, o curso
“Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado” e as oficinas
sobre “O narrador: visão e voz da narrativa”.
Discussão e Resultados: O projeto objetiva contribuir para a formação de leitores
críticos e profissionais mais capacitados, instrumentalizados para proceder à
abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem teórica consistente e
pertinente e, especialmente, promover a integração entre Ensino/Pesquisa e
Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade pública. Deste
modo, esperamos conseguir contribuir, não só na formação acadêmica dos
participantes, mas, em um contexto maior, na efetivação do direito à vivência da

cidadania plena, pela formação crítica, pelo acesso à educação especializada e pelo
convívio entre comunidade e universidade.
Conclusões: Tendo em vista que um grande número de acadêmicos do curso de
Letras – Língua espanhola, Italiana e Inglesa – tem integrado as atividades que se
propomos neste projeto, já realizadas em etapas anteriores, assim como a
participação de professores do Colegiado de Letras e da comunidade externa em
tais atividades, cremos ser necessária a implantação de um projeto permanente que
zele pela permanência destas práticas que buscam resgatar o importante papel da
literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura do texto literária a ocupar,
novamente, um espaço relevante na formação do leitor que se inicia já nos primeiros
anos escolares.
Buscamos, pois, aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literária, como prática
prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal prática. Faz-se, assim,
necessário – para que os resultados do desempenhos dos acadêmicos ao longo do
curso de Letras, da atuação profissional e da plena vivência da cidadania dos
membros da comunidade se efetue com êxito – oportunizar um espaço dentro da
universidade no qual tais atividades de leitura crítica possam ser discutidas,
estudadas e aplicadas continuamente sob a orientação de um profissional
capacitado para tal. Tais ações resultarão na ampliação das visões de mundo e de
arte literária. Tais ações contribuirão também para alicerçar os interesses dos
participantes em, futuramente, especializar-se nesta área de estudos, além de
promover, de imediato, um desempenho lingüístico mais apurado entre os
acadêmicos do curso de letras e os alunos do CELEM, incentivo à produção de
conhecimento aos participantes do projeto de pesquisa Confluências da ficção,
história e memória na literatura e uma aproximação mais intensa entre a
comunidade externa e a universidade.
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ETIQUETA À MESA E PROCEDIMENTO DE MISEENPLACE
Priscila Vasconcellos Chiattone, Stephanie Castejon
Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Secretária do Lar; Etiqueta; Miseenplace.
RESUMO:
Em parceria com o Provopar/Foz, o Projeto de Extensão “Secretária do Lar” do
Curso de Hotelaria da Unioeste/Foz qualifica a mãodeobra das domésticas de
Foz do Iguaçu/PR. Dentre os temas oferecidos no projeto, esta oficina objetiva
tratar de um dos mais requisitados pelas participantes e donas de casa:
etiqueta à mesa e procedimento de miseenplace. A escolha do tema se
justifica pelo fato de que as Secretárias do Lar devem estar habilitadas para
receber visitas, fazer a exata preparação de uma mesa de almoço ou jantar,
café da manhã ou tarde, bem como mesas de buffets. A oficina começará
abordando a importância da etiqueta à mesa e de como devemos comer os
diferentes tipos de alimentos. Após será visto as formas de montagem de
mesas e para um melhor entendimento do assunto, na segunda parte do
encontro será realizada uma atividade prática, a qual consistirá em uma mise
enplace completa para um serviço de jantar. Esperase que esta oficina
contribua para o desenvolvimento das habilidades do lar das participantes,
sendo um diferencial para as profissionais que trabalham como Secretárias do
Lar.
FORMAS DE CONTATO:
Fone: (45) 84144539, email: priscilachiattone@hotmail.com
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Área temática: Educação
Modalidade: Apresentação oral
Resumo:
Esta comunicação trata do projeto Formação continuada de educadores de escolas
públicas do campo do ensino básico do Paraná, que atua, principalmente, nos
processos de definição dos conhecimentos científicos escolares e de propostas
curriculares, com atividades focalizadas na capacitação educacional de professores
em exercício nas escolas públicas do campo. Sua dinâmica metodológica orienta-se
para o acompanhamento de experiências de inovações educativas ou curriculares
desenvolvidas em escolas do campo de Francisco Beltrão e de outras regiões do
Estado do Paraná.
Palavras-chave: Educação do Campo; formação continuada de professores;
currículo escolar.
Introdução
Aborda-se neste texto um projeto de apoio às licenciaturas nas Universidades
Estaduais do Paraná, com recursos do Programa de Extensão Universitária
“Universidade Sem Fronteiras”, Sub-programa “Apoio às Licenciaturas”, da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI. É um projeto
*

Bolsistas do Projeto, das quais cinco discentes dos Cursos de Pedagogia e Geografia e uma egressa do Curso
de Pedagogia da UNIOESTE, Campus Francisco Beltrão.
**
Orientadores e colaboradores do Projeto. Docentes da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão.

realizado em parceria com a Coordenação Estadual de Educação do Campo da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED e com a Secretaria Municipal
de Educação de Francisco Beltrão, por intermédio da Coordenação de Educação do
Campo, e com os movimentos sociais do campo.
Compõem a equipe cinco bolsistas acadêmicas dos cursos de Pedagogia e
Geografia e uma bolsista recém-formada em Pedagogia, além de três professores
orientadores e dois colaboradores, entre os Cursos de Pedagogia e Geografia.
O projeto é uma proposta no âmbito da formação continuada de educadores e
contempla necessidades educacionais de Escolas Básicas do Campo, reconhecidas
nas políticas públicas pela União e Estado do Paraná, como fértil demanda de
relações com a construção da escola pública para a população camponesa. Situa-se
num movimento de renovação pedagógica em curso nos últimos anos, pelo qual os
educadores do campo tomam uma atitude de protagonistas da sua formação
profissional (ARROYO, 1999), e para cujas finalidades instituições públicas, como a
SEED/PR, são colaboradores importantes. Ou seja, um processo que representa um
movimento social e educativo no qual sobressai a necessidade de que, para “fazer
uma escola do campo”, é necessário “olhar para as ações ou práticas sociais que
são constitutivas dos sujeitos do campo” (CALDART, 2004, p. 118).
Essa proposta contempla, como principais necessidades: a definição dos
conhecimentos científicos escolares nas propostas curriculares das escolas do
campo, visto a redefinição dos seus Projetos Político-Pedagógicos para os Anos
Finais do Ensino Fundamental, na nova organização do sistema escolar de Nove
Anos, e a adequação de conhecimentos específicos por áreas no Ensino Médio;
criação de ações de formação, considerando as interrelações com processos
escolares reais e o respeito aos saberes dos profissionais, valorizando-os, dada a
importância da troca de conhecimentos desencadeada e potencialmente
enriquecedora aos envolvidos; valorização da necessidade de percepção,
compromisso e consciência da intencionalidade das situações de formação em
exercício profissional para qualificar o ensino nas escolas públicas do campo.
Os educadores do campo são os sujeitos desse processo, envolvidos num
movimento de base educativa com significados sociais e pedagógicos à qualificação
da formação inicial, e pelo qual a participação de acadêmicos e docentes dos cursos
da UNIOESTE nessas atividades Extensão coloca-se como mediadora da formação
contínua associada às suas atividades de Pesquisa e de Ensino.
Dentre as sete escolas inseridas no projeto (Escola Municipal Epitácio Pessoa
- Comunidade Seção Jacaré, Escola Municipal Juscelino Kubitschek - Comunidade
Rio Tuna, Escola Municipal Basílio Tiecher - Comunidade Km 20, Escola Municipal

Parigot de Souza - Comunidade Jacutinga, Escola Municipal Deni Lineu Schwartz Comunidade Ponte Nova do Cotegipe e Escola Municipal Nª Senhora de Fátima Comunidade Nova Concórdia, Escola Municipal Ir. Cirilo – Assentamento Missões),
três delas demonstraram maior abertura para o desempenho das ações previstas,
de forma mais periódica.
Métodos
Como o projeto visa a ações de formação com os educadores em exercício
profissional, para qualificar o ensino nas escolas públicas do campo, está
organizado, basicamente, por encontros, com a participação das coordenações
pedagógicas das sete escolas do município de Francisco Beltrão, para as quais foi
definido o processo de acompanhamento.
Também ocorrerão encontros de formação com os educadores do Colégio
Estadual Iraci Salete Strozak, localizado no município de Rio Bonito do Iguaçu,
configurando as relações com os processos de construção dos Projetos Políticopedagógicos em escolas do campo, acompanhadas por projetos comuns, local e
regionalmente.
Na dimensão local (municipal) de intervenção, ocorrerão dois seminários com
os educadores das escolas do campo, durante o ano de 2010, organizados por
todos os membros do projeto e seus colaboradores locais; encontros bimestrais de
formação continuada e acompanhamentos mensais, pelos docentes e bolsistas do
projeto, das práticas pedagógicas nas escolas; além das sistematizações pelas
bolsistas, com orientação dos docentes, das propostas de intervenção didática
construídas pelos educadores das escolas, com relação aos processos de ensino
dos conhecimentos científicos escolares.
Na dimensão regional (intervenção além do município sede), ocorrerão dois
encontros de formação, durante o ano de 2010, com os educadores do Colégio
Estadual Iraci Salete Strozak, localizado no município de Rio Bonito do Iguaçu, com
participação de docentes da UNICENTRO, Campus de Guarapuava, como
interlocutores da Educação do Campo no Estado, também buscando configurar as
relações com os processos de construção dos Projetos Político-pedagógicos em
escolas do campo, articulando projetos comuns, local e regionalmente.
Nesses encontros de formação, locais e regionais, serão realizados estudos
sobre a organização disciplinar do currículo e as possibilidades integradoras dos
conhecimentos e das práticas pedagógicas, no projeto pedagógico das escolas, para

os Ciclos de Formação Humana. Serão produzidos cadernos pedagógicos e
instrumentos de diagnósticos didáticos de orientação teórico-metodológica da
seleção dos conhecimentos científicos escolares específicos para cada disciplina,
tomando como referência a disposição “Conteúdos Estruturantes” e “Conteúdos
Básicos” das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (DCEB-PR,
2008). Essa produção de cadernos e instrumentos objetiva definir o programa
curricular dos conhecimentos específicos para as escolas do campo de Francisco
Beltrão e para a Escola Base das Escolas Itinerantes, Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak, pelo qual o Projeto Político-Pedagógico é a referência para os trabalhos
pedagógicos de Escolas Itinerantes.
Objetivos
O projeto tem por objetivo principal capacitar educadores do Ensino Básico
nas Escolas do Campo, no ensino dos conhecimentos científicos escolares,
integrando com a formação inicial de professores. De forma concomitante, objetiva,
mais especificamente, realizar oficinas, cursos e seminários de formação continuada
com educadores do Ensino Básico nas Escolas do Campo; estabelecer as relações
didático-curriculares entre o Projeto Político-Pedagógico e o ensino dos
conhecimentos científicos escolares dos anos finais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio; desenvolver, com os educadores, processos pedagógicos de
integração disciplinar dos conhecimentos científicos escolares nos ciclos de
formação humana; criar mecanismos didáticos para que os educadores se
apropriem permanentemente de práticas do ensino dos conhecimentos científicos
escolares; definir programas curriculares dos conhecimentos específicos.
Discussão e Resultados
Para que o trabalho dos extensionistas do projeto pudesse ser realizado com
mais qualidade de intervenção junto aos professores das escolas, durante a
execução do projeto, foram realizados grupos de estudo e sistematização de textos
relacionados a Movimentos Sociais, Educação do Campo, Formação de
professores, Currículo, Conhecimento, Diretrizes Curriculares da Educação Básica
do Paraná.
Foram realizadas visitas nas Escolas do Campo de Francisco Beltrão, em

conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Nessas visitas apresentou-se o
projeto, com seus objetivos e métodos. Também foi entregue um questionário, para
se obterem maiores informações, com a necessidade de organizar a proposta
curricular nas escolas do campo, como também para diagnosticar de que forma as
escolas tomam os guias curriculares oficiais como orientações norteadoras ou não
dos seus projetos pedagógicos (SOUZA, 1999). Os questionários serviram como
forma de diagnóstico das ações, com questões acerca do currículo escolar, para
evidenciar se ele é considerado um âmbito de reflexão na escola; se os professores,
em conjunto com as equipes pedagógicas, encontram dificuldades na definição dos
conteúdos; a partir de qual proposta curricular esses conteúdos são selecionados; e
se há necessidade de definir uma proposta comum para todas as escolas.
O grupo está organizando uma proposta de orientação curricular para cada
disciplina, sob a forma de mídia digital, tendo referência os Conteúdos Estruturantes
das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (PARANÁ, 2008). Uma
proposta que é analisada a partir de suas interferências político-pedagógicas no
currículo escolar, visto que essas mediações com a realidade da prática curricular é
um elemento importante de seu processo de construção (ANTONIO, 2005). Para
isso, as referências à proposta curricular e o trabalho iniciaram com a leitura desses
documentos (cada bolsista fará o trabalho em determinadas disciplinas), tendo como
norte os Conteúdos Estruturantes presentes nas Diretrizes, verificando também
como se articulam à forma apresentada nos livros didáticos, comumente usados nas
escolas.
Iniciou-se o trabalho na Escola Municipal Juscelino Kubitschek – Comunidade
Rio Tuna. A Escola relatou como acontece o processo de ensino e aprendizagem,
além de outros aspectos que interferem nas relações entre os pais, alunos e
professores. Durante esse processo, foram realizadas reuniões, nas quais se
buscavam idéias e sugestões de trabalho nesta escola. Tomou-se como perspectiva
a escola pensada a partir de seu projeto pedagógico coletivo, como também a
necessidade de identificar os elementos constituidores do processo curricular, pela
relação permanente entre a dimensão formal e a dimensão informal do currículo
escolar (PACHECO, 1996). Ou seja, essa perspectiva vai ao encontro da referência
que considera o currículo praticado e as relações entre seu formato e os “conteúdos”
trabalhados (GIMENO SACRISTÁN, 2000).
Para a construção de sugestões ou idéias, partiu-se das necessidades,
problemas e elementos que precisam de auxilio, apontados pela escola. Neste
sentido, foram surgindo idéias direcionadas a toda organização escolar, tendo como
ponto de partida o acompanhamento dos planejamentos de aula. Desse modo, a

escola relatou que a professora do terceiro ano adotava uma metodologia
diferenciada, e se constatou, durante o processo, que era desenvolvida com
apropriações de alguns princípios da metodologia de projetos (HERNÁNDES;
VENTURA, 1998). Naquele contexto, tornou-se interessante uma conversa entre os
membros do projeto e a professora para maiores esclarecimentos. Nessa conversa,
a professora expôs seu método de trabalho e suas maiores dificuldades,
principalmente em relação a atividades e conteúdos que se interliguem.
A partir disso, o grupo de bolsistas e professores reuniu-se para discussão
destes pontos, tendo como encaminhamento apresentar à professora uma
metodologia de trabalho por projetos, para fundamentar a reorganização de sua
metodologia, ressaltando-se, porém o reconhecimento de seu trabalho, pois é
importante, na formação continuada, considerar os saberes e experiências dos
professores envolvidos. A sugestão foi aceita pela professora, que expôs a
preocupação de vencer os conteúdos e da cobrança pelo alcance do índice escolar
determinado pelos sistemas de avaliação da escola pública. Essa proposta se
encontra em desenvolvimento.
Seguindo sugestões do projeto, a escola implantou um método de reflexão
por parte dos alunos, denominado “dispositivo pedagógico”, pelo qual eles teriam de
se auto-avaliar. Foram apresentados diferentes tipos de dispositivos – “Eu já sei!;
Preciso de ajuda! Sugestões para apresentar na Assembléia Pedagógica Mensal da
turma; Auto-avaliação; Acho bem! Acho mal” –, e o processo foi denominado de
auto-gestão. É desenvolvido em sala de aula, e cada aluno expõe em fichas sua
maior dificuldade, o que aprendeu com facilidade, o que gostou ou não gostou. Cada
representante de turma confere as fichas. Periodicamente, há o rodízio de
representantes, para que todos se sintam integrados. Em reunião com os pais, a
escola submeteu o processo à análise e relatou a aprovação de todos para esta
dinâmica, pois permite que as crianças exponham elementos que não fariam de
outro modo, por inibição. Este processo também está em andamento.
Conclusões
As atividades ainda estão em fase de desenvolvimento, porém, reconhece-se
ser necessária a colaboração entre as instituições envolvidas no processo. A
importância do coletivo já foi descrita por PISTRAK (2000), que enfatiza a
necessidade de desenvolver a iniciativa dos alunos, o coletivo infantil, por mediação
do professor, e a auto-organização.

MAKARENKO (2002) descreve que, “numa coletividade bem organizada, todo
o processo educativo é realizado sem esforços especiais, como uma assimilação
incessante de impressões, comportamentos e relações mais sutis e diversificadas”
(2002, p. 284).
Trabalhar no coletivo não é uma prática fácil de realizar, exige muita
perseverança e atitude por parte dos sujeitos envolvidos no processo. Este Projeto,
que tem suas ações nesta perspectiva, avança a cada etapa e busca delinear uma
proposta construída com os que pensam a escola do campo.
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Comunicação oral
Resumo: O projeto de extensão Apoio às Licenciaturas no Sudoeste do Paraná:
Cultura e Etnia, faz parte do Programa Universidade Sem Fronteiras - Subprograma
Apoio às Licenciaturas e, atende a necessidade de formação inicial e continuada de
professores da Educação Básica promovendo curso de formação e estratégias de
ação de acordo com o que dispõe a Lei Federal nº 10.639/2003, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
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o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Atendemos os municípios de
Palmas e Francisco Beltrão no Sudoeste do Paraná e Campo Bonito no Oeste do
Paraná. Dentre as atividades consta à formação de aproximadamente 300
profissionais da rede Municipal e Estadual de ensino e a comunidade quilombola
Adelaide Maria Trindade. Também estabelecemos parcerias que para divulgação de
campanha sobre diversidade na mídia (jornais, tv, rádio...) e cartazes com o objetivo de
atender a população em geral.
Palavras-chave: Educação - Cultura e Etnia-Formação Docente
Introdução
Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, de
professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio que a
problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de
discriminação dela resultadas colocam cotidianamente na nossa vida
profissional. Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do
nosso mito de democracia racial compromete, sem dúvida, o objetivo
fundamental de nossa missão no processo de formação dos futuros cidadãos
responsáveis de amanhã.
.
Kabengele Munanga

A sociedade brasileira é reconhecida pela sua diversidade étnica. No entanto, de
diversas formas, manifesta dificuldades no trato da questão e o preconceito étnicoracial ainda é uma constante na sociedade. Ao pensarmos a escola, os conteúdos
ensinados (manifestos ou ocultos) podemos constatar que os diferentes grupos étnicos
não tem o mesmo espaço no cotidiano da escola. A presença e participação dos negros
na história do Brasil ainda é relegada ao período escravista, as datas comemorativas
(13 de maio e 20 de novembro).
A discussão predominante das questões étnico-raciais ainda é feita, muitas
vezes, de maneira negativa e superficial. No entanto, é inegável que cresceram as

iniciativas que deram centralidade à temática. Todavia, o tratamento não segregador e
não discriminatório ainda é uma postura política e profissional ausente de muitas
práticas pedagógicas e de vários processos de formação de professores (as). Estudos
como os de Moreira (1994), Gomes (1995), Silva (1995), Gonçalves e Silva (1996),
Arroyo (2000) e muitos outros vêm discutindo a existência de uma relação estreita entre
etnicidade, conhecimento e os complexos processos de sua elaboração apreensão.
Constataram que a diversidade étno-cultural é mais do que uma questão colocada à
sociedade, à escola e ao currículo para ser tratada sem preconceitos, é um
componente dos processos de socialização, de conhecimento e de educação.
Nesse sentido, refletir sobre a escola e a diversidade étnico-raciais significa
reconhecer as diferenças, respeitá-las e colocá-las na pauta das reivindicações e no
cerne do processo educativo. No campo educacional diversas são as políticas que
implementadas e que contribuem para a construção da igualdade: a inclusão de
conteúdos afro-brasileiros nos currículos escolares; a tendência de democratização
étnico-racial dos recursos e livros didáticos; a formação de educadores e especialistas
dos sistemas de ensino para acompanhar, compreender e avaliar a necessidade de
uma pedagogia multirracial. Dessa forma, as determinações legais contribuíram para a
construção de novas relações, para a proposição e implementação de projetos
antidiscriminação, para a produção de material pedagógico e por conseqüência, para a
implementação de novas práticas.
Assim, no projeto Apoio ás Licenciaturas no Sudoeste do Paraná: Cultura e Etnia
procuramos pensar propostas de pesquisa e intervenção pedagógica que contribuam
para a discussão sobre etnia, formação de professores na Educação Básica.
Objetivos:

O Projeto Apoio às Licenciaturas no Sudoeste do Paraná: Cultura e Etnia têm
como objetivos:
-Analisar, discutir e pensar propostas de intervenção pedagógica que contribuam
para a superação do preconceito e racismo no cotidiano escolar;
-Oferecer curso de formação continuada que abranja a temática da Educação para
as relações étnico-raciais, contemplando as seguintes unidades temáticas: Práticas
Pedagógicas e Afro-descendentes; Cultura Indígena; Identidade e Educação de
euro-descendentes; cultura e complexidade escolar;
--Promover a integração entre professores (as) e a formação de redes sociais;
- Propor, ao sistema municipal de ensino, formas para a implementação da Lei
Federal 10.639/2003 junto aos municípios de Palmas, Campo Bonito e Francisco
Beltrão-PR pertencentes à região prioritária de abrangência do Programa
“Universidade Sem Fronteiras”;
- Produzir materiais didáticos para utilização nas escolas.

Métodos
As atividades configuram-se como um conjunto de palestras, mesas-redonda,
mini-cursos e estudos coletivos. Propomos, também, a discussão teórico-metodológica
sobre memória, cultura, etnia e educação; planejamento e execução de rodas de
“contação” de histórias (membros das comunidades quilombolas de Palmas);
apreciação e produção de imagens (fotografias, iconografias e filmes) sobre o tema;

cartografia dos espaços de socialidade (identificação de lugares e atividades
desenvolvidas em diferentes temporalidades por grupos de predominância afrobrasileira); 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
pedagógico para apoio didático aos professores participantes dos processos de
formação. Dentre estes, destacamos organização e produção da biblioteca digital (livros
didático-pedagógicos e científicos, literatura infantil) disponibilização de textos,
documentários e exposições fotográficas referentes ao tema abordado. Realizamos
análises da problemática discutida a partir de diferentes fontes. Dessa forma,
viabilizamos a formação de professores da rede Municipal e Estadual com vistas a dar
cumprimento a Lei Federal nº 10.639/2003, integrando as diferentes áreas das
licenciaturas em escolas da Educação Básica.

Discussão e Resultados
O projeto está em fase de execução, mas, já é possível assinalar o vigor da
iniciativa seja pelo interesse dos moradores da comunidade quilombola em ver suas
narrativas e imagens penetrar no interior da escola, seja pelo envolvimento dos
professores que participam dos cursos de formação. As mudanças exigem que os
sujeitos problematizem suas representações sobre os lugares atribuídos aos diferentes
grupos étnicos e (re) configurem suas práticas pedagógicas a partir de novos
parâmetros nos quais o direito a diferença não implique no fortalecimento da
desigualdade, mas em práticas democráticas de convívio e interação.
De acordo com Gomes (2003, p. 77).

A escola, enquanto instituição social responsável pela organização,
transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um
dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são
difundidas. E por isso mesmo ela também é um importante local onde estas
podem ser superadas.

Nesse sentido, o projeto de extensão possibilita a discussão entre os professores
que atuam na Educação Básica e os com pesquisadores, alunos e demais
profissionais empenhados envolvidos nesta temática.Esse diálogo possibilita a troca de
experiências e amplia a compreensão sobre as relações entre cultura, etnia e
educação.
As atividades do projeto são desenvolvidas nos municípios de Campo Bonito na
Escola Estadual José Bonifácio; Francisco Beltrão na Universidade Estadual do Oeste
do Paraná- UNIOESTE, reunindo professores de diversas escolas públicas estaduais e
em Palmas, na Escola Municipal São Sebastião e na Comunidade Quilombola Adelaide
Maria Trindade... O projeto atende cerca de 300 professores da rede Estadual e
Municipal de Ensino. Cabe ressaltar que em Campo Bonito participam profissionais dos
municípios vizinhos como: Guaraniaçu e Ibema.
Para subsidiar os professores organizamos: biblioteca digital (literatura infantil e
livros didático-pedagógicos e científicos, Imagens e diversidade. Também organizamos
mostra fotográfica na Comunidade Quilombola Adelaide Maria Trindade e percebemos,
pela expressão das pessoas, no momento que observavam a própria imagem e de seus
familiares, a importância de iniciativas que fortaleçam o sentimento de pertença, a
cultura e a identidade.
. No que se refere à formação dos professores, organizamos palestras com as
seguintes temáticas - Cultura e Imaginário Sócio-organizacional; Quilombolas e
Educação: Memórias e Imagens; A arte e o Lúdico na Formação Cidadã; Diversidade e
Escola; Indígenas e Educação; Mídias e Identidades; Literatura; Currículo; Capoeira e

Oficinas para produção de materiais pedagógicos. Organizamos também o I Colóquio
Nacional de Educação e Questões Étnicas: Itinerários de Pesquisa 28 a 30 de
Setembro de 2009 (Anais com ISSN 2175-8638). O evento resultou em parcerias com a
Associação Beneficente Deus Menino e o Núcleo Regional de Educação de Francisco
Beltrão.
Conclusões
O projeto contribui para o aprofundamento da discussão sobre a temática das
questões étnico-raciais na escola e para uma construção positiva das relações entre as
diferentes etnias.
A participação no projeto possibilita aos bolsistas e docentes orientadores a
interação com a comunidade reforçando o compromisso social dae universidade.
Assim, acreditamos que, neste processo de formação, cria-se possibilidades para
construção de novos sujeitos.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO PROGRAMA
PROJOVEM URBANO PARANÁ NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E
MEDIANEIRA
Coordenador: Prof. Dr.Rosalvo Schütz
Auxiliares: Jéssica Fernanda Jacinto de Oliveira, Ana Paula Hoffmann
Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: painel
Palavras-chave: educação – juventude – inclusão
RESUMO
A formação continuada dos educadores do Programa ProJovem Urbano nos
municípios de Toledo e Medianeira foi assumida pela Unioeste junto à
Secretaria de Estado da Criança Juventude. Estão previstas 12 horas mensais
de formação em cada município durante 18 meses. A proposta pedagógica do
Programa é profundamente participativa, articulando sempre as dimensões da
educação básica, a qualificação para o trabalho e a ação comunitária, exigindo
muita criatividade, dedicação bem como uma grande capacidade de trabalho
coletivo dos educadores. A esta formação proposta é fundamental para que
este processo possa acontecer de forma qualificada e participativa uma vez
que será este o espaço para aprofundamentos teóricos, planejamentos e
avaliações conjuntas e integradas das atividades. O objetivo geral do
compromisso assumido pela Unioeste é orientar e qualificar os educadores do
ProJovem em caráter continuado na formação sobre a proposta de aliar teoria
e prática, formação e ação contribuindo para a sua qualificação pessoal e das
suas atividades educativas. A metodologia utilizada se vale em realizar
atividades formativas nos respectivos municípios (média de 16,6 horas aula por
mês) de forma a completar às 216 horas aula previstas para cada município, a
metodologia também leva em conta as demandas e necessidades dos próprios
educadores, as propostas, os manuais e guias de estudos fornecidos pela
coordenação nacional do ProJovem, consiste também em aprofundar questões
teóricas complementares pertinentes, principalmente no que se refere á
questões pedagógicas e de planejamento, realizando um constante processo
de avaliação e monitoramento coletivo das atividades em desenvolvimento. As
contribuições esperadas deste projeto são eventuais qualificações do trabalho
dos educadores junto aos educandos do ProJovem Urbano, o aprimoramento
da capacidade de trabalho e planejamento participativo e cooperativo, a
solidificação de propostas integradoras e interdisciplinares a serem executadas
no Programa, a articulação crítica das dimensões do ensino básico, a
qualificação profissional e integração comunitária e por fim, o fortalecimento do
caráter pedagógico-participativo do Programa Nacional de Inclusão de Jovens.
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FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA1
Tatiane Staub, Dulce Maria Strieder, Vilmar Malacarne 2
Área temática: Educação - Formação de Professores.
Modalidade de apresentação: comunicação oral.
Resumo: A aprendizagem dos alunos do Ensino Médio de uma parcela considerável
das escolas do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, em áreas como Física,
Química, Biologia e Matemática, apresenta-se deficiente segundo os resultados de
exames nacionais como o ENEM. Em vista disso, de forma associada à atividade de
pesquisa: “Acompanhamento Teórico-Metodológico aos Professores de Ciências e
Matemática”, o Grupo de Pesquisa Formação de Professores de Ciências e
Matemática desenvolveu dois projetos de extensão com a finalidade de contribuir
para a melhor formação dos alunos deste nível de ensino, tanto por meio do
acompanhamento orientado e analise critica da pratica pedagógica de professores
dos municípios e escolas com menor média no ENEM/2006 (Catanduvas, Lindoeste
e Santa Lúcia), quanto pelo contato direto com alunos das escolas em momentos de
estudo de conteúdos. Como resultado do desenvolvimento dos projetos, além do
apoio relativo à melhoria das ações docentes nas escolas, pode-se mencionar a
inclusão, enquanto parâmetros de pesquisa, de elementos dificultadores aos
processos de ensino e aprendizagem das escolas locais.
Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Ciências, Educação
1 Texto resultante de projetos de extensão desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Formação de Professores de
Ciências e Matemática/CCET/UNIOESTE-Campus de Cascavel, localizado no bloco C, sala 7, ramal: 3277, email para contato: <dmstrieder@unioeste.br>.
2 Integrantes do grupo de pesquisa Formação de Professores de Ciências e Matemática/CCET/UNIOESTE.

Matemática.
Introdução
A educação pública brasileira apresenta inúmeros problemas e são diversos
os fatores que causam resultados negativos. As escolas do Ensino Médio da região
oeste do estado do Paraná, em especial aquelas de cobertura do Núcleo Regional
de Educação de Cascavel (NRE), que compreende dezoito municípios, têm a
atuação nas disciplinas de Física, Biologia, Química e Matemática marcada pela
deficiente formação de seus professores, pois, em geral, estes são formados em
cursos de licenciatura distintos da sua área especifica de atuação. Como exemplo é
possível citar a pesquisa realizada por Malacarne (2007) que, por meio de dados
relativos a 177 professores das disciplinas citadas acima, deste NRE, aponta que
91% dos professores são formados em cursos de Licenciatura Plena, entretanto,
51% está atuando nas escolas em disciplinas de outras áreas do conhecimento que
não de sua formação.
O quadro da deficiente formação específica dos professores apresenta seus
reflexos nas médias locais de exames nacionais como o ENEM. Um exemplo é
aquele realizado no ano de 2006, onde 13 dos 18 municípios do NRE de Cascavel
obtiveram médias inferiores a média do estado do Paraná (43,716) e também
inferiores à média geral nacional (42,616). Assim, se fez necessária à
implementação de medidas que visassem a superação de tal situação, com foco de
atuação centrada na melhoria a qualificação profissional dos professores locais de
Ciências (Física, Química e Biologia) e Matemática e na oferta de oportunidades
para a ampliação da aprendizagem dos alunos.
Na busca por contribuir na superação do quadro apontado, foram
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa “Formação de Professores de Ciências e
Matemática”, dois projetos de extensão durante o ano de 2009. O projeto “Formação
Continuada para Professores de Ciências Naturais e Matemática em Municípios do

Oeste do Paraná com Baixo Desempenho no ENEM/2006”, propôs a realização de
um acompanhamento teórico-metodológico aos professores das disciplinas de
Física, Química, Biologia e Matemática. Dos municípios integrantes do NRE de
Cascavel, três foram alvo mais imediato do projeto, aqueles com menores médias na
avaliação do ENEM 2006 (avaliação imediatamente anterior a formulação do projeto
de pesquisa que deu origem aos projetos de extensão), que são os municípios de
Santa Lucia, Catanduvas e Lindoeste, cujas médias apresentadas no ENEM foram
de 36,670; 37,665; 39,120 respectivamente.
Aos professores de Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) e
Matemática das escolas publicas de Ensino Médio destes municípios foi oferecido
suporte de conteúdos e metodologias, efetivado por docentes da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), integrantes do Grupo de Pesquisa
Formação de Professores de Ciências e Matemática.
Em um segundo momento, a pedido dos próprios docentes das escolas dos
municípios mencionados, implantou-se outro projeto intitulado: “Curso Preparatório
para o Vestibular para os Municípios de Santa Lúcia e Lindoeste: Ciências Naturais
e Matemática”, pretendendo oferecer a oportunidade, aos alunos do 3º ano do
Ensino Médio, de ampliação/aprofundamento da aprendizagem nos conteúdos
curriculares das disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática, além do
contato direto com o ensino superior em instituição pública motivando-os na
perspectiva da realização de cursos de graduação em tal instituição.
Para desenvolvimento do projeto de extensão voltado aos alunos do ensino
médio, o grupo de professores do grupo de pesquisa mencionado anteriormente,
teve o auxílio de alunos monitores dos cursos de graduação da UNIOESTE que
tiveram a oportunidade, orientados constantemente pelos docentes da equipe, em
difundir seus conhecimentos nas áreas, além de aprofundá-los por meio da
preparação para a atuação junto aos alunos das escolas.

Objetivos
O objetivo central que deu suporte as ações nos dois projetos de extensão
era o de contribuir para a melhor formação dos alunos do Ensino Médio de escolas
da região oeste do Paraná, nas disciplinas de Física, Química, Biologia e
Matemática. Neste sentido, a atuação em torno de outros objetivos se tornou
essencial, como: o trabalho de formação continuada com os professores que atuam
nas disciplinas, com foco tanto no estudo de conteúdos específicos, quanto no
desenvolvimento de metodologias que promovam maior interesse e participação dos
alunos; a contribuição para a capacitação dos alunos para o acesso ao ensino
superior por meio da ampliação/aperfeiçoamento do estudo dos conteúdos
curriculares das disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática e do contato
com a instituição de ensino superior.
Métodos
O projeto “Formação Continuada para Professores de Ciências Naturais e
Matemática em Municípios do Oeste do Paraná com Baixo Desempenho no
ENEM/2006” foi desenvolvido em três módulos centrais, onde o primeiro módulo,
com carga horária total de 64 horas, foi desenvolvido na UNIOESTE e direcionado
para a formação dos professores em conteúdos e metodologias para as áreas
especificas de atuação, sendo elas as de Física, Química, Biologia e Matemática. O
segundo módulo foi desenvolvido no interior das escolas dos municípios de atuação
dos professores inscritos, em forma de planejamento orientado de aulas
diferenciadas,

desenvolvimento

destas

aulas

junto

aos

alunos

e

acompanhamento/análise da pratica pedagógica dos professores nestas aulas, com
carga horária total de 96 horas. O terceiro módulo, com carga horária total de 32
horas, foi desenvolvido no interior da UNIOESTE, e contemplou o aprofundamento
dos temas abordados no primeiro e segundo módulo, priorizando aqueles aspectos
sobre os quais os professores apresentaram maiores dificuldades ou interesse em

rediscussão.
O projeto “Curso Preparatório para o Vestibular para os Municípios de Santa
Lúcia e Lindoeste: Ciências Naturais e Matemática” propôs o atendimento a duas
turmas de 40 alunos das escolas destes municípios. Os encontros de estudo foram
realizados aos sábados no interior da UNIOESTE e coordenados por acadêmicomonitores

voluntários

graduandos

de

diferentes

cursos

desta

instituição,

selecionados e orientados pela equipe de docentes do projeto. Para o planejamento
dos encontros de estudo, os monitores fizeram uso do espaço físico, dos materiais e
equipamentos disponíveis na sala do grupo de pesquisa Formação de Professores
de Ciências e Matemática e também do Núcleo de Estudos InterdisciplinaresNEI/UNIOESTE. O projeto recebeu o apoio das prefeituras dos municípios atendidos
que disponibilizaram reprografia e se responsabilizaram pela seleção dos alunos e
organização de infra-estrutura de transporte e alimentação.
Discussão e Resultados
A atividade de formação continuada de professores contribuiu para a
instrumentalização destes no sentido da melhoria de suas atividades docentes,
incentivando, formando e informando para a utilização de diferentes metodologias e
equipamentos, como o computador, tanto para a obtenção de material enriquecedor
para o planejamento de suas aulas, quanto para o próprio desenvolvimento destas
junto aos alunos, e também para consultas e contatos constantes com os docentes
pesquisadores da UNIOESTE.
No que diz respeito as ações de formação continuada, um elemento
problemático merece destaque: o baixo interesse dos professores de Química,
Física, Biologia e Matemática das escolas alvo do projeto, em integrar atividades de
formação

continuada,

fato

que

dificultou

imensamente

o

processo

de

acompanhamento a tais professores, sendo que, por conseqüência, grande parte
das vagas do projeto especifico foram ocupados por professores de escolas publicas

de outros municípios. O grande número de atividades de formação solicitadas pelas
instâncias superiores estaduais, ainda que sem a disponibilização de carga horária
adequada para tal, podem contribuir para a compreensão deste quadro. A carga
horária intensa de trabalho dos professores em consonância com certo grau de
acomodação na situação (im)posta, também oferece indícios para compreensão.
O curso preparatório direcionado para os alunos teve origem em uma
solicitação dos professores das escolas dos municípios de Santa Lúcia e Lindoeste,
durante uma atividade de pesquisa, previamente realizada. Entretanto, o baixo
interesse e a pouca persistência dos alunos das escolas em aprofundar seus
estudos e em manter-se em contato com a universidade dificultaram por demais a
continuidade das atividades. Das 80 vagas ofertadas pela equipe do projeto, apenas
40 foram ocupadas e, por fim, o projeto foi abreviado em função das desistências.
Vale ressaltar que toda a atividade foi oferecida gratuitamente, desde o
deslocamento, alimentação, material didático e os encontros de estudo. Tais
encontros foram previamente planejados pelos monitores e seus orientadores,
buscando, além do estudo de conteúdos, gerar maior motivação para a
compreensão da Ciência. No aspecto social, o projeto visava oferecer as pessoas
com baixa renda, uma maior oportunidade de inserção no ensino superior em
instituição pública. Entretanto, os alunos demonstraram pouco interesse por tal
inserção, situação que foi alvo de discussão no grupo de pesquisa responsável pelo
desenvolvimento do projeto e continua sendo alvo de análise por parte da equipe.
Conclusão
A cultura cientifica da população tem sido considerada, entre pesquisadores
da Área de Ensino de Ciências e Matemática, como um dos elementos
identificadores do desenvolvimento de um país. Uma das instancias de formação da
cultura cientifica da população é, sem dúvida, o ensino de ciências nas escolas. Tal
ensino, entretanto, especialmente na região oeste do Paraná, enfrenta sérias

dificuldades no que diz respeito à formação de professores, pois um grande
percentual destes atua em disciplinas fora da sua área de formação.
A preocupação com o nível de formação dos alunos do Ensino Médio da rede
publica, ultrapassa os limites do percentual de acesso ao nível superior. A
estruturação dos projetos objetivava, em última instância, ampliar a cultura cientifica
local, motivando alunos e professores à uma aproximação à Ciência, possibilitando a
melhoria de seu cotidiano.
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FUNDAMENTOS RACIONAIS DOS DIREITOS HUMANOS EM HUGO GROTIUS
Bernardo Alfredo Mayta Sakamoto; Ayres Pablo Bogoni
Área temática: 03 Direitos Humanos e justiça
Identificar a modalidade de apresentação: comunicação oral.
Resumo
Hugo Grotius (1583-1645) é considerado o “pai do Direito internacional”. Ele
justificou o direito internacional a partir do direito natural, isto é, Grotius fundamentou
racionalmente as relações internacionais que desde os gregos possuíam origens
divino ou sobrenatural. Segundo ele, analogamente aos seres vivos, o direito natural
apela à preservação do homem individual; assim como deve-se preservar as
diversas partes do organismo – todas elas imprescindíveis para o bom
funcionamento da totalidade orgânica - qualquer atentado à dignidade do indivíduo
afeta à humanidade em seu conjunto, por isso, o direito natural visa regular a
preservação da espécie. Neste sentido, o direito natural é denominado direito do
homem ou direitos humanos. Assim a concepção organicista de Grotius considera
os indivíduos como parte de uma sociedade harmonicamente organizada pelo
princípio de sociabilidade. O direito natural não só legitima os direitos civis, ele
legitima também os direitos universais, que são reconhecidos por toda a
humanidade e permite regular as relações entre os povos visando à paz mundial.
Palavras-chave: direitos humanos; paz mundial.
1. Introdução
A atividade de extensão focalizou os fundamentos racionais dos direitos humanos
de Hugo Grotius. Cassirer afirma que, dentre os pensadores do século XVI, Grotius
é “não apenas homem político e jurista mas também um humanista de vasta

erudição; e mesmo o pensador mais importante e mais original produzido nos meios
humanistas”. (Cassireir, 1994, p. 318-9). Dentre suas originalidades consta ser o
fundador do Direito Natural moderno Laico, o pai do Direito Internacional Público,
um dos precursores do da teoria dos Direitos da Pessoa (que influenciará a
discussão acerca dos Direitos Humanos). Seu pensamento jurídico-político é
também uma das fontes do contratualismo moderno.
Grotius desenvolveu os pressupostos filosóficos do jusnaturalismo de Hugo
Grotius. Este pensador percebeu que nas sociedades de sua época (regida pelo
direito civil, seja romano ou de cada povo) não se tinha um direito que regesse aos
povos e aos governantes. A tarefa de Grotius será a de fornecer um Direito natural
laico para fundamentar a estabilidade social.
Grotius retoma a idéia de sociabilidade dos estóicos como fundamento do
jusnaturalismo. Assim, ele considera que existe na natureza humana uma propensão
a uma comunidade pacífica, organizada e estável. Então, existe no homem a
procura por este tipo de sociedade e com afã de atingi-la impõem-se obrigações tão
iguais que as que servem a fins mais estritamente privados. A propensão natural
para a estabilidade da sociedade pacífica e organizada é consoante com o
entendimento humano, que é a fonte do direito natural. Abster-se de apropriar-se do
bem do outrem, de restituir aquilo que, sem ser nosso, está em nossas mãos, a
obrigação de cumprir as promessas, a reparação dos danos causados por nossa
culpa e a aplicação dos castigos merecidos entre os homens (GROTIUS, 2004, p.
39).
Em Grotius existem valores mínimos em nossa natureza que, por isso, são
perdurados na sociedade ordenada: seguridade da propriedade, a boa fé, a
honestidade nos tratos e um acordo geral entre as conseqüências da conduta dos
homens e seus prêmios. Assim, para Grotius a preservação dos valores não tem
origem na eleição voluntária nem é produto de convenções, ao contrário, como ele
diz: “... a natureza mesma do homem que, ainda não nos faltasse nada, nos levaria

às relações mútuas da sociedade, é a mãe do direito natural” (GROTIUS, 2004, p.
43). Assim, para fundamentar o jusnaturalismo, Grotius considerou que a justiça
consiste na conformidade do Direito com os princípios subjacentes da natureza
humana.
A utilidade prática da teoria do Direito natural foi a de ter introduzido no Direito e
na Filosofia Política elementos normativos, um sistema de valores transcendentes
inseridos na natureza humana, tais como a justiça, a boa fé e a honestidade nos
tratos com arranjo ao qual podia julgar-se o Direito positivo.
Os valores para o jusnaturalismo eram eternamente válidos. Como afirma Grotius:
O homem é, sem dúvida um animal, mas um animal de espécie superior, muito mais
distante das demais espécies de animais... Mas entre as coisas que são próprias do
homem está o desejo da sociedade, isto é, de comunidade, mas de uma
comunidade de qualquer classe, mas de uma comunidade pacífica e organizada
com arranjo a seu entendimento, com os seres de sua própria espécie; a esta
tendência social os estóicos a denominaram sociabilidade (GROTIUS, 2004, p.37).
2. Objetivos
Geral
Fornecer – por meio da concepção dos direitos humanos de Hugo Grotius −
fundamentos éticos-políticos que orientem e subsidiem professores do ensino
básico e universitário.
Específicos
- Ressaltar os estudos de Hugo Grotius sobre a natureza humana (os direitos
humanos) para a compreensão de uma sociedade estável e da paz mundial.
- Destacar os direitos humanos na concepção do direito internacional e na teoria da
guerra justa ou intervenção de Grotius.

- Levantar um problema que atinge à estrutura da sociedade atual, a desumanidade
do indivíduo e a importância da filosofia moral na restituição da dignidade
humana nesta sociedade.
- Enfatizar a existência de uma preocupação constante na filosofia que é a reflexão
sobre o desenvolvimento de todas as capacidades humanas, visando o melhor
convívio social.
- Promover um estudo interdisciplinar (entre as ciências sociais, direito e a filosofia)
a partir do pensamento filosófico de Hugo Grotius
3. Métodos
- Leituras de textos selecionados de Hugo Grotius.
- Abordagem didática dos direitos humanos visando a paz mundial no pensamento
de Hugo Grotius.
- A consistência teórica da extensão fora submetida a debate no grupo de pesquisa
Ética e Política da Unioeste.
4.

Discussão e Resultados

Dentro do projeto de extensão Percurso na Ética e Política III, foi apresentado este
tema sobre o humanitarismo de Grotius em uma oficina que se desdobrou em
atividades internas e externas à Unioeste. Internamente foram realizados encontros
com conteúdos temáticos, desenvolvidos por acadêmico de 4º ano do curso de
Filosofia, orientado e acompanhado por professor e apresentações em atividades do
Grupo de Pesquisa de Ética e Política da Unioeste. Externamente, foram difundidos
e apresentados as idéias dos direitos humanos de Grotius em eventos regionais,
nacionais e internacionais, que concluiu em publicações que difundem no meio
acadêmico as idéias humanitárias de Hugo Grotius.
5. Conclusões

Com a concepção dos direitos humanos de Hugo Grotius tentou-se contribuir com
fundamentos éticos e políticos que orientem e subsidiem professores do ensino
básico e universitário. Focalizou-se os fundamentos racionais dos direitos humanos
de Hugo Grotius compreendendo que a Unioeste, abordando estes temas, convertese em um centro acadêmico que incentiva os temas que estão no interesse filosófico
mundial, enriquecendo o debate filosófico e jurídico sobre este autor.
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GÊNEROS DO DISCURSO: MÚSICA, POESIA E PUBLICIDADE
Cínthia Morelli Rosa;Cristina Hinterlang;Silvana Carolina Trevisan
Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Gêneros do discurso;leitura; interpretação.
RESUMO:
A proposta desta oficina é refletir, em conjunto com professores da Educação
Básica, sobre os gêneros do discurso e suas implicações no ensino. Está
baseada nos estudos do filósofo russo Mikhail Bakhtin (1997). Segundo este
autor, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados
que evoluem conforme o tempo e as necessidades surgidas socialmente. Para
a oficina, foram escolhidos os gêneros música, poesia e publicidade porque
fazem parte do cotidiano dos alunos e circulam em espaços diversos que são
reconhecidos por eles. Na busca do reconhecimento de tais gêneros, a oficina
compreenderá a identificação e a discussão dos gêneros selecionados, bem
como sua leitura e interpretação. Atendendo à noção de interação e
dialogismo defendida por Bakhtin, a oficina oferecerá espaços de discussão e
atuação por parte dos professores.
Contato:
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Título: GEOMETRIA E ÁLGEBRA COM FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
Autores: Edson Carlos Licurgo Santos; Paulo Eduardo Sartori; Henrique Alípio
Perina;
Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
Resumo:
Estudantes do ensino fundamental (último ano) e médio, começam a ter contato com
processos de manipulação algébrica nos seus estudos de matemática. Esta
iniciação a álgebra pode fazer parecer que a disciplina de matemática é inacessível,
causando desinteresse pela mesma. Um importante aliado no combate ao
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. Por exemplo, o Winplot e o Geogebra, que são gratuitos. 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 os alunos
bolsistas do projeto desenvolvem 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:
Os (dois) discentes envolvidos no projeto oferecem 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/09 e duas com inicio previsto para
junho de 2010. Os cursos têm duração de 30 horas e as aulas são preparadas com
a orientação do coordenador do projeto.
Discussão e resultados:

Apesar dos softwares utilizados nos cursos oferecidos aos alunos serem gratuitos,
devido à falta de conhecimento técnico sobre o sistema operacional instalado nas
máquinas da escola, foi necessário o envolvimento de técnicos da UNIOESTE no
projeto para que os programas funcionem adequadamente. O início das atividades
deu-se em outubro 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:
Apesar do projeto ainda estar em desenvolvimento, 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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GRUPOS DE ESTUDOS: UMA ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO.
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: COMUNICAÇÃO ORAL.
RESUMO: Nesta comunicação, objetivamos apresentar, resumidamente, reflexões
sobre um dos projetos de caráter extensionista do qual somos participantes: “Os
gêneros do discurso e o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais da educação
básica”5. Os objetivos fundamentais do projeto, realizado no formato de grupos de
estudo, são de refletir teórica e metodologicamente sobre os gêneros do discurso
como objeto do ensino escolarizado de língua portuguesa nos anos iniciais da
Educação Básica, considerando a relação entre conhecimento, prática, realidade
social e formação de professor; e produzir material didático para subsidiar o trabalho
de sala de aula realizado por professores desse segmento. No ano vigente, as
atividades de formação têm compreendido um encontro mensal com duração de 8h,
no qual são realizadas discussões teóricas e de transposição didática. Temos
observado o entusiasmo dos participantes com as seções de estudos, bem como
temos ouvido depoimentos de que a participação no projeto tem se refletido de
modo produtivo em suas ações de sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; grupos de estudo; ensino.
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INTRODUÇÃO:
A universidade tem a função de produzir conhecimento e de transmiti-lo
socialmente, quer seja aos seus membros, quer seja à população de modo geral. Foi
com base nesse entendimento, e na necessidade de o Departamento de Letras da
UNIOESTE contribuir com a formação continuada de professores, que se idealizou
este projeto de extensão (“Os gêneros do discurso e o ensino de língua portuguesa
nos anos iniciais da educação básica”), tendo como foco a realização de estudos
teóricos sobre os gêneros do discurso e sua relação com o ensino, e como produto a
elaboração de atividades didáticas (Sequências Didáticas) para subsidiar o trabalho
em sala de aula. O público alvo são professores das redes públicas municipais de
ensino de municípios de abrangência da Associação dos Municípios do Oeste do
Paraná – AMOP, que estão no exercício de suas funções em sala de aula, nos anos
iniciais da Educação Básica.
Documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008), o Currículo Básico para a
Escola Pública Municipal: “Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais"
(AMOP, 2007) têm apontado a necessidade de o ensino de língua portuguesa, na
escola, ser pautado por textos orais e escritos em uso na sociedade. Isso remete ao
descentramento do ensino com foco nas normas ou na descrição gramatical, e à
adoção de outro objeto de ensino.
Entendemos que é preciso conhecer os gêneros do discurso – considerandose seus temas, suas formas composicionais e seus estilos (BAKHTIN, 1999), para
poder fazer escolhas quanto ao que contemplar em sala de aula, e a como fazê-lo,
tendo em vista seus interlocutores, os alunos da escola pública. Aliado a isso, são
realizados estudos e discussões sobre a transposição didática do gênero para a sala
de aula (DOLZ e SCHNEUWLY, 1999), e sobre a noção e funcionalidade de
modelos didáticos de gêneros (MACHADO e CRISTÓVÃO, 2006). A fundamentação

teórica que tem servido de esteio às reflexões é a perspectiva enunciativo-discursiva
de língua e de linguagem (BAKHTIN, 1992), as contribuições de Bronckart (1999),
Dolz e Schneuwly (1996 e 1999), Schneuwly (1988 e 1994), Dolz (1995a e 1995b) e
Machado et al. (1998) para Didática de Línguas.
Partindo do pressuposto de Bakhtin (1999), de que todo “querer dizer do
locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso”, e de que a
comunicação se realiza por intermédio dos textos, deve-se possibilitar aos
estudantes a oportunidade de produzir e compreender textos de maneira adequada
a cada situação de interação comunicativa. Uma das alternativas apontadas para
trabalhar o ensino de gêneros discursivos é envolver os alunos em situações
concretas de uso da língua, por meio de seqüências didáticas, reconhecendo-se que
a escola é um “autêntico lugar de comunicação”, e as situações escolares “são
ocasiões de produção e recepção de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 78).
No Projeto objetiva-se também estreitar as relações entre teoria e prática;
despertar nos profissionais da educação, atuantes na rede pública de ensino, o
caráter de professor–pesquisador, que reflete sobre suas próprias práticas;
fortalecer a base teórica dos profissionais atuantes nos anos iniciais do ensino
fundamental da rede pública.
Segundo questionário aplicado às professoras participantes do projeto,
constatamos que a maioria busca o aperfeiçoamento, a aquisição de novos
conhecimentos, aptidão para trabalhar com os gêneros discursivos como teorizado
durante as discussões, reflexão sobre suas práticas na sala de aula. Essa
percepção pode ser observada em depoimento 6 de uma das participantes sobre que
objetivos pretendia alcançar com sua participação no grupo:
Ter um amplo entendimento do assunto abordado (gêneros
discursivos) para meu crescimento pessoal e profissional, a partir de
então poder repassar com segurança aos meus colegas de trabalho,
6

O questionário foi aplicado por nós, no dia 08 de abril de 2010, durante um dos encontros do grupo
de estudos.

através de grupos de estudo (Professora do município de Santa
Tereza do Oeste/PR)

METODOLOGIA:
A metodologia que orienta o grupo de estudos é a da pesquisa bibliográfica,
associada a discussões que são realizadas nos encontros presenciais, à elaboração
de atividades didáticas para sala de aula, à exposição das mesmas para todo o
grupo, com vistas a obter contribuições para melhorar a sua qualidade. O projeto em
foco compreende uma carga horária de 80h, distribuídas em 10 encontros de 8h
cada, realizados na sede da AMOP, em Cascavel. A partir de leituras, reflexões e
discussões, o assunto selecionado é aprofundado teoricamente na tentativa de
efetuar a transposição didática. Somente depois de um intenso estudo teóricocientífico, inicia-se o processo de transposição didática.
No momento de transpor a teoria para a prática, as integrantes socializam,
com todo o grupo, as tentativas de produção. Todo o grupo participa, sugerindo,
questionando, propondo, orientando. Uma vez produzidas as atividades, essas são
levadas a campo, a fim de conferir se as propostas são adequadas àquele ano/série.
Depois disso, com as devidas inserções e alterações necessárias, as mesmas são
encaminhadas à coordenação do grupo que fará uma leitura atenta, verificando
conceitos, propondo readequações, corrigindo aspectos ortográfico-sintáticos,
formatando, por fim, a atividade produzida. Portanto, após um amplo estudo se
iniciará a elaboração de propostas de trabalho com o gênero.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
O grupo de estudos a que se refere este projeto teve início em 2006, com
uma equipe de professoras, do qual algumas ainda são participantes. As conquistas
dessas profissionais em termos de aprofundamento teórico e de alargamento de

possibilidades de encaminhamentos metodológicos, resultantes principalmente de
sua participação nessa atividade, tem se destacado em seus municípios de origem,
servindo de motivação a outras professoras para se engajarem no projeto. Para
além disso, o incentivo feito pelas coordenadoras do projeto 7, tem incitado não só
professoras que já estão atuando em sala de aula, mas também acadêmicas do
curso de Letras da Unioeste/Cascavel e pós-graduandas do curso de Mestrado em
Letras da mesma instituição, a se envolverem com esse trabalho de formação,
possibilitando o diálogo com professores em serviço e com professores em
formação inicial.
No ano de 2010, o grupo de estudos começou com aproximadamente 15
novas participantes, entre professoras e acadêmicas, o que possibilitou a abertura
de um novo grupo, separando-se as participantes antigas das iniciantes. Atualmente
participam do grupo iniciante professoras dos municípios de Cascavel, São Miguel
do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Ubiratã, Vera Cruz do Oeste, Matelândia e
Maripá. A maioria das participantes inseriu-se no projeto através de convite da
secretaria de educação do seu município (a AMOP faz o convite às secretarias de
educação dos municípios abrangentes da associação e então as secretarias são
responsáveis de repassá-lo às professoras). Estas dispõem de transporte cedido
pela secretaria de educação para frequentar os encontros. Porém, há também
participantes que frequentam o projeto por interesses próprios e outras a convite das
coordenadoras. Grande parte das participantes pretende adquirir experiência e
novos conhecimentos em prol da melhoria da educação em seu município, como
observado em outro depoimento de um das participantes, quando perguntada sobre
os resultados que pretendia alcançar com sua participação no projeto:
Com a troca de experiências, (...) enriquecer meus conhecimentos
para levar ás pessoas do meu município (Professora do município de
Ubiratã/PR)
7

Drª Carmen Teresinha Baumgärtner e Drª Terezinha da Conceição da Costa-Hübes.

Está prevista para o segundo semestre deste ano, após ter realizado
discussões de nivelamento básico, a integração dessa turma à outra, que já vem
fazendo o percurso desde 2006. Através de um questionário aplicado para as
participantes, pôde-se constatar que todas avaliam de forma positiva o trabalho
realizado até o momento e acreditam ser de grande contribuição para a realização
de seus trabalhos pedagógicos, pois o grupo de estudos possibilita o estreitamento
da relação teoria/prática, tão cobrada dos profissionais da educação. Ao mesmo
tempo em que as professoras estão participando dos debates teóricos, encontramse exercendo suas funções como educadoras, o que facilita que elas próprias
reflitam sobre suas práticas em sala de aula acerca do trabalho com gêneros do
discurso, que é o tema central abordado no projeto. Tal aspecto pode ser constatado
com o depoimento de uma das professoras participantes do grupo de estudos:
O projeto está me fazendo refletir tanto a minha prática quanto o meu
conhecimento de gêneros (Professora do município de Vera Cruz do
Oeste/PR)

Outro aspecto importante de se observar é a oportunidade de interação entre
professoras já formadas e atuantes e futuras profissionais em pleno processo de
formação. Essa relação possibilita a troca de experiências, além de uma avaliação
de como se dá o processo de formação de professores.
Considerando-se que um dos objetivos do projeto é a elaboração de
atividades didáticas, publicaram-se os Cadernos Pedagógicos 1 (AMOP, 2007b), 2
(AMOP, 2008) e 3 (BAUMGÄRTNER e COSTA-HÜBES, 2009). Neste ano, está
sendo elaborado o Caderno Pedagógico 4, visando ampliar as contribuições para o
encaminhamento pedagógico do ensino de língua portuguesa na sala de aula,
acerca do trabalho com gêneros do discurso. Tal material não é de exclusivo acesso
das participantes das discussões, o que possibilita a difusão das reflexões e das
propostas sugeridas.
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INTERVENÇÃO NA RELAÇÃO UNIVERSIDADE / ESCOLA BÁSICA:
MEMÓRIAS DAS LUTAS PELA TERRA EM PEQUENAS COMUNIDADES
PARANAENSES

Autor: Anderson Arilson de FREITAS1
Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral
Resumo:
Este projeto faz parte do Programa de Extensão Universitária Universidade Sem
Fronteiras, subprograma: Apoio às Licenciaturas. A pesquisa está pautada no
levantamento, produção e discussões sobre as memórias e histórias de sete
comunidades (urbanas e rurais) da região do Cantuquiriguaçu/PR, pertencentes aos
municípios de Três Barras do Paraná, Ibema e Diamante do Sul. O trabalho consiste
na produção de depoimentos orais, levantamento de fotografias, documentos,
relatos de memória, mapas, vídeos, produções culturais, etc., com moradores das
comunidades pesquisadas. Os assuntos a serem trabalhados durante a pesquisa
correspondem aos processos migratórios, lutas pela posse e propriedade da terra,
desenvolvimento do trabalho, víveres urbanos e rurais, e questões ambientais. O
levantamento de fontes resultará na elaboração e apresentação de oficinas para os
alunos das escolas inscritas, bem como a produção de acervo documental e material
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didático, a ser disponibilizados nas escolas, como material de apoio para os
professores trabalharem com os alunos sobre a história regional.
Palavras-chave: História Oral; Universidade Sem Fronteiras; Cantuquiriguaçu.

Introdução
O projeto Intervenção na relação universidade / escola básica: memórias das
lutas pela terra em pequenas comunidades paranaenses, do Programa de Extensão
Universidade

Sem

Fronteiras,

subprograma

Apoio

às

Licenciaturas,

está

desenvolvendo pesquisas para realizar atividades de integração entre as
comunidades e escolas de pequenas localidades e centros agrícolas dos municípios
de Diamante do Sul, Três Barras do Paraná e Ibema. A partir dessa coleta
documental e de depoimentos orais com professores e moradores, e o
conhecimento das vivências e problemas dos agricultores da região, pretende-se
abrir novos canais para compreensão e proposição de ações conjuntas
escola/comunidade. Ao mesmo tempo, intenta-se o envolvimento da universidade
nesse cotidiano, seja produzindo conhecimento sobre essa realidade via pesquisa,
seja, levantando possibilidades de atuação de seus acadêmicos como professores
futuros dessas escolas.
Ressalte-se que esses municípios e comunidades rurais vivenciaram
processos de luta na posse pela terra – como a revolta de posseiros nos anos 1960
na região de Três Barras do Paraná e Diamante do Sul – e a organização de
movimentos que redundaram na organização de projetos de assentamento – com a
atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra/MST –, e reassentamento –
decorrente da construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias – também em Três
Barras do Paraná. Isso constitui um desafio para o próprio ensino de História, que

não pode se furtar a abordar essas questões locais. A partir dessa triangulação
universidade / escola básica / comunidade, bem como das questões historiográficas
levantadas, pretendemos ainda, no interior das atividades de Prática de Ensino de
História, discutir as possibilidades e características do trabalho docente nesses
pequenos centros, visando uma futura inserção profissional desses acadêmicos.
Objetivos
Objetivo geral:
Desenvolver pesquisa sobre questões regionais integrando escola básica /
universidade / comunidade.
Objetivos específicos:
a) produzir e sistematizar, a partir de pesquisa de campo, um acervo documental a
ser disponibilizado às escolas estaduais de ensino básico e à universidade, sobre
processos de migração, trabalho, lutas e posse da terra, nas localidades indicadas.
b) integrar os bolsistas universitários nas atividades de pesquisa e no conhecimento
das questões das comunidades rurais, possibilitando uma mais efetiva formação
profissional.
c) produzir material didático e ações de intervenção junto às unidades escolares
através da atuação dos bolsistas em oficinas.
Métodos
Para a concretização dos objetivos propostos, o projeto está realizando
atividades de pesquisa e atividades de extensão, formativas, envolvendo todos os
bolsistas. Como atividades de pesquisa, o projeto está desenvolvendo a leitura e
sistematização de referencial teórico/bibliográfico. Coleta de dados e documentos

sobre a região a ser pesquisada. Coleta de depoimentos de pessoas das
comunidades pesquisadas, inclusive de professores e funcionários das unidades
escolares, dentro dos procedimentos relativos à História Oral como história de vida.
Coleta e constituição de um acervo fotográfico, disponibilizado e comentado pelos
entrevistados. Apresentação da pesquisa em forma de oficinas nas escolas e
sempre que possível também nas comunidades. Apresentação de comunicações,
painéis, conferencia, mesa redonda, em eventos acadêmicos, regionais, nacionais e
internacionais, bem como a elaboração de artigos científicos. Elaboração de um
material didático, a ser disponibilizado para as escolas envolvidas, relativo aos
processos de migração, trabalho, lutas e posse da terra, além de vivências urbanas
e rurais, e questões ambientais, para ser utilizado na elaboração dos procedimentos
de intervenção na prática escolar.
Discussão e Resultados
Um impacto esperado sobre as escolas da região consiste no acesso ao
conhecimento produzido sobre a realidade local, o que poderá subsidiar ações
escolares mais efetivas. Outro impacto se coloca na aproximação, aliás, já iniciada,
entre a Universidade e a escola básica, muito especialmente as escolas estaduais
de ensino fundamental e médio. O trabalho de oficinas com os alunos das escolas,
se por um lado, constitui-se num importantíssimo fator de formação dos mesmos,
torna-se um espaço de trocas com os próprios professores dessas escolas,
redundando, portanto, num processo de capacitação dos mesmos. Além disso,
importante também se torna a pesquisa que está implícita no projeto, sobre uma
região

extremamente

carente

de

intervenções,

com

baixo

Índice

de

Desenvolvimento Humano/IDH, sobre a qual urge um conhecimento mais efetivo,
principalmente naquilo que se relaciona com a educação.
Conclusões

Tratando-se do programa “Apoio às Licenciaturas”, o projeto está sendo
desenvolvido com o intuito de propiciar condições para uma melhor formação dos
acadêmicos do curso de Licenciatura em História (260 alunos, aproximadamente). A
integração universidade / escola básica também favorece professores e alunos das
unidades escolares. Como o projeto se vincula também às comunidades, interfere
efetivamente nessa relação escola/comunidade, propiciando o compartilhamento de
ações de pesquisa e extensão, em especial com relação às pequenas escolas, nem
sempre alvo de projetos de intervenção.
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E BrOffice.org CALC
Carlos José Maria Olguín¹, Oscar José Busatta², Carin Rosângela Redel³, André
Luiz Barros Luchesi4, Allysson Chagas Carapeços4 e Hudson João Magalhães4
Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: inclusão digital, informática, BrOffice.org Calc
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; pretendese ainda propiciar a discussão
sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o computador) através
de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular planilhas eletrônicas. A
metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através do uso de slides
e interações diretas com o computador, através da realização de exercícios
específicos propostos em sala de aula, para utilizar as funcionalidades mais
importantes do aplicativo. Alguns dos tópicos apresentados neste minicurso são:
O conceito de planilha eletrônica, apresentação da área de trabalho do
BrOffice.org Calc, utilização das principais ferramentas, como inserir e trabalhar
com fórmulas e funções, e a criação de gráficos. O conteúdo será passado em um
período de 4 horas e ao final desse minicurso esperase despertar o interesse
dos participantes pela informática, bem como esclarecer os principais conceitos
relativos ao uso de uma planilha eletrônica, em particular, a planilha eletrônica
BrOffice.org Calc.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[Oliveira 2005] Oliveira, A., Conhecendo o BrOffice.org Calc  Versão 2.0.
Disponível em: www. broffice.linuxdicas.com.br. Último acesso: 03/10/2006.
[Schechter 2006] Schechter, R., BrOffice.org Calc e Writer – Trabalhe com
Planilhas e Textos em Software Livre, Elsevier Editora, 2006.
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4 Acadêmico do curso de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel.

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E BrOffice.org IMPRESS
Carlos José Maria Olguín1, Oscar José Busatta2, Carin Rosângela Redel3, Daniel
Mendes4, Allysson Chagas Carapeços4 e Hudson João Magalhães4
Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: inclusão digital, informática, BrOffice.org Impress
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; pretendese ainda propiciar a discussão
sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o computador) através
de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular geradores de
apresentações. A metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através
do uso de slides e interações diretas com o computador, através da realização de
exercícios específicos propostos em sala de aula, para utilizar as funcionalidades
mais importantes de cada aplicativo considerado no treinamento. O conteúdo será
passado em um período de 4 horas sendo que o mesmo está baseado,
principalmente, na seguinte bibliografia: [Oliveira 2006] e outras fontes
consultadas na internet. Alguns dos tópicos apresentados neste minicurso são:
Como criar e aprimorar uma apresentação de slides, como interagir com o
ambiente de trabalho do BrOffice.org Impress, como inserir e modificar efeitos em
uma apresentação, além de outros aprimoramentos. Esperase com este mini
curso despertar o interesse dos participantes pela informática, bem como
esclarecer os principais conceitos relativos ao uso de geradores de
apresentações, em particular, o BrOffice.org Impress.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[Oliveira 2006] Oliveira, A., Conhecendo o BrOffice.org Impress  Versão 2.0 
Básico. Disponível em: www. broffice.linuxdicas.com.br. Último acesso:
03/10/2006.
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olguin@unioeste.br – fone: (45) 32203191
2 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – email:
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4 Acadêmico do curso de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel.

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E LINUX
Carlos José Maria Olguín1, Oscar José Busatta2, Carin Rosângela Redel3, Elom
Lopes Sampaio Dutra4, Allysson Chagas Carapeços4 e Hudson João Magalhães4
Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: inclusão digital, informática, Linux
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; pretendese ainda propiciar a discussão
sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o computador) através
de Softwares e Aplicativos convencionais. A metodologia utilizada será a
apresentação de conteúdos através do uso de slides e interações diretas com o
computador, através da realização de exercícios específicos propostos em sala de
aula, para utilizar as funcionalidades mais importantes de cada aplicativo
considerado no treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4 horas
sendo que o mesmo está baseado, principalmente, na seguinte bibliografia:
[Brookshear 2000], [Norton 1998], [Campos 2003] e outras fontes consultadas na
internet. Alguns dos tópicos apresentados neste minicurso são: Origem da
computação, Conceito de hardware e software, Arquitetura básica de computadores,
Utilidades dos computadores no cotidiano, Gerenciamento de janelas nas interfaces
GNOME e KDE, Explicação da função do botão iniciar na barra de tarefas,
Gerenciamento de arquivos (Konqueror), Como criar pastas e Copiar e colar
arquivos. Esperase com este minicurso despertar o interesse dos participantes
pela informática, bem como esclarecer os principais conceitos relativos à
manipulação de um computador, em particular, o sistema operacional Linux.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[Brookshear 2000] Brookshear, J.G., Ciência da Computação  Uma Visão
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3 Técnica de laboratório do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – email:
carin@unioeste.br – fone: (45) 32203160.
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E Mozilla Firefox
Carlos José Maria Olguín1, Oscar José Busatta2, Carin Rosângela Redel3, Jean de
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Oliveira4, Allysson Chagas Carapeços e Hudson João Magalhães
Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: inclusão digital, informática, 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; pretendese 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 4 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 minicurso
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. Esperase com
este minicurso 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.

1 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – email:
olguin@unioeste.br – fone: (45) 32203191

2 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – email:
busatta@unioeste.br – fone: (45) 32203191

3 Técnica de laboratório do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – e
mail: carin@unioeste.br – fone: (45) 32203160.

4 Acadêmico do curso de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel.
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Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: inclusão digital, informática, BrOffice.org Writer
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; pretendese ainda propiciar a discussão
sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o computador) através
de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular editores de textos. A
metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através do uso de slides
e interações diretas com o computador, através da realização de exercícios
específicos propostos em sala de aula, para utilizar as funcionalidades mais
importantes de cada aplicativo considerado no treinamento. O conteúdo será
passado em um período de 4 horas sendo que o mesmo está baseado,
principalmente, na seguinte bibliografia: [Ikuno 2006], [Schechter 2006] e outras
fontes consultadas na internet. Alguns dos tópicos apresentados neste minicurso
são: como interagir com o ambiente de trabalho do BrOffice.org Writer; como
configurar páginas; como salvar documentos; como formatar fontes e parágrafos;
como aplicar estilos, marcadores, plano de fundo e cores em seu documento;
como inserir imagens, tabelas, colunas e hyperlinks; como acrescentar cabeçalho
e rodapé, além de outros aprimoramentos. Esperase com este minicurso
despertar o interesse dos participantes pela informática, bem como esclarecer os
principais conceitos relativos ao uso de editores de textos, em particular, o
BrOffice.org Writer.
1 Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel – email:
olguin@unioeste.br – fone: (45) 32203191.
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busatta@unioeste.br – fone: (45) 32203191.
3 Técnica de laboratório do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus de Cascavel –
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LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA: A UNIVERSIDADE AUXILIANDO
NA PASSAGEM DA QUARTA PARA A QUINTA SÉRIE
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Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
Resumo: A passagem da 4ª série (5º ano) para a 5ª série (6º ano) é um período
importante e conturbado para as crianças. É nesta fase que os estudantes
apresentam um maior insucesso escolar, notadamente na disciplina de Matemática.
Preocupados com este panorama e buscando contribuir com a melhoria do processo
de Ensino/Aprendizagem de Matemática é que desenvolvemos este trabalho,
atuando principalmente na preparação de professores para atuar nas Salas de Apoio
à Aprendizagem.
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1. Introdução
A passagem da 4ª para a 5ª série do ensino fundamental (5º para o 6º ano) é
um período de transformações na vida da criança. Além das mudanças físicas e
psicológicas que começam a evidenciar-se nessas fases da vida, devido à
passagem da infância para a pré-adolescência, a criança depara-se ainda com a
mudança de escola, de colegas, de sistema de ensino. Antes eram os maiores, e
agora voltam a ser os menores. Antes a professora (professor) era a tia (tio), existia
um laço afetivo maior entre professor e alunos, agora são vários professores, um
para cada matéria. O número de colegas agora também é maior.
A experiência de dividir o conhecimento em áreas de ensino gera a
sensação de que a 5ª série exige mais dos alunos e que é preciso
dedicação e empenho muito maior para superá-la. Os alunos percebem que
as brincadeiras não fazem mais parte da sala de aula e que o envolvimento
e interesse pelo assunto são cobrados como obrigação, que é preciso
aprender para avançar, que os tempos agora são outros e as
responsabilidades são bem maiores.
(VOGT, 2009, p. 10-11)

As reprovações e o abandono escolar atingem uma parcela grande dos
alunos brasileiros nessa etapa da vida escolar, isso trás sérias conseqüências para
o futuro desses alunos, não só no que diz respeito a sua educação, mas também,
social e emocionalmente. Uma das “responsáveis” por este quadro é a disciplina de
Matemática, pois historicamente, no processo de ensino/aprendizagem desta
disciplina,

os

professores

são

colocados

como

meros

transmissores

do

conhecimento, e os alunos não passam de receptores deste conhecimento “pronto e
acabado”. Dessa forma “a matemática é ciência dura, que tem conteúdo fixo e
definido, que não abre espaço para a criatividade, para a dúvida, ou para a
investigação”.(MELÃO, 2010, p.13)4.
4

Disponível em:

<http://www.diaadia.pr.gov.br/deb/arquivos/File/salas_de_apoio/matematica/matematica_apoio_profe

Para modificar esse panorama, no ano de 2004, a Secretaria de Estado da
Educação (SEED) implantou nas escolas estaduais do Paraná, o programa Salas de
Apoio à Aprendizagem. Este programa visa atender aos alunos de 5ª e 6ª série da
rede pública estadual que apresentem dificuldades nas disciplinas de Matemática e
Língua Portuguesa, sendo estes alunos atendidos em contra-turno na própria
escola.

Figura 1: Equipe de trabalho do Projeto

Foi com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de
ensino/aprendizagem nessa passagem da 4ª para 5ª série que propomos o projeto
“Laboratórios de Ensino de Matemática: a universidade auxiliando na passagem da
quarta para a quinta série”, financiado pelo programa Universidade Sem Fronteiras
(USF) – sub-programa Apoio às Licenciaturas, da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia

e

Ensino

Superior

-

SETI,

trabalhando

no

desenvolvimento/elaboração/confecção de atividades que possam facilitar o
processo de aprendizagem/compreensão/aplicação dos conteúdos que são
ensinados.
2. Objetivos

ssor_p_1_70.pdf>.

Com

o

objetivo

de

contribuir

com

a

melhoria

do

processo

de

ensino/aprendizagem da matemática nessa transição entre a 4ª e a 5ª série
iniciamos no final do ano letivo de 2009 um projeto com a finalidade de elaborar
atividades voltadas para as Salas de Apoio, onde além de criar atividades,
estaremos também oferecendo um curso de aperfeiçoamento para os professores
do Núcleo Regional de Ensino de Foz do Iguaçu - PR. Este projeto é financiado pelo
Programa Universidade Sem Fronteiras, Sub-Programa Apoio às Licenciaturas, da
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).
Objetivo Geral:
-

Tornar o conhecimento Matemático acessível a todos.

Objetivos Específicos:
-

Possibilitar troca de saberes entre a universidade e a comunidade;

-

Articular, divulgar e produzir conhecimento científico;

-

Oportunizar a construção do conhecimento matemático valorizando
o conhecimento adquirido fora do ambiente escolar;

-

Estabelecer relações interdisciplinares entre a Matemática e outras
ciências;

-

Articular ensino, pesquisa e extensão através de atividades
matemáticas;

-

Desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade de alunos e futuros
professores de Matemática;

-

Valorizar o aspecto lúdico no ensino da Matemática.

3. Métodos
Serão criados e/ou recriadas atividades para alunos do ensino fundamental
(5ª serie) as quais serão trabalhadas num primeiro momento com os professores
destas séries. Estaremos desenvolvendo estas atividades junto aos docentes na
expectativa de difundir, de maneira mais abrangente, os módulos de Matemática. O

trabalho subseqüente será acompanhar a elaboração destes laboratórios nas
escolas. Para os colégios das periferias de Foz do Iguaçu contaremos além do
auxílio dos alunos diretamente envolvidos no projeto, com os demais acadêmicos do
curso que irão desenvolver suas atividades pedagógicas (estágios supervisionados
e minicursos) nestas escolas. Com isso, estes alunos estarão adquirindo
experiências ímpares para a sua formação profissional e ainda contribuindo para o
completo sucesso do projeto, na medida em que ficam a par das problemáticas
sociais e auxiliam na realização de ações que atenuam estes problemas.
Salientamos, também, que a elaboração das atividades terá como preceito básico à
utilização do aspecto lúdico e da interdisciplinaridade. As atividades desenvolvidas
deverão incentivar a construção do conhecimento matemático e permitir que a
Matemática seja vista como uma ciência dinâmica e em constante evolução.
4. Discussão e Resultados
Desde a implantação do Programa Salas de Apoio à Aprendizagem, já
podemos observar algumas mudanças nos números referentes aos índices de
reprovação e abandono escolar. Segundo Vogt (2009), o índice de reprovação nas
5as séries caiu de 21,09 % em 2005 para 15,5 % em 2008, sendo que em 2005 a
média necessária para aprovação devia ser maior ou igual a 5,0 enquanto que em
2008, essa média era de 6,0. Durante esse período ainda houve uma diminuição
também nas taxas de abandono, que passou de 4,80 % em 2005, para 4,30 % em
2008.
Vogt (2009) afirma ainda que as atividades realizadas com os alunos nessas
salas de apoio devem ser diferenciadas, com metodologias alternativas, o professor
responsável pelas salas de apoio deve ter a certeza de que estudar matemática não
é apenas algo importante, mas também interessante, os conteúdos devem ser
organizados e articulados de maneira a permitir a integração entre eles, o trabalho
com materiais concretos é uma forma de contextualizar o que o aluno está

aprendendo, os jogos fazem com que a aula torne-se mais atrativa e estimulante,
tanto para os alunos, quanto para os professores, permitem a integração entre os
alunos, além de estimular o raciocínio lógico, apesar de incentivar o trabalho lúdico
da matemática, é muito importante que a formalização das idéias seja estimulada e
trabalhada.
O desenvolvimento das atividades deve ser feito de acordo com os
conhecimentos trazidos pelos alunos, tanto de sua vida escolar
quanto particular. Se faz importante uma conversa franca com o
professor que está recomendando o aluno para o Programa, para
saber as dificuldades diagnosticadas pelo professor e trabalhar elas
no Apoio, obtendo assim melhores resultados.
(VOGT, 2009, p. 18)

Durante a realização do projeto, propomos a criação de Laboratórios de
Ensino de Matemática nas escolas, com materiais pedagógicos desenvolvidos para
auxiliar o processo de ensino/aprendizagem da Matemática. A implantação do
projeto nas escolas estaduais será avaliada periodicamente pelos professores e,
num segundo momento, pelos alunos que participarem das atividades. Esperamos
que com esse trabalho professores e alunos sejam capazes de perceber a
Matemática como uma Ciência dinâmica e criativa com espaço para a inventividade
5. Conclusões
Acreditamos que podemos contribuir não somente com a elaboração das
atividades e materiais pedagógicos, mas também motivando e incentivando tanto os
professores, os acadêmicos e os alunos envolvidos no processo, complementando
também a formação destes. Salientamos, também, que a elaboração das atividades
terá como preceito básico à utilização do aspecto lúdico e da interdisciplinaridade.
As atividades desenvolvidas deverão incentivar a construção do conhecimento
matemático e permitir que a Matemática seja vista como uma ciência dinâmica e em
constante evolução.
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO ORAL
Resumo: O Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz é um programa que
visa apoiar o Curso de Licenciatura em Matemática através de atividades
envolvendo docentes do curso, discentes e professores da rede estadual e municipal
de ensino. O espaço dá suporte as Práticas de Ensino de Matemática através da
elaboração de materiais didáticos e atividades práticas, visando uma melhoria
qualitativa na formação dos professores, bem como, há criação e difusão de
materiais pedagógicos. Além disso, o programa possibilita que os alunos, através da
pesquisa e extensão, ampliem e solidifiquem seus conhecimentos, vivenciando a
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Palavras-chaves: Laboratório; Matemática e Formação de Professores.

INTRODUÇÃO
O Laboratório de Ensino de Matemática foi pensado como um espaço que
pudesse auxiliar na formação didática e pedagógica dos alunos do curso de
licenciatura em matemática. Buscou-se, para tanto, atrelar ao LEM o máximo de
informações possíveis, através de materiais bibliográficos (livros, periódicos,
publicações), de jogos educativos, vídeos educacionais, entre outros, no sentido de
fortalecer a formação prática dos acadêmicos. Além disso, diversos projetos de
extensão foram criados e vinculados ao LEM/Foz, o que nos leva a acreditar,
portanto, que o LEM/Foz estabelece uma ligação entre o meio teórico e o prático
desenvolvendo assim, melhores condições para o aperfeiçoamento técnico e/ou
específico dos licenciados.
O LEM vem funcionando desde 2001, como um espaço de apoio aos alunos
do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu, de forma a ajudá-los na
elaboração de atividades pedagógicas e na preparação de seminários e demais
atividades do curso. Os professores utilizam o espaço para a elaboração de
atividades junto com os alunos e para as aulas de Prática de Ensino, Estágios
Supervisionados I e II e Didática da Matemática. Além disso, os professores da rede
municipal e estadual de ensino, ex-alunos do curso e outros interessados buscam
apoio a sua prática através dos cursos/oficinas e projetos realizados pelo LEM. O
Laboratório desde que foi criado vem sofrendo mudanças inclusive de concepção e
de atuação, mas sempre tendo como objetivo principal promover um ambiente de
articulação, compreensão e vivência da Matemática além de incentivar a construção
e (re) construção do conhecimento matemático.
O LEM contribui, enquanto espaço de reflexão, para a discussão sobre ensino
e aprendizagem e aprimoramento do professor e do futuro professor de Matemática.

Malba Tahan (1962, p. 62) já ressaltava que “O professor de Matemática, que dispõe
de um bom Laboratório, poderá, com a maior facilidade, motivar seus alunos por
meio de experiências e orientá-los mais tarde, com a maior segurança, pelo caminho
das pesquisas mais abstratas”.
Entendemos que o Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz é um
lugar que proporciona ao aluno um contato diferenciado dos conceitos matemáticos,
oportunizando uma melhor apropriação de tais conhecimentos e, por fim, inovando
na interpretação do mundo em que vivemos. Tais mudanças só são possíveis
através da elaboração/realização de atividades de professores, em reuniões
realizadas entre os mesmos e com os alunos, utilizando a diversidade de materiais
que se encontram no Laboratório. Neste sentido Zabala afirma que:
Nossa tarefa prioritária como educadores não consiste na
confecção dos materiais que devem nos ajudar a desenvolver
as atividades educativas. A tarefa de ensinar envolve ter
presente uma quantidade enorme de variáveis, entre elas as
que nos indicam as necessidades particulares de cada menino
e menina e de selecionar as atividades e os meios que cada
um deles necessita. (ZABALA, 1998, p. 176)
Então, cabe ao LEM/Foz dar suporte e condições para que os professores e
futuros professores de Matemática conheçam os recursos disponíveis, mas caberá a
cada um deles através de reflexões escolher o que melhor se adapte a realidade.
Vale salientar também que o LEM/Foz disponibiliza materiais conhecidos como o
Material Dourado, Ábaco, Torre de Hanói, Xadrez, entre outros, e ainda conta com
um acervo grande de Materiais elaborados por acadêmicos nas diversas disciplinas
do curso.

OBJETIVO
Construir conhecimento matemático, através de utilização de recursos
didáticos e práticas de atividades lúdicas que ajudem o desenvolvimento de técnicas
intelectuais e sobre tudo de relações sociais. Podemos citar ainda: estimular o
prazer da matemática, construir raciocínio lógico e dedutivo, estimular a
concentração e a atenção dos alunos.
MÉTODOS
O trabalho no Laboratório consiste em pesquisas em sites educacionais, livros
didáticos, paradidáticos e outros, além de periódicos na área. Os cursos acontecem
de acordo com a demanda e disponibilidade da equipe que integra o LEM/Foz.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Tivemos diversos Projetos/Palestras/Eventos que foram e estão sendo
realizados com o apoio do LEM/ Foz, dentre eles destacamos os seguintes:
1. Xadrez: uma metodologia alternativa para o ensino da Matemática;
2. O pré-vestibular nas áreas de ciências exatas e biológicas nos anos de
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
3. Palestras sobre Drogas;
4. Construindo e Aplicando atividades no ensino fundamental e médio;
5. V Semana Acadêmica de Matemática – Matemática e Educação
Matemática: Uma Conexão com a História e Novas Tecnologias;
6. Dinamizando a Home-Page do LEM-Foz;
7. Palestra: A Saúde Vocal do Professor e as Relações entre a
Fonoaudióloga e a Pedagogia;

8. VI Semana Acadêmica de Matemática – Um olhar sobre a Formação
de Professores e a Modelagem Matemática;
9. Novas Metodologias no Ensino e Aprendizagem da Matemática;
10. Fórum de Matemática e Educação Matemática;
11. Laboratório de Ensino de Matemática na Formação e na Prática do
Professor;
12. Estação Ciência – Módulo de Matemática;
13. Aulas de Matemática: Responsabilidade Social;
14. A Educação de Surdos no Contexto Nacional;
15. Ciclo de Palestras sobre Formação de Professores de Matemática;
16. Palestra: Malba Tahan e a Educação Matemática: Viagem pelo Tempo;
17. O Laboratório de Ensino de Matemática em Ação;
18. Reforço de Matemática – Apoio externo à Educação;
19. Relato de uma Experiência Educacional: A Importância da Relação
Linguagem-pensamento das Crianças Surdas;
20. Trabalhando com a Metodologia no Curso de Licenciatura em
Matemática;
21. Reforço de Física – Apoio Externo à Educação;
22. Auxiliando a ACDD – Associação Cristã de Doentes e Deficientes
Físicos – nas aulas de Informática;
23. Ciclo de Palestras sobre Formação de Professores de Matemática;
24. Inclusão Digital para Professores: O Primeiro passo a Informática;
25. A Estação Ciência Módulo de Matemática Vai à Escola;
26. Laboratórios de Ensino de Matemática: A Universidade Auxiliando na
Passagem da 4ª para a 5ª série.
27. VIII e IX Semanas da matemática

Tivemos no ano de 2009 dois Projetos aprovados no Programa Universidade
Sem Fronteiras. Este é um programa da Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia
e Ensino Superior - SETI do Governo do Estado do Paraná.
Participamos do edital público, onde todo o Estado do Paraná pode enviar
suas propostas. Estivemos atrelados ao Subprograma de apoio às Licenciaturas e
recebemos recursos na ordem de mais de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)
através dos projetos descritos pelos itens 25 e 26.
Esses dois projetos têm como objetivo realizar cursos com os professores que
lecionam Matemática e para tanto foi criado dois grupos de estudo de professores
de Matemática da universidade, professor de matemática recém formado e alunos
do curso de licenciatura em Matemática, ambos com bolsa, para discutir, analisar,
refletir sobre o ensino de Matemática e desenvolver maneiras para contribuir com
sua melhora. A partir destes projetos, foi possível custear diferentes materiais para a
elaboração de atividades voltadas ao ensino de matemática para as primeiras séries
do ensino fundamental que, como ‘produto’, possibilitou ofertar oficinas de
matemática para um grupo de professores de escolas municipais de Foz do Iguaçu.
Salientamos, inclusive, que todos os encontros de discussão, bem como, as oficinas
acontecem no Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz.
Lembramos que estas atividades têm por principio básico aproximar a
Universidade da comunidade e estreitar relações entre a formação inicial e a
formação continuada. Muitas destas atividades desenvolvidas nasceram de uma
demanda externa enquanto outras da necessidade de complementar/ampliar a
formação dos futuros professores de Matemática.
CONCLUSÕES
O Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz esta cadastrado na PróReitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

como um Programa de Caráter Permanente que busca meios para que a
aprendizagem aconteça de forma mais ativa e significativa. É neste espaço que os
professores e futuros professores e a comunidade em geral aprimorem e ampliem
seus conhecimentos, e percebam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Enfim, ao longo dos últimos nove anos, o LEM/Foz tem se constituído
como um local de estudo, compreensão e principalmente vivência da Matemática.
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LEITURA E ESCRITA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS
Autores:
MACIEL, Hilda Rorato
PIRES-SANTOS, Maria Elena
PARAHYBA, Martha Ribeiro
GUTTIERRES, Deise da Silva
ELEODORO, Débora Raquel Massmann
SILVA, Regina Coeli Machado
LUNARDELLI, Mariângela Garcia
TEIZ, Denize
MARTINS, Maridelma Laperuta
CARBONERA, Ildo
SALATINI, Valdecy Orcioli
MARTINS, Lorena Hermann
Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: comunicação oral
RESUMO:
O presente projeto, desenvolvido pelos professores do Centro de Educação e Letras
da UNIOESTE, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu.
Centrado na Educação Básica, envolve diretamente professores de Língua
Portuguesa e Literatura e seus respectivos alunos. Objetiva dar continuidade aos
trabalhos já iniciados na área de leitura e escrita, em caráter de formação
continuada para professores do sistema educacional público. Organiza-se por meio
da elaboração de cursos e oficinas de leitura e produção de texto compreendidas
como práticas sociais, os quais são ministrados pela equipe de professores da
UNIOESTE

e

colaboradores

externos.

Em

um

segundo

momento,

os

professores/cursistas desenvolvem projetos nas escolas em que atuam, juntamente
com os seus alunos, com o acompanhamento de professores da Unioeste, que
organizam também grupos de estudo, com a finalidade de tratar de forma dialética
as relações entre prática/teoria/prática.

Atendendo à indissociabilidade entre

extensão, pesquisa e ensino, os professores da rede pública também poderão
desenvolver projetos de pesquisa em leitura e escrita, sob a orientação dos
professores da UNIOESTE.

PALAVRAS-CHAVE: leitura, escrita, ensino

Introdução:
Várias são as crenças e mitos que envolvem os atos de ler e escrever. Uma
crença

muito

comum

é

aquela

que

preconiza

o

professor

de

Língua

Portuguesa/Literatura como o único responsável pelo desenvolvimento do gosto e
da proficiência em leitura e da escrita de seus alunos. Desta forma, o insucesso do
sistema educacional, tão amplamente divulgado pelos resultados de mecanismos de
avaliação para diagnóstico da qualidade do ensino oferecido pelo sistema
educacional brasileiro, como a Prova Brasil – desenvolvido pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) – e o programa internacional de avaliação
comparada – Programme for International Student Assessment (PISA) – recai
basicamente sobre os professores desta área. No entanto, é importante chamar a
atenção para o fato de que todos os professores são fundamentalmente professores
de leitura e escrita. Além disso, é preciso considerar que, embora a escola ainda
seja uma das principais agências de letramento, não é certamente a única.
Ao questionar estas crenças, outros mitos ficam mais vulneráveis como, por
exemplo, aqueles de que escrever bem é um “dom” que só os escritores
consagrados possuem, ou que basta “soltar a imaginação” e “ser criativo”, para que
se escreva bem. Em relação à leitura, também está bastante arraigado o mito de
que basta abrir um livro e “viajar por mundos inimagináveis”, o que em nada
contribui para que o aluno desenvolva e amplie suas possibilidades de leitura e
escrita. Aqueles que não se adaptam a estes modelos poderão ser julgados
incapazes e, o que é pior, poderão interiorizar a crença determinística de um ideal
inatingível, julgando que sempre escreverão e lerão pessimamente.
Mas, como nos alerta Garcez (2001), a crença nestes mitos desconsidera que
a leitura e a escrita são processos extremamente complexos da atividade humana
que fazem exigências à memória e ao raciocínio e estão numa relação de simbiose
com as práticas sociais e, por isso, não são desenvolvidos como num passe de
mágica, mas exigem estudo sério e empenho de todos.

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 pressupõe, 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.

Para

dar

suporte

ao

desenvolvimento do projeto, são centrais os conceitos de linguagem, leitura e escrita
e gêneros do discurso. Iniciamos pela concepção de linguagem, por esta tecer as
relações com os demais conceitos.
Partimos da concepção de linguagem proposta por Bakhtin (1990, 1992)
quanto à característica essencialmente dialógica da linguagem. Seguindo na mesma
direção, Fairclough (1995, 2001) propõe que se considere o discurso como uma
prática social particular (entre outras, 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.
Na esteira das concepções de linguagem, escrita e leitura apresentadas,
consideramos que todo enunciado se atualiza em forma de gêneros, isto é, “como
tipos relativamente estáveis de enunciados” (Bakhtin, 1990: 279), o que inclui os

diálogos cotidianos até as enunciações da vida pública, institucional, artística,
científica e filosófica. Os gêneros, para o autor, não são adquiridos em manuais mas
nos processos interativos, surgindo na esfera prosaica da linguagem por ser esta a
esfera mais ampla das formas culturais, e é no interior das práticas culturais que
outras esferas discursivas são experienciadas.
Com base nos pressupostos acima, formulamos os seguintes objetivos:

Objetivo Geral
Articular a Universidade à Escola Pública pela proposta de um programa de
formação permanente para o sistema educacional, com ênfase na Educação Básica,
por meio de elaboração de cursos de formação continuada para professores em
exercício na Rede Pública de Ensino – Núcleo Regional de Educação (SEED) DE
Foz do Iguaçu – nas áreas de Leitura e Escrita, visando a um melhor desempenho
dos alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Objetivos Específicos:
- Desenvolver oficinas de leitura e produção de texto, aqui entendidas como
processos contínuos de elaboração e re-elaboração do produtor/leitor.
- Propiciar metodologias de ensino de Literatura que contribuam para o
desenvolvimento da proficiência em leitura e escrita.
- Explorar a leitura e a produção dos mais diversos gêneros textuais, buscando a
interdisciplinaridade entre as disciplinas do Currículo Básico.
- Aprofundar conhecimentos sobre alfabetização e letramento.
- Incentivar a pesquisa na sala de aula.
- Divulgar os resultados das pesquisas realizadas em eventos, publicações
escritas e on-line.
Métodos:
O projeto em foco, ofertado aos professores da rede pública, em parceria com
o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, desde 1998, estando na sua 12ª.
edição, vem sendo constantemente reformulado, para atender às reivindicações dos
professores/cursistas e, principalmente, pelas razões inerentes ao processo de
conhecimento, que não se encontra pronto e acabado, mas está em constante

processo

de

(re)construção.

Desta

forma,

alterações

substanciais

foram

acrescentadas pois, com base nas experiências anteriores, percebemos a
necessidade premente de que o professor/cursista se assuma como construtor do
próprio conhecimento, ou seja, que indo além da dicotomia teoria/prática, o
professor 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.
Para tanto, esta versão do projeto foi proposta procurando dar continuidade
aos conteúdos ministrados nos mini-cursos de 2009, conforme quadro abaixo:
Data

Docente

Atividade

Horário

17-04

Mª Elena e Lhaisa

Gêneros do Discurso e Ensino

Unioeste - Foz

24-04-

Mª Elena e Lhaisa

Gêneros do discurso e ensino

29-05-

Arte, Literatura e Antropologia

19-06-

Regina C.Machado
e Silva
Regina C.Machado
e Silva
Martha e Deise

26-06-

Martha e Deise

24-07-

Débora e
Maridelma

31-07-

Débora e
Maridelma

08 às 12 e
13 às 17h

Medianeira

21-08-

Hilda e Lorena
Hilda e Lorena

18-09-

Ildo e Clara

25-09-

Ildo e Clara

Arte. História. Literatura.

23-10-

Denize e
Mariângela
Denize e
Mariangela

Gêneros Acadêmicos.

08 às 12 e
13 às 17h
08às 12 e 13
às 17h
08às 12 e 13
às 17h
08 às 12 e
13 às 17h
08 às12 e 13
às 17h
08 às 12 e
13 às 17h

Unioeste - Foz

28-08-

Literatura Infantil: útil, mas não
utilitário.
Literatura infantil: Útil, mas não
utilitário
Sociolingüística e Análise do
Discurso: A teoria lingüística
aplicada em sala de aula.
Sociolingüística e Análise do
Discurso: A teoria lingüística
aplicada em sala de aula.
Oficina de linguagem: produção
de texto na escola.
Oficina de Linguagem: produção
de texto na escola.
Arte. História. Literatura.

08 às 12 e
13 às 17 h
08 às 12 e
13 às 17h
08:00 às
12:00
13:30 às
17:30
08às 12 e 13
às 17h
08 às 12 e
13 às 17h
08às 12 e 13
às 17h

29-05-

30-10-

Arte, Literatura e Antropologia

Gêneros Acadêmicos.

Local

Medianeira
Unioeste - Foz
Medianeira
Unioeste - Foz
Medianeira
Unioeste - Foz

Medianeira
Unioeste _
Foz
Medianeira.
Unioeste: Foz
Medianeira

Uma das atividades realizadas pelos professores que se inscreveram no ano
de 2009, foi a continuidade de estudos desses conteúdos, desenvolvendo, durante o

ano, junto a seus alunos, projetos relacionados a suas áreas de interesse. Estes
projetos serão apresentados, em abril de 2010, no V SEPECEL (Seminário de
Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Educação e Letras).
No ano de 2010, os professores/cursistas que haviam frequentado os minicursos em 2009 e estavam interessados em dar continuidade ao projeto, foram
orientados a se inscreverem de acordo com seus interesses, em três áreas:
Literatura, Linguística, Linguagem e Ensino. Estes professores desenvolverão
durante este ano, de maneira mais dirigida e específica, com seus alunos, diferentes
projetos, sob a orientação dos professores da UNIOESTE, nas respectivas áreas,
que os acompanharão em encontros de estudo, obedecendo a um cronograma
anual, já definido previamente pelos integrantes do Núcleo Regional de Educação de
Foz do Iguaçu, em consonância com o calendário oficial das escolas públicas e o dia
de permanência do professor na escola em que atua. Os resultados destes projetos
serão disponibilizados para todos os interessados, bem como apresentados em
eventos e publicados em periódicos ou livro.
Conclusões
Abordar as questões sociais, políticas e cognitivas que envolvem os processos de
leitura e escrita constituem 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.
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LÍNGUA E CULTURA ALEMÃ NO ENSINO FUNDAMENTAL
Profa. Elise Schmitt1
Elisângela Redel2
Área Temática: Educação e Cultura
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: Para oferecer a oportunidade aos alunos do Ensino Fundamental de
aprenderem a língua alemã, entramos em contato com a Secretaria Municipal da
Educação que, por sua vez, através das direções das escolas municipais, fizeram
um levantamento com alunos de 3ªs 4ªs séries de algumas escolas, encaminhando
assim, as informações aos pais destas crianças. Em parceria com a supracitada
secretaria elaborou-se então um projeto piloto para os dois próximos anos. Esse
projeto,

além

dos

alunos,

beneficiará

também

o

curso

de

Letras

–

Português/Alemão, sendo que abrirá campo de estágio e de trabalho para os
acadêmicos do curso, bem como, futuramente, para os licenciados na Língua
Alemã.
PALAVRAS-CHAVE: Língua alemã; Cultura; Ensino Fundamental
Introdução
Os “limites territoriais” são um dos fatores mais importantes ao analisar um
determinado grupo social. E mais: examinam-se, necessariamente, os diversos
grupos sociais que se formam dentro dela e suas relações recíprocas.
Sendo assim, não seria errado dizer que dentro destes “limites territoriais” surgem
traços culturais diferentes. Cada povo tem uma cultura própria. Cada sociedade
elabora sua própria cultura e recebe influência de outras, o que podemos chamar,
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Professora do Curso de Letras-Português/Alemão, coordenadora do Projeto “Língua e Cultura Alemã no
Ensino Fundamental” – Campus de Marechal Cândido Rondon
2
Colaboradora discente, acadêmica do 3º ano de Letras-Português/Alemão, ministrante das aulas programadas
pelo projeto.

conforme ressalta-se no artigo de Antonio Flavio Barbosa Moreira (2002), de
multiculturalismo.
Embora a educação informal esteja sempre presente na vida do individuo,
em sociedades complexas como a nossa ela não basta. A divisão do trabalho e a
extrema especialização exigem das crianças a passagem pela escola, onde recebem
educação sistemática ou formal. Seu objetivo básico é a transmissão de
determinados legados culturais, isto é, de determinados conhecimentos, técnicas ou
modos de vida. E educação formal é, pois uma maneira seletiva de educação, uma
vez que dentro da cultura, os elementos considerados essenciais para serem
transmitidos são selecionados por pessoas especializadas.
Afirmando-se que a língua é o principal elemento de uma cultura, persiste
também a importância de sua disseminação, ainda mais quando o ambiente social já
possui relações intimas com outra cultura/língua.
Sendo Marechal Cândido Rondon um município no qual se sobressai a
descendência alemã de sua população, cogita-se também o interesse por parte da
população em preservar a cultura e a língua alemã, tão rica em nossa região.
Atualmente, não só para a capacitação e ingresso no mercado de trabalho,
mas também na preservação de uma cultura ou para o desenvolvimento de estudos,
dá-se cada vez mais importância ao aprendizado de línguas estrangeiras. Nesse
sentido, observou-se que, um município como Marechal Cândido Rondon, onde a
cultura alemã já está cristalizada, deveria oferecer aos alunos a oportunidade de não
só aprender a língua alemã, como também de preservá-la.
Deste modo, optamos pelas 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, a priori em
quatro escolas municipais, a fim de iniciar um projeto piloto, pelo fato de serem
crianças já alfabetizadas na língua portuguesa e por estarem na idade que facilita a
assimilação inclusive no que se refere à fonética/fonologia de uma língua estrangeira.
É perceptível, em nossa região, o fato de que a maioria das crianças, cujos
pais ainda cultivam a língua alemã, demonstram interesse em aprender o idioma,

mas alegam que esses não os tem ensinado. Isto muitas vezes pode ser atribuído
ao constrangimento pelo que muitos pais passam ao pensarem que o dialeto da
língua alemã por eles falado, é uma língua “errada”. Por isso não se esforçam em
repassar aos filhos.
Por outro lado, existe também o fato de que as crianças já falam a língua
alemã adquirida pelos pais e avós, mas quando ingressam nas escolas, sentem
vergonha e acabam bloqueando-a. Não obstante, os pais almejam que seus filhos
falem a língua herdada de seus descendentes e que tenham a oportunidade de
estudar a língua alemã “falada na Alemanha”, referindo-se ao alemão padrão.
Por conseguinte, serão oferecidas, para cada turma que se formar, uma carga
horária de 04 horas/aulas semanais, divididas em dois encontros, em salas de aula
de referentes escolas que dispuserem de salas, e as demais na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. Para isso, tem-se a colaboração da Secretaria
Municipal da Educação, através da secretária Marta Bendo e do Departamento de
Ensino, bem como das Escolas Municipais.
Para as aulas foram selecionados livros e materiais didáticos atuais,
apresentados de um modo lúdico e ilustrativo que auxilia muito no despertar do
interesse da criança. Além do ensino da língua, também é dado espaço para a
cultura geral que remete aos países de língua Alemã, principalmente à Alemanha,
mas também a Áustria e à Suíça. Também será dada ênfase às canções infantojuvenis.
Vale ressaltar que uma das razões da escolha das referidas séries é o fato de
que as crianças poderão dar continuidade ao aprendizado do referido idioma através
do funcionamento do CELEM – Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, em
Marechal Cândido Rondon, sediado no Colégio Estadual Antônio Maximiliano
Ceretta, assim que saírem do segundo ciclo do Ensino Fundamental.
Objetivos

Em um primeiro momento, objetiva-se oferecer o estudo da Língua Alemã,
gratuitamente, em contra-turno para os alunos de 3ª e 4ª séries das escolas
municipais, - a priori as que estão sendo beneficiadas são as escolas Criança Feliz,
Bento Munhoz da Rocha Neto e Érico Veríssimo - e expandi-lo para os próximos
anos, uma vez que se trata de um projeto piloto.
Em um segundo momento, almeja-se que os alunos sejam motivados à
aprendizagem da língua alemã e cultura germânica - condizente à faixa etária e
carga horária oferecida – a fim de que permaneçam no curso e dêem continuidade
assim que ingressarem no terceiro ciclo do Ensino Fundamental através do CELEM.
Tratar da literatura alemã implica automaticamente ao fato de que, conforme Marcelo
Backes, “a literatura alemã é vítima de uma série de preconceitos, o maior deles
assegura que ela é difícil, intelectual e hermética.” (2008: p.96). Sendo assim, é
compreensível que o número de interessados pela língua alemã ainda seja reduzido.
E é essa barreira que devemos quebrar.
Por outro lado, também sustenta-se como objetivo do projeto dar oportunidade
de trabalho aos graduandos do Curso de Letras -Português/Alemão e, futuramente,
aos graduados em Língua Alemã, uma vez que é grande o número de acadêmicos
que se formam e não conseguem ingressar no mercado de trabalho de sua área.
E, por final, vê-se como um ponto positivo a parceria de trabalho entre a
Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Educação, e a Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – UNIOESTE.
Métodos
Com o objetivo de formar turmas especiais de contra-turno para o ensino da
língua alemã nas 3ªs e 4ªs séries do Ensino Fundamental, foi realizado no final do
ano letivo de 2009

uma reunião entre a coordenação e sub-coordenação deste

projeto e a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a diretora do

Departamento de Ensino a fim de planejar uma parceria entre estas e o Colegiado de
Letras e CCHEL – Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras.
Para um levantamento, quanto ao interesse por parte de pais de alunos, a
Secretaria Municipal da Educação incumbiu-se de, através do Departamento de
Ensino e das direções das escolas, entrar em contato com os alunos e seus
respectivos pais e levantar um panorama de interessados e formar as turmas.
Uma vez formadas as turmas de vinte alunos e estabelecidos os horários,
serão realizados encontros semanais durante o ano letivo entre a coordenadora do
projeto, Profª Elise Schmitt, o sub-coordenador, Prof. Jandir Qeveha e a colaboradora
discente, Elisângela Redel (ministrante das aulas) para monitoramento e troca de
ideias em relação às atividades de aprendizagem.
Estas atividades do idioma serão desenvolvidas através de aulas práticas e
expositivas, praticando o diálogo entre alunos no idioma estudado, trabalhando com
jogos, brincadeiras, canções, leitura e produção progressiva de textos, exercícios
auditivos e de interpretação, conforme a sequência das aulas.
Além disso, haverá a utilização de recursos áudio visuais e materiais
atualizados de ensino da língua alemã. De início, será utilizado o livro Deutsch für
Kinder, de Beatrice Franz, sendo um livro para cada semestre, o qual proporciona a
interação das quatro habilidades. As receptivas: ouvir e ler, e as produtivas: falar e
escrever.
Discussão e resultados parciais e esperados
A priori, o projeto apresenta apenas resultados parciais, uma vez que teve
ínicio no dia oito de março deste ano. As aulas das 3ªs e 4ª séries da escola Criança
Feliz estão sendo ministradas nas dependências da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná, pela razão de esta escola não dispor de sala de aula para essa finalidade.
As aulas da escola Bento Munhoz da Rocha Neto, por outro lado, estão ocorrendo na
própria escola, pois há uma sala disponível para este trabalho.

No momento, há um número total de sessenta e seis (66) alunos, distribuídos
em quatro turmas. Duas ocorrem no turno matutino, no horário das 8:00 às 9:30
horas, e das 10:00 às 11:30 horas e duas no turno vespertino, no horário das 13:30
às 15:00, e das 15:30 às 17:00. Vale ressaltar que o número de alunos ainda não
está completo, pois o projeto ainda está em fase de organização e planejamento de
alguns detalhes. Como foram disponibilizadas 20 vagas para cada turma, ainda
poderão ser aceitos alunos novos.
Optou-se por utilizar o livro de Beatrice Franz, Deutsch für Kinder, como um
suporte didático para as aulas. Este livro teve um custo de R$ 25, 00 reais por aluno,
com duração de um semestre. Em preocupação com as condições financeiras dos
alunos, o custo do livro foi parcelado em duas vezes para que todos pudessem tê-lo
e o mesmo procedimento se dará no semestre seguinte, no que se refere ao novo
livro a ser adquirido.
Além disso, foram selecionados materiais complementares de outros livros
didáticos para serem copiados e entregues aos alunos, os quais foram patrocinados
pela prefeitura, através do Departamento da Educação.
Observou-se que os alunos demonstram grande interesse nas aulas e na
aprendizagem, uma vez que vêm para as aulas motivados pelos pais e avós e
querem aprender para mostrar aos mesmos o que já sabem.
Por conseguinte, espera-se que os alunos adquiram os conhecimentos
introdutórios e básicos da língua alemã, condizentes a um curso infanto-juvenil com a
carga horária oferecida e que no decorrer das aulas se familiarizem com a cultura
alemã. Acima de tudo, almeja-se que essa parceria de trabalho/este projeto piloto,
tenha resultados positivos para que possa ter continuidade no futuro. Prevêem-se
também, durante o desenvolvimento do projeto, encontros com os pais, com
programações ainda a serem definidas. Para um primeiro encontro, haverá a exibição
de um filme alemão, com legenda em português, que seja tanto do interesse dos pais
como das crianças.

Conclusões
Sendo Marechal Cândido Rondon um município caracterizado pela língua e
cultura alemã, é importante que as novas gerações não percam o contato que seus
pais e avós possuem com a língua/cultura alemã para que a mesma não corra o riso
de ser dissipada. Conclui-se no momento que o projeto já apresenta resultados
positivos no que se refere às aulas ministradas e ao número de alunos interessados
e que, com a duração de dois anos, este curso sem dúvida proporcionará um bom
domínio aos alunos em relação ao alemão básico, o qual poderá ter continuidade
assim que ingressarem no CELEM.
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Área Temática: Educação
Comunicação Oral
RESUMO: As atividades do “Literatório: a literatura em prática nas escolas”,
pretendem levar aos professores e estudantes da rede pública e privada de
Cascavel atividades de incentivo à leitura, prática de interpretação e análise de
textos literários, bem como apoio à formação continuada dos professores destes
contextos, a fim de torná-los, do mesmo modo como os acadêmicos do curso de
letras que atuarão como monitores das atividades planejadas, multiplicadores dos
processos de incentivo à prática de leitura da literatura nas escolas e de formação
de leitores críticos e conscientes do poder deste atividade como removedora de
barreiras sociais, contribuindo para a promoção da igualdade social. Espera-se, pois,
como desenvolvimento de uma série de ações extencionistas, contribuir para o
processo de formação de leitores críticos e de profissionais da área de educação
capazes de compreender o processo de leitura e de fazer deste uma prática
constante em suas atividades educacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Literatório, textos literários, formação de leitores.
INTRODUÇÃO:
O aprendizado da leitura é a chave que dá acesso às portas do mundo da
literatura, ainda desconhecida de muitos, dentre os quais figuram milhões de
brasileiros que não tiveram oportunidades de serem iniciados nesta prática que
conduz ao posicionamento crítico. Motivos para isso não faltam. Estes vão desde as
condições sociais e econômicas da grande maioria da população, que não consegue
adquirir livros, até a total desinformação sobre a importância da literatura, gerada por
um processo educativo no qual ela, caso sigamos os caminhos que se vem trilhando
nas últimas décadas, tende a desaparecer completamente dos programas do ensino
fundamental e médio. Assim, “a literatura, que durante séculos ocupara um papel

relevante na vida social, tornou-se cada vez menos importante. Na ‘sociedade do
espetáculo’, a escrita literária fica confinada a um espaço restrito na mídia, pelo fato
de se prestar pouco à espetacularização” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 177).
Cabe, portanto, à família e à escola, especialmente à universidade pública, resgatar
o valor dessa arte que sempre foi fator fundamental na formação dos indivíduos, e é
essencial à formação do professor de Letras.
Saber ler não significa somente saber decifrar ou decodificar os signos
lingüísticos; porém, a leitura “é o momento crítico da produção da unidade textual,
da sua realidade significante. É nesse momento que os interlocutores se identificam
como interlocutores e, ao fazê-lo, desencadeiam o processo de significação do
texto” (ORLANDI, 1988, p. 10). Obter o pleno conhecimento e domínio da arte de ler
constitui-se em uma caminhada, um processo em que cada novo passo aprendido
abre inúmeras possibilidades e indica novos rumos a prosseguir, sendo o texto
literário, por sua natureza aberta, um dos meios mais preciosos para seu
aprendizado que, necessariamente, começa pelo incentivo à leitura nos primeiros
anos de formação escolar.
A leitura é, como já mencionamos, um processo construído, e seu
aprendizado crítico permite ao homem interpretar o mundo em que vive. É ela, pois,
que possibilita aos indivíduos compreender os fatos que fizeram com que seu
mundo fosse como é. A leitura crítica, porém, não se limita a isso. De posse desse
saber, o homem torna-se capaz de analisar, de confrontar, e, pela reflexão e
discernimento que daí decorrem, ele se posiciona, buscando soluções àquilo que lhe
é problemático. Isso é leitura: conhecimento e compreensão do passado que leva à
análise, ao entendimento e à confrontação do presente, que, por sua vez, induz o
indivíduo a posicionar-se e, conseqüentemente, buscar mudanças. Tais mudanças,
necessariamente, implicarão em transformações em seu futuro.
A universidade é o espaço no qual o processo de leitura é matéria de Ensino
e Campo de Pesquisa. Quando os resultados aí alcançados forem, de forma efetiva,

repassados à sociedade na qual esta está inserida, cumpre-se uma de suas mais
valiosas tarefas. As atividades extencionistas são um canal privilegiado deste fluxo
de construção e compartilhamento de saber, já que elas podem, de forma única,
constituir-se no diálogo da universidade com a sociedade.
OBJETIVOS
GERAL: Desenvolver atividades extencionistas junto aos acadêmicos do Curso de
Letras e aos professores e estudantes da rede pública e privada de Ensino em
Cascavel voltadas ao incentivo da leitura e à prática da abordagem ao texto literário
nas escolas, a fim de incentivar a formação do hábito da leitura e subsidiar
atividades educativas promovidas pelos professores que geram a prática da leitura
do texto literário no Ensino Fundamental e Médio.
ESPECÍFICOS:
- Incentivar a prática de leitura do texto literário nas diferentes instâncias educativas,
a fim de contribuir na formação do hábito de leitura e na formação de leitores
críticos, apoiando o uso do texto literário na sala de aula;
- Cooperar na formação continuada de professores da rede pública e privada por
meio de atividades extensionistas que promovam o estudo das teorias literárias que
apóiam a interpretação e análise do texto literário;
- Instrumentalizar acadêmicos do curso de letras, professores e estudantes da rede
publica e privada de Cascavel, por meio da pesquisa, estudo e prática de aplicação
dos conhecimentos teóricos do campo da teoria literária; no processo de
interpretação e análise do texto literário;
- Incentivar a leitura da literatura infantil e infanto-juvenil nas escolas de Cascavel,
por meio de ações como a contação de histórias, a fim de promover a formação do
hábito de leitura;

- Divulgar a leitura de contos entre os acadêmicos do curso de letras para que estes
possam,

num

segundo

momento,

atuar

como

monitores

em

atividades

extensionistas que busquem incentivar tal processo de leitura nas escolas do nível
Médio em Cascavel;
MÉTODOS:
A concretização dos objetivos deste projeto requer procedimentos
metodológicos variados, uma vez que se propõem ações diversas, incluindo uma
série de cursos, palestras e oficinas que se alternam ao longo do ano letivo e
mesmo de existência do projeto. Estes, por sua vez, adotarão procedimentos
adequados às modalidades propostas e condizentes com os assuntos abordados,
apresentados em seus respectivos formulários. Elencamos, abaixo, as principais
atividades planejadas e que estarão vinculadas a este projeto. Algumas delas já
foram realizadas em anos anteriores, como módulos de projetos ou cursos isolados.
São elas:

1-Literatura infantil e infanto-juvenil: a formação do leitor (curso de 45 hs.);
2- Contação de histórias: uma arte formadora de leitores (curso de 45 horas);
3- Técnicas para a contação de histórias (Ciclo de oficinas: 20 horas)
4- O texto lírico na sala de aula: leitura aberta (ciclo de oficina: 20 horas);
5- O texto dramático na sala de aula: do papel ao palco (ciclo de oficinas: 20
horas);
6- Leituras do conto contemporâneo (curso de 45 horas);
7- Literaturas de Língua Espanhola: uma visão Panorâmica (curso em dois
Módulos de 45 horas cada. Módulo I: A Literatura Espanhola e seus grandes
vultos – Módulo II: A Literatura Hispanoamericana – da origem à consagração;
8- A literatura e o cinema: uma abordagem para a sala de aula;

A efetivação da oferta destas ações extensionistas obedecerá a um
cronograma segundo a demanda sentida nas aulas de literatura do curso de Letras
da Unioeste, dos contatos e interesses dos professores da rede pública e privada de
Ensino de Cascavel, da disponibilidade dos professores e demais integrantes do
grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na literatura” que
integram o quadro de professores do Colegiado de Letras, do Mestrado em Letras e
de seus orientandos, bem como do avanço nos resultados dos projetos de iniciação
científica e de dissertações orientados por estes professores que ministram aulas na
Unioeste-Cascavel.
A grande maioria das atividades relacionadas, além de outras que poderão
surgir ao longo da vigência do projeto, tem como público alvo os acadêmicos do
curso de letras que, uma vez devidamente instrumentalizados, atuarão como
monitores que estenderão os resultados dos estudos e pesquisas realizadas à
comunidade escolar de Cascavel. Assim, nossos acadêmicos, além de aperfeiçoar
conhecimentos e solidificar sua formação profissional, terão oportunidades de
exercer a prática docente em cursos, oficinas e demais modalidades de atividades
extencionistas juntos aos professores e estudantes da rede pública e privada de
nossa cidade, sempre auxiliados pela coordenação do projeto proposto.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
Esperava-se, com a efetiva realização das atividades extencionistas aqui
elencadas, contribuir para a revitalização do emprego do texto literário na prática
educacional, na formação de leitores capazes de abordar o texto literário e dele
extrair seus significados mais relevantes, auxiliando na formação do gosto pela
leitura e de profissionais da área da educação instrumentalizados à abordagem ao
texto literário, uma vez de posse dos principais aspectos teóricos que se relacionam

com a leitura, a formação do leitor e a prática de interpretação e análise do texto
literário.
Vale destacar que dentre as ações já realizadas pelo projeto, a grande
maioria conseguiu atingir não apenas o público alvo, que são os acadêmicos do
curso de Letras, mas sim professores da rede estadual (PDEs) e municipal de
ensino e também estudantes de escolas públicas. O fato de este projeto conseguir
abranger professores e alunos de escolas municipais e estaduais é digno de nota,
pois, dessa forma, as ações extensionistas cumprem seu papel ao propiciar o
compartilhamento do saber científico produzido na esfera universitária com a
comunidade, contribuindo para formação de cidadãos críticos.
CONCLUSÕES:
O desenvolvimento do hábito da leitura tem início com os primeiros contatos
da criança com o mundo dos livros. Teorias contemporâneas que buscam analisar o
processo da leitura pondo o texto e o leitor como peças centrais das atividades a
serem desenvolvidas e vendo-o como uma tarefa complexa, não só cognitiva, mas
também psicolingüística, em que os elementos interagem a fim de recriar um
discurso significativo, são as linhas mestras que conduzem as pesquisas em torno
do processo de leitura na contemporaneidade. Desenvolver tal processo ao ponto de
o indivíduo-leitor, ao aproximar-se de um texto literário, ser capaz de compreendê-lo,
menos em sua plenitude que em sua magnitude, é o que consideramos um dos
passos mais avançados no decorrer da formação do leitor, objetivo que almejamos
com nossas atividades extencionistas.
Entretanto, ressaltamos juntamente com Silva (2005, p. 16), que as relações
entre leitura e literatura nem sempre são analisadas, reavaliadas e praticadas como
deveriam no contexto escolar. A leitura – como atividade atrelada à consciência
crítica do mundo, do contexto histórico-social em que o aluno está inserido – precisa
ser mais praticada em sala de aula. O papel da escola é o de formar leitores críticos

e autônomos capazes de desenvolver uma leitura crítica de mundo. Contudo, esta
noção parece perder-se diante de outras concepções que ainda orientam as práticas
escolares. Uma realidade que buscamos revisar e se possível modificar por meio
das ações previstas neste projeto.
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Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: Painel
PALAVRAS-CHAVE: Incentivo à leitura, texto literário, cultura.
RESUMO: O estudo do texto literário, em seus variados gêneros, é
contribuição essencial para a formação do leitor crítico. O Curso de Letras,
voltado à formação de professores críticos e conscientes da importância da
leitura para a formação integral do cidadão, pode contribuir de modo relevante
no processo de formação do leitor quando houver o incentivo de compartilhar
com a comunidade os resultados dos processos de Ensino e Pesquisa
desenvolvidos ao longo da graduação; seja por meio de cursos ou outras
modalidades extencionistas voltadas à parcela mais diretamente envolvida com
o processo de formação de leitores, ou seja, professores e alunos do Ensino
Fundamental e Médio. Deste modo, as atividades do “Literatório: a literatura em
prática nas escolas” pretenderam 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, a fim de torná-los, do mesmo modo como os
acadêmicos do Curso de Letras que atuam 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. Espera-se, pois, como
desenvolvimento de uma série de ações extencionistas, contribuir para o
processo de formação de leitores críticos e de profissionais da área de
educação capazes de compreender o processo de leitura e de fazer deste uma
prática constante em suas atividades educacionais.
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LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS
Bernardo A. Gasparotto
Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
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 ainda a realização de vários cursos,
além dos eventos já relacionados.
Palavras-Chave: Estudos Literários; Linguagem e Sociedade; Interdisciplinaridade.
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.
Tais ações se mostram relevantes dada a íntima relação que existe entre Literatura
e Sociedade, suas influências recíprocas que produzem claros efeitos em ambos os
âmbitos, como bem se percebe em diversas obras de Antonio Cândido (1971, 1993,
1997, 1998, 1985) e Alfredo Bosi (1973, 1992, 1994, 2002), e mesmo anteriormente
com Bakhtin (1980, 1992), Auerbach (2004), Carpeaux (1978), Lukacs (1977), entre

outros. Nesse sentido se faz necessário o constante estudo e análise das obras
literárias e da própria organização da sociedade, para garantir o aperfeiçoamento e
aprimoramento dos conhecimentos humanos acerca dos temas. Assim, de suma
importância é a produção continuada de pesquisas e produções bibliográficas e
técnicas nesses sentidos.
Objetivos:
Geral: Oportunizar o debate e a reflexão acerca das atuais relações entre ficção e
história, incentivando a produção de pesquisas e a produção científica desenvolvida
na área de Literatura, História e Memória, assim como em áreas afins. Pretende-se
contribuir com o desenvolvimento acadêmico, motivando a participação de
professores do Colegiado de Letras na função de orientadores das produções dos
alunos e egressos em eventos de caráter científico, a fim de propiciar a reflexão,
também, fora dos limites das disciplinas e das salas de aulas, sobre as leituras que
se entrecruzam, desvendando o homem e suas representações nos diferentes
campos do conhecimento.
Específicos: Integrar os colegiados de Letras e áreas afins, de forma a obter uma
atuação consistente em relação a um projeto acadêmico integrado; Propiciar e
implementar o conhecimento sobre a produção cultural nas áreas da Literatura,
História, Filosofia, Linguagem, Sociologia e Educação, incluindo reflexões sobre a
produção científica de autores já reconhecidos e autores regionais; Criar espaços
interdisciplinares que motivem a pesquisa, a extensão, e a leitura no âmbito
acadêmico, (re) significando atividades de ensino superior nos diversos cursos da
instituição; Incentivar a divulgação das atividades de pesquisas em andamento;
Contribuir com a formação continuada dos professores das escolas públicas e
privadas; Gerar, ao longo do ano, momentos de debate sobre temáticas
selecionadas para os eventos já solidificados no Colegiado de Letras, no Centro de
Educação, Comunicação e Artes e no Programa de Pós-graduação em Letras.

Métodos: Este projeto de extensão propõe-se a ser apoio e sustentação à
realização das seguintes ações, algumas já efetivamente materializadas:
1- Seminário 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- 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.
4- Organização das publicações da Revista de Literatura, História e Memória –
publicação semestral que reúne textos em torno da temática discutida no evento.
5- Programa de orientação para produção acadêmica científica aos discentes da
Unioeste.
As atividades necessárias à sustentação dessas ações são constituídas por:
1- Reuniões com a área de Literatura e com os membros do grupo de pesquisa
Confluência da Ficção, História e Memória na literatura para eleição de possíveis
temáticas para os eventos científicos e Culturais, promovidos pelo Colegiado de
Letras, pelo CECA e pelo Programa de Pós-graduação em Letras;
2- Formação de grupos de professores dentro do Colegiado de Letras e do Mestrado
em Letras dispostos a orientar produções científicas dos discentes para os eventos;
3- Instrumentalização de professores e discentes para a produção científica;
4- Apoio às atividades de preparação e divulgação dos eventos;
5- Auxílio nas atividades de recepção, de inscrições, de divulgação, e de publicação,
gerados pelos eventos;

6- Organização das produções em conferências; mesas redondas, simpósios,
comunicações individuais ou coordenadas, pôster, painéis, apresentações culturais;
7- Revisão dos materiais para a publicação nos anais dos eventos e na Revista de
Literatura, História e Memória;
8- Distribuição do material publicado entre os colaboradores e suas Instituições de
Ensino, Programas de pós-graduação; Escolas públicas da região, para que as
discussões propostas nos textos se disseminem em um âmbito ainda maior e
possam, assim, contribuir de forma efetiva também entre uma parcela da população
que, talvez, não teve acesso aos eventos;
Discussão e Resultados: Busca-se, com a implantação deste projeto de extensão
de apoio aos eventos na área de Língua e Literatura e às pesquisas na área da
literatura, qualificar a produção científica de docentes e discentes da Unioeste,
ampliar o espaço de discussão das linhas de pesquisa do grupo Confluências da
ficção, história e memória na literatura, solidificando a prática da produção
acadêmica nos diferentes segmentos do ensino, pesquisa e extensão. Ao apoiar as
equipes de coordenação dos eventos, cria-se, também uma maior visibilidade para a
produção científica, artística e cultural existente nos cursos de graduação e pósgraduação em Letras, além de congregar docentes e discentes em torno a uma
mesma temática, fortalecendo os grupos de pesquisa, os cursos de extensão, as
atividades de orientação de TCC e dissertações, as iniciações científicas e as
demais atividades de orientação desenvolvidas na graduação e pós-graduação do
curso de Letras. Além disso, espera-se incrementar a qualidade das publicações
resultantes dos eventos para que estas possam ser produções importantes na
carreira acadêmica de seus colaboradores.
Conclusões: O conceito que atribuímos à Literatura na atualidade é uma noção da
modernidade que a considera a arte que se vale do imenso potencial representativo

dos signos lingüísticos que leva, fundamentalmente, ao uso estético da linguagem.
Como elemento fundamental da arte literária, a linguagem possui, neste sentido, a
capacidade de agregar às palavras outros matizes de significação e, assim,
comunicar novos e inusitados significados, pelas mais diversas formas de
comunicação. Esta função estética da linguagem é mutável, pois em cada sociedade
há pactos que estabelecem, em determinado período, o que é literário e o que não o
é. Cada prática humana conta com uma série de enunciados específicos, que
adquirem significados uma vez inseridos em seus contextos singulares de
ocorrência, que os diferenciam das demais práticas discursivas. Sob este ponto de
vista, a literatura é também um gênero discursivo que insere em seu amplo universo
uma gama de diferentes subgêneros: o conto, o romance, o poema, a fábula, a
crônica, a obra de teatro, etc, que podem também ser adaptadas e manter intimas
relações com outras formas de produção artística, como o cinema, a pintura, etc.
Analisar textos literários e das demais manifestações artísticas consiste, entre outros
aspectos, descobrir de que modo este texto estabelece conexões com as produções
que o antecederam e perceber como esses textos prévios são incorporados na nova
leitura da realidade que o texto atual propõe. Neste processo de intertextualidade a
leitura de um texto é sempre múltipla, não apenas pela liberdade de interpretação
inerente a todo o texto, principalmente no que se refere ao literário, mas pela
importância que assume, neste processo de reconstrução da coerência narrativa, as
próprias experiências prévias de leituras do sujeito leitor. Todo texto, de acordo com
Tacca (1978), possui suas convenções: elementos que guiam sua interpretação e
que prevêem certo tipo de leitor. Sendo assim, a recepção de um texto pode variar
segundo as experiências prévias do leitor, suas expectativas de leitura, seus
interesses e necessidades condicionadas por circunstâncias sócio-culturais. No que
se refere às teorias da literatura, conforme Aguiar e Silva (1976), neste complexo
processo de construção de sentido, oferecem ferramentas para, primeiro, definir a
literatura como objeto de estudo e, segundo, para ampliar a capacidade de

apreciação da obra de arte em toda a sua dimensão artística. As teorias oferecem,
pois, elementos para a análise dos textos literários, ou seja, processam as
categorias com as quais se ocupa a crítica literária. Por conseguinte, há diferentes
modos de analisar textos, que se definem segundo os modelos teóricos adotados e
da intenção que gera a atividade, sendo aplicável esta forma de pensar aos demais
textos de natureza artística. Nesse sentido surge a importância de um evento de
grande porte como é o caso do “Literatura, História e Memória”, que oferece uma
oportunidade de apresentação e publicação de resultados, além de propiciar a
realização de contatos entre pesquisadores que tenham interesses afins
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RESUMO
Esta proposta visa suprir lacunas no processo ensino-aprendizagem quanto a
material didático-pedagógico sobre aspectos geográficos do município de Marechal
Cândido Rondon. Propõe-se produzir e colocar a disposição, do Ensino
Fundamental, pequenos textos com respectivas atividades para complementar, fixar
e aprofundar os mais diferentes temas da Geografia do Município. Este material será
completado com mapas, figuras, gráficos, fotografias, ilustrações para facilitar a
compreensão dos assuntos desenvolvidos. Desta forma propiciar-se-á aos
professores do Ensino Fundamental do Município uma formação geográfica
continuada, levando-os a conhecer aspectos que marcaram e marcam a paisagem e
a interferência destes na e para a ocupação do espaço. Ao mesmo tempo
estimulando e ampliando o conhecimento do município tanto de professores como
de alunos do Ensino Fundamental do Município e da população em geral.

PALAVRAS CHAVES: Geografia, Município, Ensino Fundamental
INTRODUÇÃO
Embora se continue, em geral, a desenvolver uma Geografia sob os moldes da de
outros países sem entender “para quê” ela serve, procura-se, também, nos últimos
anos trabalhar uma Geografia Crítica. A Geografia Crítica que entende o espaço
geográfico como recurso apropriado pelo homem e como dimensão da história, da
política, como espaço socialmente construído. Ou seja, “quando explico aos meus
alunos de qualquer nível de ensino, o que é espaço, estou explicando a sociedade,
mostrando, por conseguinte como as relações sociais se cristalizam, e como elas

apesar de se darem de forma cristalizada também se dão de forma dinâmica”
(SANTOS, 1996, p.7).
Considere-se também que um ensino crítico implica em atualização constante
através de leituras rotineiras de importantes obras da disciplina; leitura critica de
jornais, revistas, tele-jornais; uso e prática de trabalhos de campo. Não se trata de
copiar, de resumir o que eles repassam ou trabalham, mas buscar uma relação
dialética entre esse conhecimento científico mais crítico e a realidade do aluno.
Desta forma, pensamos ser possível mudar a postura do professor que reproduz
sem pensar, que aceita sem discutir, que trabalha sem questionar, que educa sem
criar (BRANDÃO apud OLIVIERA, 1989). O ensino, assim rejeita modelos prontos, e
é cheio de desafios. A Geografia através da crítica se produz e reproduz como
ciência viva.
De acordo com Puntel (2007, p.90), “Quantas vezes nos sentimos impotentes diante
de certos conteúdos que aparentemente estão distantes do cotidiano do nosso aluno
e nos perguntamos como podemos torná-los mais significativos? Estas também são
nossas preocupações, por isso propomos disponibilizar textos, mapas, figuras e
atividades resultantes de trabalhos de campo, levantamentos e experimentos
realizados a partir do Projeto Conhecendo o Município.
Para entender a importância da Geografia é que queremos que lhe seja dada a
devida importância desde o estudo mais particular, como o do município à escala
planetária. Contudo, sem deixar de lado as suas inter-relações com o físico e o
humano, o local e o mundial, o geográfico e o histórico, a interdisciplinaridade,
estudando fatos e fenômenos numa continuidade temporal e espacial.
Segundo Puntel (2007, p. 89):
Ensinar nos remete à construção de conhecimento. Sabemos que o ensino só vai ter
sentido

quando

for

construído,

e

isso

vai

acontecer

quando

houver

comprometimento por parte do educador, que precisa desejar construir o que “eu”,

como educador, desejo. E para o aluno desejar, é necessário que as coisas, que
falamos e que trabalhamos em sala, tenham sentido e significado para ele.
O sentido e o significado podem ser entendidos, por exemplo, a partir de Sader
(1987, p. 83) que escreve:
Quando se perguntou, certa vez, a um camponês, do Alto do Tocantins, se não
aprendiam nada de geografia, ele respondeu: “[...] não precisa isto a gente aprende
é no pé. Os igarapés vão pro Tocantins. O Tocantins desce pro mar, é só olha né?
No topo daquele morro não serve plantá. A terra é ruim. No baixo é boa. É no pé
mesmo, andando e olhando.
Se observarmos a lição de vida do camponês quanto mais poderemos nós
professores, pesquisadores, se desenvolvermos no professor e no aluno suas
potencialidades, fazendo com que sejam co-autores do saber? Muitas vezes,
infelizmente, justificamos nossa falta de criatividade, inovação ou busca de materiais
argumentando que não há nada publicado sobre determinado assunto ou área. Na
verdade não queremos procurar sarna para não “ter que nos coçar” (KLOETZEL,
1984).
Neste contexto e a partir de resultados do “Projeto Conhecendo o Município”, sob
minha coordenação, desenvolvido de 1994/96, através do Centro de Pesquisas,
Estudos e Documentação da América Latina – CEPEDAL, da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – Unioeste e da Prefeitura Municipal de Marechal Cândido
Rondon é se propôs este projeto.
Para conhecer as mais diferentes paisagens geográficas e históricas do Município
foi realizado, na época, um trabalho preliminar intensivo em todos os seus Distritos.
Este trabalho trouxe resultados positivos surpreendentes, revelou o grande
potencialmente de paisagens ímpares, ainda conhecidos por poucos rondonenses,
que o Município oferece aos que querem conhecê-los.
A coletânea de textos, mapas, figuras e atividades servirão para aplicação em sala a
de aula, a princípio para a 3ª série/ano do Ensino Fundamental, no entanto

dependendo da criatividade e do aprofundamento poderão ser desenvolvidos em
outros níveis.
Tentando suprir estas lacunas propomos a elaboração de um livro de Geografia
produzido a partir da realidade municipal local e inter-relacionada com a realidade
regional e global. Embora o caminho possa ser lento e pedregoso, acreditamos que
é preciso estarmos “[...] abertos a aceitar sugestões e criar propostas que possam
tornar mais significativo o ato de ensinar e de aprender, mesmo sabendo que há
uma resistência muito forte para a mudança” (PUNTEL, 2007, p. 89). Ao mesmo
tempo, acreditamos que produzindo o material proposto estaremos suprindo uma
lacuna quanto ao material didático-pedagógico de geografia do município, além de
poder ser um auxílio para conhecer o Município através de atividades turísticas.
OBJETIVOS:
Propiciar aos professores do Ensino Fundamental do Município uma formação
continuada através de recursos, linguagens e atividades didático-pedagógicas de
geografia, levando a conhecer aspectos que marcaram e marcam a paisagem
geográfica e a interferência destes na ocupação do espaço. Estimular e ampliar a
criatividade de professores e alunos do Ensino Fundamental do Município através de
atividades teóricas e práticas, contemplando o processo do ensino-aprendizagem.
Compreender as diferenças municipais relacionando-as com aspectos e ou
acontecimentos em nível regional. Produzir um livro de Geografia para o Ensino
Fundamental do Município a partir da realidade local municipal.
MÉTODOS
O desenvolvimento desta proposta consiste em: revisão de textos, atividades e
ilustrações; confecção, configuração e produção de mapas, plantas e atividades
complementares aos textos propostos; preparação oficinas, num total de 32 h/a,
divididas em oito blocos, para professores de 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental

do Município. Para tanto, serão aplicadas e desenvolvidas atividades relacionadas
ao material produzido sobre o município através de recursos, linguagens e
atividades didático-pedagógicas de geografia, levando a conhecer aspectos que
caracterizam a paisagem geográfica e a relação destes na e com a ocupação dos
diferentes espaços municipais.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A apresentação deste projeto para o Conselho do Laboratório de Ensino de
Geografia, em 2009, resultou no convite para apresentá-lo à Secretaria Municipal de
Educação de Marechal Cândido Rondon. Esta se manifestou favorável a utilização
deste material, ainda no ano de 2010, em todas as escolas municipais.
Em função do livro não estar concluído viu-se a possibilidade de ministrar cursos de
capacitação aos Professores do Ensino Fundamental do Município utilizando o
material já preparado. A partir destes cursos são sendo trabalhados alguns temas,
em forma de pequenos textos, com seus complementos como mapas, fotografias, e
os respectivos exercícios. O material está sendo entregue aos professores em forma
de apostilas provisórias o que está servindo para o uso em suas aulas.
Os cursos ministrados aos professores servirão também como feedback para
melhorar o material didático-pedagógico que resultará no livro “Marechal Cândido
Rondon conhecendo o Município pela Geografia”.
Até o momento o sumário do livro proposto está distribuído em 45 temas (pequenos
textos), 75 figuras, principalmente fotografias desde o início da colonização até de
paisagens atuais, 18 mapas ou cartas e dezenas de exercícios diversificados.
Ajudar a conhecer o próprio Município e torná-lo conhecido é muito prazeroso por
que afinal, “a Geografia a gente aprende é no pé”.
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MICROSCÓPIO VIRTUAL DE HISTOLOGIA
Brancalhão, R.M.C.1; Torquato, E.F.B.¹; Ribeiro, L.F.C.¹; Olguín, C.J.M¹.; Paiva,
C.R.²; Shiroma, H.S.³; Nagahiro, L.P.³; Braga, M.B.³; Nascimento, G.H.³

Área temática: 01
Modalidade de apresentação: comunicação oral
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
funcionais semelhantes, formando os tecidos, como: epitelial, conjuntivo, muscular e
nervoso (Junqueira, 2004). Estes, por sua vez, se organizam de forma a constituir
os diversos órgãos e sistemas corpóreos. A Histologia (do grego hystos = tecido e
logos = estudos) é um ramo da Biologia que estuda os tecidos, sua formação,
estrutura e função, seu conhecimento é fundamental nas áreas das Ciências
1
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Biológicas e da Saúde, e se interrelaciona com a bioquímica, a biologia molecular, a
fisiologia, a anatomia, entre outras áreas. 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 visualizar como um órgão se organiza na
realização de suas funções (Leboffe, 2005). Entretanto, o microscópio de luz nem
sempre se apresenta disponível, e os estudantes 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 acessarem 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 à 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.
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 estão sendo preparados, segundo técnicas padrões para
processamento histológico, sendo corados pelas técnicas de hematoxilina e eosina
(HE), ácido periódico de Schiff, tricrômico de Masson e tricrômico de Mallory, 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.
Na seqüência dos trabalhos as imagens histológicas dos tecidos corpóreos
serão digitalizadas e disponibilizadas no site da UNIOESTE (www.unioeste.br).
Abaixo de cada imagem, haverá uma relação de aumentos diferenciados e das
estruturas constituintes, propiciando a visualização de detalhes morfológicos quando
desejado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A aplicação da metodologia de preparado histológico possibilitou a produção
de lâminas de tecidos corpóreos (epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso), tendo
sido produzidas 50 lâminas por tecido, totalizando 200 lâminas. A partir da análise
microscópica das características morfológicas e revisão bibliográfica (Hammersen,
1975; Di Fiori, 1980; Reith et al., 1994; Keer, 2000; Junqueira & Carneiro, 2004;
Kierszenbaum, 2004; Leboffe, 2005; Ovalle & Nahirney, 2008) foi possível à obtenção

de imagens dos tecidos estudados (figuras 01 e 02), de forma a constituir um banco

de imagens.
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.
Na seqüência dos trabalhos, as fotomicrografias, em aumentos progressivos
dos tecidos analisados, serão disponibilizadas na internet onde certamente irão
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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Fig. 1- Fotomicrografias de pele espessa, região plantar, evidenciando o tecido conjuntivo,
coloração HE. Em A, visão da organização geral da pele, epiderme (Ep), derme (De) e
hipoderme (Hp). Em B, junção dermoepidérmica, altamente ondulada, formando as cristas
epidérmicas (Ce) e as papilas dérmicas (Pd). Em C e D, detalhe do tecido conjuntivo denso
não modelado na derme, mostrando a grande quantidade de feixes de fibras colágenas (Co).
Vaso sanguíneo (Vs), adipócitos (Ad). Aumentos progressivos de 40X (A), 100X (B),
200X (C) e 400X (D).
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Fig. 2- Fotomicrografias de medula espinal bovina, evidenciando o Corno Ventral (Cv),
coloração HE. Em A, visão da organização geral do corno ventral e Substância Branca (Sb).
Em B, é possível observar o corpo celular de neurônios motores (Nm), dendritos de neurônios
motores (De), o núcleo das células da Glia (Gl), Axônios em corte transversal (Ax-t) e em
corte longitudinal (Ax-l) e Neurópilo (Np), formado por axônios amielínicos de
interneurônios, principalmente, prolongamentos celulares de células gliais. Em C, é possível
diferenciar as células da Glia: os astrócitos (As) protoplasmáticos possuem núcleos
arredondados com cromatina pouco condensada; os oligodendrócitos (Og) apresentam
núcleos arredondados, menores e muito corados; e as células da micróglia (Mc) têm seus
núcleos alongados e bem corados. E em D, detalhe do corpo do neurônio motor, mostrando o
núcleo (Nc), nucléolo (Nu) e Corpúsculo de Nills (Nl). Aumentos progressivos de 40X (A),
100X (B), 200X (C) e 400X (D).

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 40X a 1.000X de forma a simular uma
visualização em microscopia de luz.
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MONTAIGNE E A SUA CONCEPÇÃO ACERCA DO CONTEÚDO DA
EDUCAÇÃO
Queli Bernardete Coco1
Gilmar Henrique da Conceição2
Resumo: Este trabalho procura investigar algumas idéias de Montaigne acerca
de sua uma visão filosófica, focada no conteúdo de uma nova educação,
buscando formar um homem completo a partir da concepção de uma visão
realista do ser humano. Não é à toa que Montaigne é considerado por alguns
autores como um dos protagonistas da chamada “pedagogia moderna”. A
Renascença em que viveu Montaigne já não acolhia os discursos conflitantes
do humanismo, uma vez que foi um tempo de sofrimento, guerras religiosas e
civis, de revisão de valores, época propícia à crítica e ao ceticismo. Assim,
delimitaremos nossa pesquisa ao Livro Primeiro dos Ensaios, focada na
questão educativa, buscando estudar em que medida o seu tempo e a sua
vivência suscitaram-lhe múltiplas questões e como Montaigne refletiu sobre
elas. Apoiados em estudos de especialistas buscaremos verificar a
educabilidade do ser humano, com o objetivo de se extrair do pensamento
montaigneano uma pedagogia apropriada ao ser humano em constante
movimento e mutação. O núcleo de nossa análise quer investigar a seguinte
questão: como apreender nos Ensaios as condições de possibilidade de
formação do indivíduo, fundamentado em um pensamento do movimento, da
inconstância, da negação de um saber universal e da instalação de uma dúvida
devastadora?
PALAVRAS-CHAVE: Montaigne, pedagogia, conteúdo, conhecimento.
I. INTRODUÇÃO
Montaigne viveu em uma época bastante conturbada, refletindo características
fundamentais e contraditórias. Uma delas refere-se ao plano econômico, social
e político, em que observamos a substituição da economia feudal da Idade
Média na qual os bens provêm da agricultura, da produção manufatureira, das
mãos dos artesões e do comércio. Havendo também participação dos Estados
nos assuntos econômicos. Outra característica da época relaciona-se com a
anterior: a destruição das formas de pensamentos predominantes da Idade
Média e a oposição ao teocentrismo. Aliás, por todo o continente assiste-se ao
1
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florescimento de pensadores empenhados num duro combate contra a cultura
tradicional e escolástica para a afirmação de uma nova concepção educativa.
A reflexão pedagógica representa um momento fundamental de todo os
escritos contidos nos Ensaios. Montaigne é um crítico temível que destrói as
instituições.
Montaigne rompe com o princípio de identidade, de ser igual a si mesmo,
abrindo-se para uma experiência em que é possível a diferença. Esta
perspectiva anula a repetição, que não existe na experiência humana, mas
exige de cada pessoa uma escuta rigorosa de si mesmo, uma disposição para
verificar as contradições e o desacordo.
Para tratar acerca da educação em Montaigne, portanto, é necessário salientar,
primeiramente, sua concepção do Eu como descoberta de si para si mesmo e
como referência de análise para a humanidade com vistas à preservação e ao
melhoramento da sociedade (e aí se destaca a importância da obediência às
leis e aos costumes). Tal concepção revela-se como subjetividade que se
permanecer somente no Eu chegará a um limite de esgotamento, de maneira
que Montaigne busca a história como educadora, como extensão da
subjetividade, aprendendo com personagens históricos, com eventos
II. DESENVOLVIMENTO: DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
Os Ensaios de Montaigne estão fundamentados no “retrato do eu”,
porque de fato suas raízes mergulham na experiência de vida do autor, no
contexto do que viveu, leu ou fez. Em razão disso ele aborda a questão de um
novo conteúdo para a pedagogia renascentista que deveria formar um novo ser
humano aberto para o mundo. O texto mais emblemático disso é o “Da
educação das crianças”.
É nestE texto e com as perspectivas apontadas acima é que Montaigne
objetiva construir sua critica demolidora, em relação ao conteúdo ensinado
para as crianças. Para Montaigne a maior parte deles é inútil e alienada, pois
toma muito tempo dos educandos para que “decorem e engulam como num
funil”, conhecimentos que não tem nenhuma relação direta com a vida em
sociedade, nem com a cultura dos clássicos. Em sua opinião, o ideal seria
trabalhar melhor, mas algo proveitoso e sem levar em consideração as
opiniões que formamos através das ideologias que nos cercam na infância e
que na realidade nos deformam.
Esta é o fundamento de nosso autor quando critica a forma do preceptor
ensinar, pois, consiste o mesmo ensinar e a acriança a repetir a lição.
Montaigne ainda queria uma solução que integrasse escola e vida, pedagogia e
experiência: Que elas não ficassem prisioneiras de um “aprender teórico”, mas

que estivesse inserido na prática cotidiana dos homens e que elas
aprendessem, pelo exercício do juízo, a decidir e a tomar partido. Assim, que o
preceptor lhes mostre o conteúdo pedagógico como um caminho de infinitas
possibilidades e com criatividade. E que haja interação profunda e prazerosa
entre preceptor e criança.
“Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como que por meio de um funil, o que
nos querem ensinar e o nosso trabalho consiste em repetir. Gostaria que ele
corrigisse este erro, e sede logo, segundo a inteligência da criança, começasse
a indicar-lhe o caminho, fazendo-lhe provar as coisas e as escolher e discernir
por si próprio, indicando-lhes por vezes o caminho certo ou lho permitindo
escolher. Não quero que fale sozinho e sim que deixe também o discípulo falar
por seu turno”(Ensaios, XXVI, pg.77).

Na ótica montaigneana, no momento em que “roemos até o osso” as reflexões
dos clássicos, utilizamos tais pensamentos como degraus e como instrumento
de descoberta da própria linguagem e da autonomia. Ou seja, os autores
clássicos nos desafia e nos estimula a refletirmos e criarmos a nossa
concepção, caminhando com as próprias pernas e não “com andadeiras” e
muletas. Neste caso, o resultado de nossa reflexão que incorpora instigantes
problematizações passa a ser nosso. Desse modo, é muito oportuno quando
Montaigne utiliza o exemplo da abelha:
“As abelhas libam flores de toda a espécie, mas depois fazem o mel que é
unicamente seu e não do tomilho ou da manjerona. Da mesma forma, os
elementos tirados de outrem, ele o terá de transformar e misturar para com
eles fazer obra própria, isto é, para forjar sua inteligência. Educação, trabalho e
estudo não visam senão a formá-la”.( Ensaios I, XXVI, pg.78).

O conteúdo fundamental da educação é para nos tornar melhores e mais
sábios, e não meramente atualizados, através da experiência de si, em seu
diálogo paradoxal com a inteligência. Sem ela tudo se torna cego, surdo e sem
alma.
Para Montaigne as crianças, desde cedo, deveriam viajar para as
cidades vizinhas para aprender novas línguas e não serem educadas junto aos
pais, pois, a afeição dos mesmos não os deixaria chegar à sabedoria. porque
diante da diversidade de culturas poderá formar a sua própria opinião, essa
que devem direcionar a educação das crianças, nos levando a nos
conhecermos e dentro dessa diversidade devemos perceber suas
imperfeições. Montaigne nos mostra como deve ser ensinado os conteúdos.
“(...)O ensino deverá ser ministrado ora por conversas, ora por leituras; ora o
preceptor lhe apresentará o próprio texto do autor mais adequado ao fim da
educação, ora lhe fornecerá somente o miolo, a substância. Esse, de si
mesmo, esse preceptor não for tão familiar com os livros para neles descobrir o
material necessário de sua missão, poderão juntar-lhe algum letrado que, no

momento certo, lhe forneça alimentos precisos que depois lhe caberá distribuir
a seu aluno. O ensino assim dado será mais fácil e natural do que pelo método
preconizado por “Gaza”. Este enuncia preceitos em excesso, difíceis e pouco
compreensíveis; emprega palavras sonoras e vazias que não se entendem e
não suscitam nenhuma idéia; no nosso método a alma acha a que se apegar,
com que se alimentar. O que dele tirar o jovem será maior e mais depressa
amadurecerá” ( Ensaios I, XXVI, p.81-82)

Para ele a mais importante ciência é a filosófica, pois é a formadora da
inteligência e costumes. O aluno pode desfrutar dessa ciência em qualquer
ambiente, dia, hora e lugar. E a parte relacionada ao homem, e sendo de
utilidade para qualquer classe social e ignorá-la prejudicaria a todos. Para
Montaigne quando estudamos não obrigados, mas por amor se aprende chegase mais facilmente ao conhecimento.E ele compara a esse ensino ao
caminharmos em uma galeria: cansamos menos que se formos a caminhos
obrigados. Para Montaigne corpo e espírito não se separam pois não é só a
alma que educa e nem só o corpo, mas sim, os dois juntos formam o todo que
é o homem.
CONCLUSÃO
Os conselhos de Montaigne acenam para um ensino no qual o aprendizado se
faz menos pela apropriação mecânica das matérias e mais pelo empenho
numa tradução prática e pessoal do que é ensinado. Cabe ao preceptor criar as
condições párea o “fazer” e o exercitar, de variados modos e em variadas
situações, as lições recebidas. No que se refere ao resultado da aprendizagem,
este não mais é aferido através da erudição conquistada ou da repetição do
que é ensinado (“martelado nos ouvidos”). Neste sentido, a participação ativa
do aprendiz constitui toda a diferença entre uma efetiva formação e a instrução
oca. É na capacidade de cotejar o que é ensinado ao que é vivido que se
ajusta a aprendizagem.
Montaigne é um filósofo que pensava sempre a frente de seu tempo, pois suas
idéias ainda hoje estão presentes em nosso dia-a-dia. Os problemas que ele
questionava em seu contexto histórico, são os mesmos ainda hoje, o que
mudou é a forma como ela está inserida nas escolas, totalmente mascarada
para não ser notada.
Como afirmamos anteriormente, ele também é confundido como precursor da
escola nova visto que seu pensamento é “parecido” com o dessa tendência,
que surgiria apenas séculos. Para nós tal argumentação parece ser
extemporânea, visto que coloca problemas políticos que não fazem parte do

contexto do século XVI. Além disso tal classificação empobrece
demasiadamente os Ensaios de Montaigne; suas idéias vão muito mais além.
Ele busca a formação completa do homem enriquecendo não só a alma de
ciência, mas também cuidar do corpo e assim formando o homem para a vida,
e nessa união de teoria e prática e desposando ambos que se chega à
verdadeira sabedoria.
Uma de suas críticas mais importante foi referente ao pedantismo, pois
ele mostra a pedagogia do pedante totalmente diferente da pedagogia de
Montaigne. Pois a de Montaigne consiste no trabalho que é realizado após o
primeiro contato com o saber e na sua finalidade: o pedante investe na cópia e
no uso livresco não permitindo nenhum tipo de interferência de quem aprende
no que está sendo ensinado. O saber permanece assim sempre um
empréstimo, nunca uma posse. Já no caso de Montaigne, o preceptor dá um
passo além e promove uma alteração substancial em todo o processo,
solicitando a participação do aprendiz para que venha transformar a matéria de
ensino em algo com sentido diretamente vinculados à vida.
“Para voltar ao assunto, direi que o melhor é atrair a vontade e a afeição,
sem que o melhor é atrair a vontade e a afeição, sem o que se consegue
apenas asnos
carregados de livros. Dão-lhes a guardar, com
chicotadas, um saco de ciência, a qual, para que seja proveito, não
basta ter em casa: cabe desposar”(ENSAIOS I, XXVI, pg89)
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Resumo: O presente trabalho pretende detalhar elementos de um projeto de
extensão

em

desenvolvimento

junto

ao

CCET/UNIOESTE,

intitulado

“Os

Laboratórios de Física de Portas Abertas”, cujo objetivo central é disponibilizar uma
oportunidade, para estudantes das escolas públicas de nível médio, de interação
com o ambiente do ensino superior e, especificamente, de contato com atividades
experimentais e o uso da informática na área de Física, contribuindo para a
aprendizagem de conteúdos curriculares muitas vezes considerados de difícil
compreensão. A aprendizagem destes conteúdos pode melhorar a percepção acerca
da presença no cotidiano da sociedade dos temas discutidos em sala de aula do
Ensino Médio, na disciplina de Física. Em última instância, o projeto pretende
contribuir para a formação do cidadão em condições de compreender o mundo a sua
volta, além de estimular os estudantes de escolas públicas a ingressar no Ensino
Superior em instituições públicas como a UNIOESTE.
1 Texto resultante de projeto de extensão desenvolvido junto ao CCET/UNIOESTE-Campus de Cascavel, e-mail
2
3

para contato: <dmstrieder@unioeste.br>.
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Introdução
O avanço tecnológico de uma sociedade vem sendo colocado como uma
medida de seu grau de desenvolvimento e da qualidade de vida de uma população.
No entanto, mesmo pessoas que costumam lidar diariamente com artefatos
tecnológicos, ainda que razoavelmente informadas de forma geral, muitas vezes
ignoram totalmente o funcionamento destes artefatos.
O maior conhecimento da tecnologia embutida nestes artefatos permitiria a
utilização dos mesmos com mais critério. Possibilitaria ainda uma resistência crítica
à publicidade envolvida, auxiliando para que a aquisição destes artefatos esteja
baseada na real necessidade do usuário. Para tanto, entre outros fatores, é
importante que ocorra uma mudança na atuação da escola. Ela poderia fornecer, por
exemplo, informações referentes à utilização dos referidos artefatos tecnológicos na
vida cotidiana, às conseqüências econômicas resultantes de sua aquisição, ou ainda
às conseqüências para o meio ambiente resultantes da utilização dos mesmos.
Desta forma, a escola estaria investindo na formação de um cidadão capaz de tomar
decisões baseadas no conhecimento daquilo que o cerca no cotidiano.
Na contramão desta possibilidade de atuação da educação escolar, a realidade das escolas brasileiras hoje estimula a proposição de soluções alternativas para
a melhoria do ensino. Em particular a escola média brasileira se destaca pela baixa
qualidade do ensino oferecido e pela desatualização de seus conteúdos e metodologias, em sua maioria, desvinculados do cotidiano dos alunos. Desta forma, a porcentagem de adolescentes e jovens brasileiros que tem acesso a este nível de ensino, frustra-se cada vez mais, pois não alcança uma aprendizagem mínima para a
compreensão do mundo que a cerca.
Paralelamente tem aumentado o desalento dos professores, que atuam no

ensino médio, frente aos resultados do processo de aprendizagem que conduzem
em sala de aula. Esta situação se agrava pela desmotivação dos mesmos diante
das condições de trabalho que lhes são oferecidas.
Enquanto profissionais em geral, vinculados à educação, travam esforços
para resolução ou ao menos minimização de problemas de amplitude maior como a
exclusão da população da escola, pode-se de imediato contribuir para a resolução
de outros mais próximos que atingem a escola em sua ação no processo de ensino
e aprendizagem.
Nesse sentido, podemos atuar sobre as especificidades da disciplina de
Física. A Física no ensino básico é o único contato formal que a maioria dos
estudantes tem com este ramo do saber, de grande importância para a
compreensão de fenômenos e tecnologias presentes no cotidiano.
A disciplina de Física na escola média, se trabalhada de forma diferenciada
da atualmente praticada, pode permitir a compreensão de artefatos tecnológicos
presentes, direta ou indiretamente, no cotidiano dos educandos. Pode auxiliar
também no entendimento do desenvolvimento científico e ainda aspectos vinculados
a sociedade, de forma geral que permeiam tanto a Ciência quanto a tecnologia.
É importante ressaltar, que não nos referimos ao estudo da tecnologia feito de
forma estritamente prática, ou seja, estudo de instrumentos e técnicas de trabalho, e
sim a uma abordagem que leve a discussões e reflexões críticas sobre
conseqüências, positivas e negativas, do avanço tecnológico na sociedade.
É a partir da compreensão de fenômenos/artefatos do cotidiano que
imaginamos que a Física escolar possa cumprir melhor sua função de auxiliar na
formação de um cidadão, capaz de compreender, opinar e discutir alternativas para
a melhoria da organização da sociedade e da interação entre seus membros.
Para que a disciplina de Física possa auxiliar na formação do cidadão, se faz
necessária uma profunda reformulação no seu ensino na escola média. Esta
reformulação deve buscar a abordagem dos conteúdos usualmente desenvolvidos e

dos mais atuais, a partir de metodologias que os aproximem da realidade dos
alunos. Neste sentido, um dos instrumentos metodológicos a considerar e valorizar
são as atividades experimentais.
Com as observações acima podemos justificar a importância do projeto em
desenvolvimento, pois a partir dele se pretende efetivar uma aproximação entre a
Física escolar e a presente no cotidiano dos estudantes, que por vezes, parecem
tratar de temas diferentes. Para esta aproximação foram planejadas e elaboradas
demonstrações experimentais e selecionadas simulações às quais os alunos, e
também seus professores, terão acesso.
Objetivos
O objetivo principal é o de contribuir para a ampliação da interação entre
universidade e escola, colocando a disposição dos alunos do Ensino Médio, com
foco na melhoria da aprendizagem destes, parcela do espaço físico, equipamentos e
conhecimentos construídos no Ensino Superior. O oferecimento deste espaço físico
e de reflexão aos alunos do ensino médio, é direcionado para a aprendizagem de
conteúdos de Física e compreensão a partir destes, de artefatos tecnológicos
presentes em seu cotidiano. Por conseqüência da aproximação entre o conteúdo
trabalhado na disciplina de Física da realidade social dos alunos, espera-se também
atuar sobre a motivação destes para o estudo desta disciplina, além do incentivo ao
ingresso no ensino superior em instituição pública. Em última instância, almeja-se a
participação na formação para a cidadania, trabalhando conteúdos de maneira a
desenvolver a aprendizagem de conceitos científicos, compreensão de aplicações
tecnológicas e capacidade de formação de opinião para inserção na sociedade.
Métodos
As atividades centrais do projeto estão direcionadas para, inicialmente, o estudo e elaboração de planejamentos didáticos de atividades experimentais e monta -

gem dos equipamentos, além do estudo de pacotes de simulação como o “PhET Interactive Simulations” (Physics Education Technology). Posteriormente, o foco foi a
divulgação do projeto junto ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel e Toledo e
às escolas de Ensino Médio da região, por meio do convite para agendamento de vi sitas ao laboratório de Física da UNIOESTE, onde as atividades experimentais e simulações serão desenvolvidas com os alunos. Com o agendamento de tais visitas,
o projeto direciona-se ao atendimento dos alunos de escolas públicas de Ensino Médio pelo desenvolvimento das atividades de experimentação. Tais atividades são desenvolvidas por três alunos do 2º ano do Curso de Engenharia Civil, um deles de
atuação voluntária e outros dois aprovados como bolsistas no Programa de Apoio a
Ações Afirmativas para Inclusão Social em Atividades de Extensão, sob orientação
constante da docente coordenadora do projeto.
Discussão e Resultados
A atuação do projeto, no sentido de possibilitar aos alunos de ensino médio o
contato com as atividades experimentais do laboratório de Física da UNIOESTE e o
uso da informática na área da física, encontra-se em desenvolvimento. As atividades
desenvolvidas até o momento foram de estudo do conteúdo de um programa
computacional denominado “Phet”, que traz algumas simulações relativas a
conceitos/campos da física como: óptica, lançamento de projéteis, magnetismo,
construção de circuitos elétricos e conservação de energia mecânica. Foram
também estruturadas as atividades práticas que estão disponíveis no laboratório de
física, como: bancada óptica, interface para obtenção de dados por meio do
computador, painéis para a construção de circuitos elétricos, gerador de Van de
Graff, colchão de ar para o estudo de colisões e molas para o estudo de propagação
de ondas.
Para cada uma destas atividades, tanto as computacionais como as práticas,
foram elaborados planejamentos didáticos para as apresentações realizadas durante

as visitas dos alunos de escolas de Ensino Médio.
As atividades relativas à visitação do público ao laboratório iniciaram no mês
de Março/2010, tendo atendido até o momento, duas escolas de ensino médio e três
turmas de 1º ano do ensino superior da própria UNIOESTE. Como forma de
preparação para o atendimento, a equipe do projeto realizou uma apresentação de
parte do planejado para um grupo de 25 professores do Ensino Fundamental e
Médio durante a capacitação em curso de Especialização gratuito denominado
“Ensino de Ciências e Matemática”.
Sendo assim, pode-se indicar que estão sendo alcançados os objetivos
inicialmente propostos para o projeto, sendo estes relacionados a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Física do Ensino Médio em
escolas públicas da região, além da contribuição para a ampliação da atuação da
UNIOESTE no contexto regional onde está inserida.
Conclusão
O projeto tem resultado em uma rica experiência onde pode ser verificado o
potencial dos alunos em aprender, de forma motivada, conceitos de Física por meio
da experimentação, desmistificando a lógica difundida em muitas escolas de que a
aprendizagem de tais conceitos é de extrema complexidade.
Para a atuação docente, o projeto traz o estímulo na direção da reformulação
das atividades didáticas de forma a possibilitar aulas de Física mais instigantes, com
temáticas voltadas ao mundo da Ciência, onde a experimentação assume um dos
papéis de destaque.
O trabalho a partir de experimentos e simulações, e seu prévio planejamento
didático, facilita a compreensão de conteúdos e oferece uma alternativa didática
para as aulas. As atividades desenvolvidas reproduzem fenômenos e artefatos
tecnológicos aos quais os alunos tem acesso em seu cotidiano, e nos momentos de
interação

com

o

presente

projeto

têm

oportunidade

de

compreender

o

funcionamento destes, alcançando condições para formar opiniões e efetuar
escolhas conscientes, condição básica para exercício da cidadania.
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Resumo: Neste artigo apresentamos parte do estudo teórico sobre a importância do
lúdico no desenvolvimento do gosto pela leitura. O estudo justifica-se porque o Projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo...” (Projeto Permanente), trocou de espaço e de público alvo: em 2010 se desenvolverá na Brinquedoteca (coordenada pela Professora da Unioeste Eliana Magnani), na AMARBEM (Associação
Marrecas pelo Bem Estar do Menor), e a atender aos alunos cadastrados nessa Instituição. Este estudo objetivou adequar o Projeto em tela a proposta da brinquedoteca; estudar a função e a importância do lúdico no desenvolvimento infantil e no gosto
pela leitura e a capacidade de ler; ampliar a fundamentação teórica para o trabalho
com leitura. O estudo possibilitou nos adequarmos a linha de trabalho do grupo de
pesquisa “Educação e Sociedade” – GEDUS, ao qual nos integramos, e aos demais
integrantes do grupo conhecerem: a proposta, a teoria e a metodologia que embasam nossas atividades. Não esgotamos o assunto, continuaremos o estudo, a partir
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da relação teoria/prática, avaliando a receptividade às atividades e a necessidade de
alterar/adequar a metodologia utilizada.
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O LÚDICO E A LEITURA EM “TEXTOS – PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O
MUNDO E PODER ESCREVER SUA HISTÓRIA”

INTRODUÇÃO:
Este artigo apresenta parte de um estudo teórico sobre a importância do lúdico no
desenvolvimento do gosto pela leitura. O estudo justifica-se porque o Projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e poder escrever sua história” trocou
de espaço e de público alvo: passou a se desenvolver na Brinquedoteca, coordenada pela Professora da Unioeste Eliana Magnani, na AMARBEM (Associação Marrecas pelo Bem Estar do Menor), e a atender aos alunos cadastrados nessa Instituição. Assim, nossa parceria passou a ser com a AMARBEM, uma ONG que atende
crianças em situação de risco do Bairro Padre Ulrico e redondezas, e não mais a Se cretaria de Educação do município de Francisco. Porém, a brinquedoteca disponibili zará horários para os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Cora ção, que no período 2006 a 2008 participou do Projeto “Textos – pretextos para
ler a vida e o mundo e poder escrever sua história”, deslocando seus alunos, semanalmente, até o Campus da Unioeste de Francisco Beltrão para participarem das
atividades propostas
OBJETIVOS:
Os objetivos do grupo ao fazer este estudo foram:
 estudar o papel do lúdico no desenvolvimento infantil;
 adequar-se a proposta da brinquedoteca;
 compreender a importância do lúdico para o desenvolver o gosto pela leitura e
pela escrita, bem como a capacidade para ler e escrever;
 buscar fundamentação teórica para o trabalho desenvolvido com as crianças
e adolescentes cadastrados na AMARBEM;
 adequar-nos a linha de pesquisa do grupo de pesquisa “Educação e Sociedade” – GEDUS;
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 oportunizar aos demais integrantes do grupo GEDUS conhecerem a proposta,
a teoria e a metodologia que embassam nossas atividades.

METODOLOGIA:
O trabalho aqui apresentado iniciou-se em novembro de 2009 quando decidimos
que em 2010 trabalharíamos na Brinquedoteca da AMARBEM, em conjunto com o
grupo coordenado pela professora Eliana Magnani. No primeiro momento, realizamos um levantamento bibliográfico sobre a leitura e o lúdico. A seguir, selecionamos
o material que tratava, mais especificamente, sobre a importância do lúdico para desenvolver a leitura e, iniciamos a leitura e a discussão do material selecionado. A
etapa seguinte foi a elaboração deste texto que preparamos e que ora apresenta mos.
Considerando a alteração de espaço para o trabalho e a diversidade do público alvo,
não é possível delimitar o material a ser utilizado. Sabemos que, no contexto da brin quedoteca, os freqüentadores são livres para escolherem o que farão e se optarem
pela leitura, decidem o que irão ler. Nossa proposta é oferecer material diversificado
e de qualidade para a leitura. No primeiro momento, vamos disponibilizar material de
leitura que contemplem a faixa etária de 4 a 12 anos: textos narrativos, poesias, can tigas, parlendas; filmes infantis e de aventuras, músicas, etc. À medida que os brincantes se tornarem freqüentes poderemos selecionar materiais que lhes agrade
mais, para que sejam assíduos no espaço destinado à leitura.

DESENVOLVIMENTO:
A importância do lúdico
O ser humano, em seu processo de crescimento e formação, deve se desenvolver
de forma integrada nos aspectos cognitivos, afetivos, físicos, motores, morais,
lingüísticos e sociais. Neste contexto, o brincar é um fator importante pois, através
dele, a criança vai desempenhar vários papéis, presentes na sociedade real, prepa-
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rando-se para viver e se integrar, posteriormente, nesta sociedade. As atividades lúdicas facilitam às crianças a formação de sua personalidade integral,

de suas fun-

ções psicológicas, intelectuais e morais. A construção do faz-de-conta estimula nas
crianças a capacidade de imaginar e lhes permite, através da brincadeira, construir e
misturar realidade e fantasia dando ao cotidiano nova aparência e um novo significado. Através de brinquedos e dos jogos a criança faz a sua própria representação
usando sua imaginação criando personagens.
A brinquedoteca
A brinquedoteca é um espaço organizado para ser um espaço com variedade de op ções de jogos, de brinquedos e de atividades, no qual os freqüentadores escolhem
com o que e como querem ocupar o tempo em que lá estão. Neste ambiente, todos
podem ser observados e conhecidos. A brinquedoteca apresenta muitos espaços a
serem explorados. Ela coloca ao alcance de seus frequentadores inúmeras atividades e diversos tipos de objetos que, através do envolvimento com o lúdico, estimulam a imaginação, a espontaneidade, a fantasia e a criatividade. É um espaço mágico preparado para estimular a todos os freqüentadores a brincarem livremente e a
aprenderem a valorizar as atividades lúdicas.
No contexto da brinquedoteca, o “cantinho da leitura” apresenta-se como um espaço
prazeroso, descontraído, de maneira que todos se sintam atraídos, que possam escolher livremente sua leitura preferida e sonhar com mundos imaginários.
O lúdico e a leitura
O espaço para a leitura na brinquedoteca possibilita maior contato das crianças com
a leitura e a escrita e, isto ocorre, de forma espontânea, sem imposição pelos adultos ou obrigatoriedade pela escola. Local aberto para a escolha de livros, a brinquedoteca oportuniza a imaginação, a recreação, a visualização das histórias. Este espaço para a leitura, organizado para ser um lugar aconchegante e confortável, deve
possibilitar aos frequentadores sentirem-se à vontade na escolha do livro e desenvolverem cada vez mais o gosto pela leitura.
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Elemento importante neste espaço é o brinquedista - a pessoa que está na brinquedoteca para acompanhar aqueles que lá chegam a procura de atividades lúdicas.
Ele pode, além de contar histórias que agradem a todos, fomentar o gosto e o hábito
de ler ampliando os horizontes da leitura, fazendo com que os leitores mergulhem no
mundo imaginário, dando vida aos personagens.
Ouvir histórias é um grande passo para ser um leitor, porque estimula a vontade de
ler por conta própria, desperta a curiosidade. Não só as histórias de fadas e bruxas,
ou as de aventuras agradam as crianças, também as parlendas são instrumentos
poderosos para iniciar as crianças nas brincadeiras com a linguagem e a enveredar
na magia da poesia.
Estar no “cantinho da leitura” é um momento para o desenvolvimento da criança,
onde ela é estimulada a desenvolver a imaginação, a criatividade, a ler, a escrever e
a se expressar. As crianças se divertem nesse momento, passam a manifestar o seu
prazer pela leitura e esta passa a ser uma extensão das suas brincadeiras. O prazer
em ler auxilia a quem lê a escrever bem, pois, desenvolve o vocabulário, aprendizado este que implica na assimilação da realidade através do poder dos símbolos gráficos.
A leitura é um elemento imaginário, ler significa refletir, pensar, posicionar-se; isto
justifica a importância dada à leitura no contexto escolar. Através dela é que podemos reconhecer a complexidade do mundo que nos rodeia, descobrir os próprios
gostos, investigar o que nos interessa, adquirir conhecimentos novos, escolher livremente a leitura preferida e sonhar com mundos imaginários.
A contribuição da brinquedoteca na formação da criança é inegável, ela oportuniza a
todas as crianças o acesso a novidades, a brinquedos, a livros, a jogos e a objetos
aos quais muitos não têm acesso no seu dia-a-dia. Neste contexto, está o cantinho
da leitura, no qual a criança poderá ter mais contato com a leitura e a escrita, sentirse à vontade na escolha de seu livro, ter oportunidades de contar e ouvir histórias,
imaginar, criar, dramatizar, expressar-se livremente. Através do lúdico, no brincar, no
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faz-de-conta a criança vai representando a realidade em que vive e desempenhando
vários papeis sociais.
CONCLUSÕES:
Considerando que estamos iniciando esta nova etapa no Projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e poder escrever sua história” não podemos falar
em conclusões, mas, em expectativas. Nossas expectativas são de que os freqüentadores da brinquedoteca gostem do “cantinho da leitura” e sejam frequentadores
assíduos do espaço da leitura, para que aprendam a ler as linhas e as entrelinhas de
qualquer contexto apresentado em seu cotidiano; e, a partir desta leitura possam colaborar para melhorar sua vida e a realidade da comunidade na qual estão inseridos.
Que a imersão na leitura proporcione a emersão de um cidadão consciente e atuante socialmente.
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O MUNDO HISPÂNICO E SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: DO VELHO AO
NOVO MUNDO
Gilmei Francisco Fleck (coordenador do programa)
Pamela Burtuli da Silva
Educação
Painel
Palavras-Chave: Alteridade; Cultura; Ensino
O presente curso foi dividido em dois módulos, sendo o primeiro voltado à formação
de monitores, tendo como objetivo aprofundar pesquisas e estudos sobre Tópicos de
Cultura hispânica, além de organizar e aperfeiçoar os materiais sobre diferentes
aspectos da cultura hispânica já produzidos pelos acadêmicos de Letras
Português/Espanhol nos anos de 2006-2007-2008, nas classes de Tópicos de
Cultura Hispânica da Unioeste, acerca aspectos fundamentais para a compreensão
das manifestações culturais e das realidades que envolvem o mundo Espanhol e
Latinoamericano. Entre estes se destacam: O mundo pré-colombiano: as grandes
civilizações – astecas; incas; maias; guaranis; Lendas e mitos do mundo précolombiano; 1492: o ano Crucial – Consolidação do Estado espanhol e a primeira
viagem de Colombo à América; O choque cultural produzido pelo processo de
“descoberta”, Conquista e Colonização do “Novo Mundo”; A mestiçagem racial e a
hibridização Cultural na América: a construção de uma identidade múltipla; As
nações mestiças da América hispânica: aspectos relevantes dos países de fala
espanhola na América; Manifestações da cultura híbrida na América contemporânea:
música; dança; culinária, línguas; Vultos do universo cultural hispânico.
Todos estes procedimentos tiveram como meta final a elaboração de um material de
cunho didático/pedagógico que dê apoio à inserção de Tópicos de Cultura em aulas
de Língua Espanholas, ministradas nas diferentes instâncias educacionais de nossa
cidade, desde a própria Unioeste, às escolas da rede pública e privada de Ensino e,
especialmente, às aulas do programa CELEM.
No segundo módulo teve-se como principal objetivo expandir os resultados já
alcançados nas ações de Ensino e nas pesquisas institucionais voltados aos Tópicos
de Cultura Hispânica da Unioeste para a Comunidade Externa por meio de cursos
de aperfeiçoamento para os professores da Rede Pública e Privada de ensino do
município de Cascavel e de aulas de Cultura Hispânica, ministradas pelos monitores
do presente curso, aos alunos do CELEM de nossa cidade.
Telefone: (45) 3220-3000

e-mail: chicofleck@yahoo.com.br

O PRÉ-VESTIBULAR: REFLEXÕES E AÇÕES NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS
HUMANAS E CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
Cassiano Ricardo Galli1
Thiago Benitez de Melo2
Débora Raquel Massmann Eleodoro3
Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral.
Resumo: A realidade financeira de muitos alunos da escola pública pode ser
descrita como um obstáculo para que eles assumam compromissos com
mensalidades de um curso pré-vestibular. Aparentemente suas chances d ingressar
suas chances de ingressar na universidade pública podem ser reduzidas. Diante
desta situação, elaborou-se o presente projeto que pretende formar um grupo
permanente de estudos e ministrar aulas para alunos, que pretendem prestar o
vestibular para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Com
diversas reflexões e ações, pretende-se aumentar as condições de enfrentamento
no momento de uma seleção em concurso público como o vestibular. O curso, que
já está na sua quarta edição, é ministrado por acadêmicos dos cursos da
UNIOESTE, campus do Foz de Iguaçu, supervisionados e orientados diretamente
por docentes que, eventualmente, poderão também ministrar aulas. O curso é
também uma forma de colocar os acadêmicos, futuros professores, em contato com
o ambiente profissional. Espera-se que os acadêmicos compreendam as dimensões
política, social, filosófica e intelectual da prática educacional, ao vivenciarem o
trabalho na extensão universitária.
PALAVRAS CHAVE: Pré-vestibular, aprendizagem, escola pública.
Introdução:
O presente projeto é uma iniciativa de docentes e acadêmicos que, comprometidos
com a escola pública, propõem discutir temas e conteúdos e ministrar aulas,
1

Acadêmico de Letras Português/Inglês 4º Ano UNIOESTE campus Foz do Iguaçu. Contato:
cassiogalli@hotmail.com
2
Acadêmico de Letras Português/Espanhol 4º Ano UNIOESTE campus Foz do Iguaçu. Contato:
thiago_benitez@hotmail.com
3
Coordenadora da área de humanas – Orientadora Profa. Dra. Débora Raquel Massmann Eleodoro

gratuitamente. Na maioria dos casos, os alunos que estudam em escolas publicas,
são estudantes que enfrentam dificuldades financeiras, que não podem arcar com
mensalidades de um curso pré-vestibular, diminuindo assim suas chances de
adentrarem em uma universidade pública, visto que esta é visada pela grande
maioria dos estudantes que pretendem se tornar universitários. Este projeto é
realizado nas instalações da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu, tendo como
área temática principal a educação. A proposta teórico-metodológica está
fundamentada em obras sobre concepção de universidade, metodologia de ensinoaprendizagem, sociologia, filosofia e psicologia da educação.
Objetivos:
O objetivo geral do projeto é construir uma ação conjunta entre docentes e
acadêmicos da Unioeste para a superação das dificuldades impostas aos cidadãos,
especialmente quanto à formação escolar.
Já os objetivos específicos são organizar Cursos de Capacitação, Grupos de
Estudos sobre temas e conteúdos relativos ao Concurso Vestibular, Preparar
acadêmicos oriundos das licenciaturas, preferencialmente, e dos bacharelados,
esporadicamente,

para

ministrarem

aulas

no

Curso

Pré-Vestibular

da

UNIOESTE/Foz, Preparar alunos oriundos do ensino público para o Concurso
Vestibular da UNIOESTE, Ampliar os horizontes e a visão de mundo dos
acadêmicos da UNIOESTE.
Métodos:
São formados grupos de estudo entre os Docentes e os Acadêmicos, estes
grupos de estudos discutirão, sobre concepção de universidade, metodologia de
ensino-aprendizagem, sociologia, filosofia e psicologia da educação, avaliação do

texto escrito e sobre os conteúdos específicos das disciplinas de Línguas
Espanhola, Inglesa e Portuguesa; Literatura; Redação, Filosofia, Sociologia,
Geografia e História. Especificamente, no mês de junho serão sistematizados os
conhecimentos desenvolvidos nos grupos de estudo durante o Curso de
Capacitação. Para estas discussões serão convidados docentes e acadêmicos da
UNIOESTE. Os acadêmicos-professores, preferencialmente, matriculados em
cursos de licenciaturas e, esporadicamente, matriculados em bacharelados, que se
candidatarem ao trabalho serão submetidos à seleção para ministrarem as
disciplinas e participarão em eventos de caráter científico divulgando os
conhecimentos e resultados obtidos. Cada sala conta com um monitor regente mais
um monitor auxiliar por disciplina. O monitor regente será responsável por uma
turma e o monitor auxiliar substituirá nas ausências e atenderá no plantão tiradúvidas. Caso haja um número maior de candidatos do que de vaga haverá uma
seleção a partir dos critérios utilizados pela UNIOESTE para isenção de taxa de
inscrição do vestibular, isto é, menor renda familiar e melhor desempenho nos
estudos em escola pública e uma prova contendo conhecimentos de produção
textual e cálculos. As aulas são ministradas, das 7h30 às 12h e das 13h às 18h10,
aos sábados. O planejamento das aulas e a confecção do material, apostila, a ser
utilizado estarão sob a responsabilidade dos acadêmicos supervisionados pelos
docentes, com base no conteúdo programático do vestibular e com o apoio da
bibliografia pertinente.

Discussão e Resultados:
Este projeto proporcionou diversas discussões sobre a importância das
atitudes dos professores como educadores, assim como promoveu o crescimento
dos acadêmicos como futuros professores colocando-os em sala de aula, com a

supervisão dos coordenadores. Os resultados alcançados no Vestibular/2009,
quando vinte e cinco alunos foram classificados para os cursos do Campus de Foz
do Iguaçu, na primeira chamada do vestibular da UNIOESTE e também que os
acadêmicos compreenderam em certo grau as dimensões política, social, filosófica e
intelectual da prática educacional, ao vivenciarem o trabalho na extensão
universitária.

Conclusões:
Com base em tudo o que foi realizado no período em que o projeto tem sido
desenvolvido, a saber de 2007 até 2009, podemos dizer que temos alcançado bons
índices de aprovação. Em 2009, por exemplo, além dos vinte e cinco alunos
aprovados, os monitores ganharam muita experiência com as aulas que ministraram
tanto no que diz respeito ao contato com a turma em si, quanto ao processo de
preparação da aula, respeito aos colegas e interação entre Docentes e Acadêmicos.

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA UNIOESTE: AÇÕES VOLTADAS
PARA DAR APOIO AO INGRESSO E A PERMANÊNCIA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Silva, Vera Lucia Ruiz Rodrigues da1.
SILVA, Dorisvaldo Rodrigues da2.
Pádua, Ivã José de3.
Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral
Resumo: O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais (PEE) se caracteriza como uma atividade extensionista, na
modalidade de Programa, tendo por objetivo dar apoio ao ingresso, a permanência e
a conclusão do ensino superior das pessoas com necessidades especiais na
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A equipe do PEE compreende que é de
fundamental importância desenvolver atividades que superem as barreiras
arquitetônicas e atitudinais, tanto no interior da instituição, bem como junto à
comunidade externa. Com o intuito de assegurar condições adequadas para atender
as necessidades educacionais especiais dos alunos que ingressam na Unioeste, o
programa tem promovido cursos, palestras, oficinas, seminários e produção de
referências bibliográficas voltados à educação da pessoa com deficiência. Com
essas ações busca contribuir para a emancipação do segmento de pessoas com
deficiência na sociedade. O desenvolvimento das atividades do PEE conta com a
participação e apoio do movimento organizado das pessoas com deficiência, da
Assessoria de Política Pública e Inclusão Social, do Fórum Municipal em Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, da PROEX e de outros setores da Unioeste.
Palavras chaves: Inclusão, Pessoa com deficiência, ensino superior
Introdução
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) no ano de 1997
constituiu o Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
1Pedagoga. Especialista. Coordenadora do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais. E-mail: vlrrsilva29@yahoo.com.br .
2 Psicólogo. Mestre. Colaborador do PEE e Coordenador do Centro de Reabilitação Física da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). E-mail: drsilva55@yahoo.com.br.
3 Cientista Social. Especialista. Supervisor do Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais (PEE) – Campus de Cascavel.. E-mail: ivan@unioeste.br.

Necessidades Especiais (PEE), respaldado pela Resolução 323/97-CEPE, 127/2002
- CEPE, 319/2005 - CEPE. Seu principal objetivo é assegurar o ingresso e a
permanência da pessoa com necessidade especial.
O PEE está organizado como multicampi, possuindo em cada campus um
supervisor que atende as demandas do referido campus. O colegiado do PEE é
composto por servidores (técnicos e docentes) que atuam na área da Educação
Especial, acadêmicos que utilizam os serviços desse Programa. Os integrantes da
comunidade externa são profissionais que atuam nesta área do conhecimento,
sendo que muitos foram acadêmicos da Unioeste. A continuidade dos egressos,
que utilizaram os serviços do PE, se dá pelo fato pela destes serem militantes em
movimentos sócias de defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
A importância da participação da comunidade externa nas atividades do PEE
produz a aproximação com a rede municipal e rede estadual de educação,
possibilitando constituir projetos de formação que atendem os anseios de formação
dos professores. Outro aspecto, diz respeito a participação no Fórum Municipal em
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que possibilita ao Programa atuar
no âmbito político, permitindo reivindicar coletivamente com todas as entidades de e
para pessoas com deficiência. Esta é uma oportunidade única de assumir uma
posição direta em defesa da autonomia deste segmento social, transformando o
discurso em ação concreta, pois este é um espaço onde os preconceitos e
discriminações são explicitadas em forma de denúncia, protesto. Neste espaço as
necessidades de formação também são discutidas, o que permite estruturar cursos
que atendam às demandas explicitadas por esse segmento social.
A relevância do trabalho coletivo com o movimento das pessoas com
deficiência e com a participação de acadêmicos com deficiência ocorre desde o
inicio do processo da instituição do PEE, atendendo o que está expresso no artigo 4,
item 3 dos Princípios Gerais da Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (2007, p. 7) que cita que “na elaboração e implementação de legislação

e políticas para executar a presente Convenção e em outros processos de tomada
de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão
consultas estreitas e envolverão ativamente as pessoas com deficiência, inclusive
crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas."
Em função de discussões o PEE compreende que a formulação e a gestão de
políticas voltadas à questão da acessibilidade, visando garantir o acesso e
permanência no ensino superior às pessoas com necessidades educacionais
especiais é de responsabilidade do Estado, bem como da própria Universidade.
Objetivos
- Assegurar as condições educacionais necessárias para o ingresso, permanência e
conclusão de alunos com necessidade s especiais na Unioeste.
- Contribuir com atividades que fomente a universalização do acesso à educação.
- Promover debates, estudos e pesquisa que compreenda a pessoa com deficiência
como sujeito histórico, que tem direito à autonomia e emancipação.
- Participar de pesquisa quanto a educação da pessoa com deficiência e educação
especial.
- Fomentar ações para tornar o espaço universitário acessível a todas as pessoas.
- Contribuir para a inserção dessas pessoa nos demais níveis de ensino.
- Propor regulamentações ou alterações, quanto necessário, para assegurar o
ingresso e permanência destas pessoas na Unioeste, seja como acadêmico ou
servidor.
- Fomentar a inserção de disciplina sobre educação especial nos cursos de
graduação e pós-graduação na instituição.
- Promover cursos de formação continuada a professores da rede municipal e
estadual.
_ Realizar cursos de tecnologia assistivas às pessoas com deficiência e profissionais

da educação.
- Fomentar e contribuir para o desenvolvimento de softwares para uso da pessoa
com deficiência.
Métodos
Todas as ações desenvolvidas pelo PEE são discutidas e aprovadas no
coletivo, formado pelo colegiado do qual fazem parte todos os membros efetivos e
colaboradores do programa. A referência teórica adotada pelo programa é a
concepção histórico-cultural de Vigotski (1997). O PEE busca como diretriz para as
suas ações estabelecer articulações com a Secretaria Municipal de Educação de
Cascavel, APPIS, Fórum, Acadevi, Amop, Núcleo Regional de Educação, e no
interior da universidade articula-se e tem apoio do Núcleo de Estudos
Interdisciplinares (NEI), do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), das
Pró-Reitorias de Extensão, de Graduação, de Administração e Planejamento, das
Direções Gerais dos Campi, do Conselho Universitário, do Centro de Ciências
Exatas e Tecnológicas, do Colegiado de Informática, e do Centro de Reabilitação
Física, entre outros.

Discussão e Resultados
As

atividades

do

PEE

têm

contribuído

significativamente

para

o

reconhecimento da Unioeste, como instituição referência em ações que explicitam o
compromisso pela autonomia e emancipação da pessoa com deficiência na
sociedade, traduzindo-se em resultados, apresentados a seguir:
- Nomeação de dois membros do PEE por meio do Decreto Estadual nº 6005 de 28
de dezembro/2009 do Governo do Estado do Paraná para participar do Comitê
Gestor Estadual de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência (CGEPD),

como representantes da Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI).
- Organização de 299 bancas especiais para atender candidatos ao vestibular da
Unioeste desde 1996 a 2008.
- Produção de material didático para dar apoio acadêmico a 35 alunos que passaram
ou estão em processo de graduação, a 14 alunos que concluíram o curso de pósgraduação (lato sensu), 4 alunos que cursaram o mestrado e 1 em curso de
doutorado (ROSSETO, 2009 e PEE/2010).
- Levantamento de dados relacionados a infra-estrutura e mobiliários dos 5 campi da
Unioeste e HUOP, que subsidiou a administração para o pleito de financiamento
junto os órgãos estaduais e federais, sendo efetivada tal condição pela celebração
do Convênio 071/2008, no valor de R$ 1.446.673,00 entre Unioeste e Ministério da
Educação e do Desporto (MEC)/ Secretaria de Ensino Superior (SESu).
- Promoção de 2 cursos que foram financiados pelo MEC/SESU, nos anos de 2005 e
2007. O primeiro com o título "Formação Continuada em Educação Especial e
Tecnologias nas Áreas da Deficiência Física e Visual com 80 horas" e o segundo
intitulado "Formação Continuada em Educação Especial e Tecnologias nas Áreas da
Deficiência Física, Visual, Auditiva e Mental para Professores do Ensino Básico com
105 horas. Ambos contemplaram municípios de abrangência da Unioeste. Foram
capacitados 140 professores.
-Publicação de coletânea de artigos formatado nas obras: "Pessoa com Deficiência:
aspectos teóricos e práticos/2006", "Pessoa com Deficiência na Sociedade
contemporânea: problematizando o debate"/2006. Financiados pelo MEC/SESu.
-Distribuição de mais de 2000 volumes das obras publicadas pelo PEE para
bibliotecas do Estado, das capitais, para professores do PDE e professores
participantes de cursos promovidos pelo PEE.
- Ingresso de membros do grupo do PEE no grupo de pesquisa do professor Newton
Duarte - "Estudos Marxista em Educação”.

-Promoção de 7 edições do Seminário de Educação Especial desde a instituição do
PEE com a participação de em torno 4850 pessoas.
- Republicação da 2ª edição das obras:"Pessoa com Deficiência: aspectos teóricos e
práticos/2006",

"Pessoa

com

Deficiência

na

Sociedade

contemporânea:

problematizando o debate"/2006.
- Duas obras concluídas para publicação em 2010.
- Promoção de diversos cursos de tecnologia aplicada a educação especial
destinados a professores do ensino básico.
-Promoção de cursos de dosvox e multiplano para alunos cegos e com baixa visão.
-Promoção em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel de 9
edições do curso de Libras desde 2003, constituídas por 14 turmas, 530 alunos
inscritos e 327 formados.
- Desenvolvimento em conjunto com o colegiado de Informática do software de
gerenciamento de referências bibliográficas destinadas ao uso de pessoas cegas e
com visão reduzida.
- Banco de dados com 8 mil obras digitalizadas.
Conclusões
A prática histórica, de construção no espaço coletivo, com a organização
social das pessoas com deficiência e com as instituições da rede municipal e
estadual de ensino possibilitou ao PEE definir diretrizes e desenvolver atividades
que expressam as necessidades postas pela comunidade externa. Isto significa
reafirmar o que cita Rosa e André (2006, p. 102) "(...) é preciso reconhecer que a
luta e as mobilizações das pessoas com deficiência pela "participação plena" e a
organização nas suas próprias entidades não só representou um avanço, como
também contribui para a elaboração de políticas públicas para atender necessidades
específicas deste segmento social. Neste processo, uma parte significativa das
pessoas com deficiência, envolvidas nas lutas sociais, saíram da velha posição de

objetos da filantropia e estão conseguindo se colocar na sociedade como atores
sociais ativos na defesa dos seus direitos".
As ações desenvolvidas pelo PEE possibilitaram a constituição de
conhecimentos na área de educação especial, as quais estão articuladas ao ensino,
a pesquisa e a extensão. As ações e experiências acumuladas, as reivindicações
das pessoas com deficiência, as ações da Comissão Permanente de Acessibilidade
do município de Cascavel, o marco legal sobre a acessibilidade constituída pela
legislação existente levaram aos gestores da universidade o reconhecimento da
importância e o compromisso em consolidar ações que assegurem o acesso
universal ao ensino superior, seja ao seu espaço físico, ao ensino, pesquisa e ou
extensão.
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O PROJETO INFOSOCIAL: CONTRIBUIÇÕES À PROMOÇÃO DA INCLUSÃO
SOCIAL PELO USO INSTRUMENTAL DA INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET.
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Miriam de Lima Hellmann, Jaqueline Zdebski da Silva Cruz, Sérgio Ricardo Mascaro
André Luiz Brun, Claudia Brandelero Rizzi e Rogério Luis Rizzi

Área temática: Trabalho

Apresentação: oral.

Resumo
Através deste projeto estão sendo oferecidos cursos de treinamento e capacitação em
duas temáticas específicas: no uso instrumental da informática básica e internet para
indivíduos pertencentes a comunidades carentes e no uso instrumental de Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), particularmente através do software Moodle,
para docentes interessados em usá-lo como ferramenta de apoio à educação. No
contexto dessas temáticas, para além dos cursos oferecidos, estão sendo realizados
estudos teóricos bem como estão sendo desenvolvidos material didático-pedagógico e
disponibilizados na página web do projeto. Pretende-se assim, contribuir para a
implementação de políticas de inclusão social e socialização do conhecimento relativo à
informática básica e internet.

Palavras chave: Inclusão Digital; Inclusão Social; Informática na Educação.

Introdução
Não há consenso sobre o exato significado de “Inclusão Digital”. 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 denominada 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. Portanto, as noções de ID e IS se interligam, se
relacionam e se complementam.
Tomando-se essas 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, cidadania,
é uma necessidade. E o principal objetivo de um projeto de ID para uma comunidade de
professores, está para além de ensinar-lhe noções técnicas sobre o uso do software
Moodle. Significa discutir sobre como esta e outras ferramentas podem ser utilizadas

para a melhoria da qualidade de ensino, com implicações em novas formas de
aprendizagem. É neste contexto que se insere o presente trabalho.
Portanto, o principal desafio, motivação e justificativa deste projeto é contribuir 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 (IS) e ampliar, através do uso de tecnologias, as
técnicas de ensino, visando a melhoria da aprendizagem (ID).

Objetivos
Este projeto tem dois objetivos principais. O primeiro deles é oferecer cursos de
treinamento e capacitação no uso instrumental da informática básica e internet para
indivíduos pertencentes a comunidades carentes deste tipo de treinamento e
capacitação. O segundo é oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso
instrumental de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para docentes
interessados em usá-las como ferramenta de apoio à educação.

Métodos
Para que os objetivos propostos neste projeto sejam alcançados, especialmente o
oferecimento de cursos de capacitação, estão sendo produzidos materiais didáticos
(apostilas, tutoriais, páginas web) e utilizados procedimentos metodológicos adequados
a cada atividade desenvolvida. Essas atividades são acompanhadas, analisadas e
avaliadas continuamente.

Discussão e resultados

São várias as atividades que foram e ainda estão sendo desenvolvidas. Alguns
softwares (ferramentas) estão sendo estudados, seus materiais didáticos elaborados e
seus respectivos cursos ministrados. Os softwares estudados foram o Debut Video
Capture1, Record My Desktop2, Google Sites3, GIMP4 e Moodle5. Esses softwares foram
escolhidos por satisfazerem características consideradas importantes: utilização fácil e
intuitiva, gratuitos, necessidade de poucos requisitos de hardware.
O Debut Video Capture é um software gratuito, utilizado para gravar vídeos a partir de
uma webcam ou registrar ações que acontecem na tela de um monitor. Ele é útil por
exemplo, para quem deseja fazer tutoriais, gravar pequenos vídeos ou quer registrar
algum detalhe de uma aula. A apostila produzida contém 16 páginas.
Semelhante ao Debut, mas que opera em ambiente Linux, é o Record My Desktop.
Este software também é gratuito e é usado para gravar vídeos a partir das ações que
acontecem na tela de um monitor. A apostila produzida contém 13 páginas.
O Google Sites é um serviço disponibilizado pela Google e seu objetivo é facilitar a
criação de sites. Os sites auxiliam as pessoas a divulgarem seus trabalhos, empresas,
serviços, produtos e etc., através da publicação das páginas na Internet. O processo de
desenvolvimento é auto-explicativo e não requer conhecimento na área de
programação por parte do usuário. As páginas podem ser criadas desde o inicio ou a
partir de modelos prontos fornecidos pelo serviço. Além disso, o usuário conta com a
versatilidade de configurar o Google Sites para trabalhar com um domínio (nome que
identifica um conjunto de computadores na internet) já existente, por exemplo .com,
.net, ou registrar um novo para aqueles que ainda não possuem um.
1
2
3
4
5

http://www.nchsoftware.com/capture/index.html
http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php
http://www.google.com.br/sites
http://www.gimp.org/
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Operacionalmente, dentro do site é feito o login, o que já viabiliza que o site possa ser
criado e posteriormente editado. Juntamente com a apostila do Google Sites foi
adicionada uma dica de redimensionamento e corte de imagem através do programa
GIMP. O GIMP é um editor de imagens, assim como o Adobe Photoshop, porém de
código aberto e gratuito. Pode ser encontrado nos sites de downloads conhecidos como
Baixaki (http://www.baixaki.com.br) e Superdownloads (http://www.superdownloads.
com.br). Esta apostila contém 16 páginas.
Foram produzidas apostilas para o Sistema de Gerenciamento de Curso Moodle. O
Moodle é uma ferramenta de código aberto que gerencia conteúdo de curso e que
funciona em um servidor acessado por um navegador web. Através do Moodle 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. Foram produzidas duas apostilas diferentes, a primeira abordando
uma visão do aluno com 12 páginas e outra focando na criação de cursos e de
atividades com uma visão do professor com 21 páginas. A figura 1 ilustra a primeira
página de todas as apostilas produzidas.
Cursos sobre o uso desses softwares foram e estão sendo oferecidos ao longo do
período da vigência do projeto. Por exemplo, participou-se da Semana Acadêmica de
Matemática que ocorreu nos dias 05 a 09 de Outubro de 2009. Naquela oportunidade,
foi possível oferecer uma visão completa do Moodle, em um minicurso de 8 horas.
Foi possível contribuir para a capacitação dos integrantes de um projeto vinculado ao
Programa Universidade Sem Fronteiras (USF). Em dois dias de curso, 16 horas, foram
oferecidos cursos sobre o Debut, Google Sites e Moodle.
Participou-se de atividades envolvendo o Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE) do estado do Paraná. Foi oferecido de um curso de 8 horas para 25 professores

PDE. O foco do curso foi a gravação de vídeos através do software Debut Video
Capture e a criação de páginas através do Google Sites.
Também foi possível participar do Fórum Integrado do Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas da UNIOESTE. Na ocasião, foi apresentando o Moodle como uma
possibilidade de melhorar a interação com os alunos, como uma ferramenta de apoio
ao processo de ensino e aprendizado, podendo ser utilizado para disponibilizar
trabalhos, avisos, notas e outras informações de interesse de professores e alunos.

Conclusões
A equipe do Projeto InfoSocial tem realizado ações no sentido de atuar em duas frentes
específicas: com pessoas que necessitam ser incluídas digitalmente e com professores
que tem interesse em utilizar tecnologias para fins de apoio ao processo de ensino e
aprendizagem. O trabalho realizado até o momento confirma a possibilidade real e
concreta de interação entre a universidade e a comunidade com fins de contribuir
nesses aspectos.

Com relação à proposta de inclusão social deste projeto, cabe reafirmar que não se
pretende preparar indivíduos diretamente para o mercado de trabalho. Pretende,
primeiramente, promover o desenvolvimento pessoal dos participantes. Isto porque ao
iniciar o processo de inclusão, o cidadão deixa de ser apenas espectador e passa a
interagir de maneira produtiva e independente, com as diversas instâncias da
sociedade. Como sujeito ativo, passa a compreender melhor o mundo que o cerca, o
caminho que percorre o desenvolvimento tecnológico, e como é possível participar e se
posicionar frente a esse desenvolvimento. Essa compreensão viabiliza a utilização
efetiva da informática para alcançar metas e objetivos.
Com relação à proposta de contribuição para a disseminação do potencial do uso de
tecnologias na Educação, o que pode ser percebido até o momento, é que há demanda
e interesses por parte de professores que atuam nos diversos níveis de formação
escolar. A concepção que motiva a equipe do InfoSocial é a de que a utilização da
informática no processo educacional pressupõe promover meios para que as
tecnologias atuais, a exemplo do Moodle, viabilizem atividades ou metodologias
diferenciadas de trabalho tendo como objetivo principal, o apoio às ações tanto de
professores quanto de alunos. Destaque deve ser dado aos recursos oferecidos através
da Internet.

O acesso à Internet viabiliza o acesso à informação, e o acesso à

informação contribui para a construção de conhecimento.
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RESUMO:
Criado no final da década de 70 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES, o PET, naquela época denominado Programa
Especial de Treinamento, tinha por objetivo maior proporcionar aos acadêmicos uma
formação diferenciada, além da convencional, unificando as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, ferramentas importantes que constituem o “tripé” da vida
acadêmica. Tais atividades têm por objetivo que os acadêmicos adquiram senso
crítico, aperfeiçoando suas potencialidades, individuais e coletivas. Após alguns
anos o programa foi reformulado, passando a se chamar Programa de Educação
Tutorial, hoje vinculado à SESu/MEC – Secretaria de Ensino Superior do Ministério
da Educação. O PETqUnioeste, Grupo de Programa de Educação Tutorial do Curso
de Química da Unioeste, é um grupo novo que foi criado em junho/2006, mas que já
possui um amplo currículo de atividades desenvolvidas. Entre as atividades que
desenvolve, as de extensão são as que mais se destacam no grupo. Entre estas, o
CPCTECCiclo de Palestras em Ciência, Tecnologia, Educação e Cultura,
organizado e realizado anualmente pelo grupo, abordando os temáticas que dão
nome ao evento, proporcionando uma visão generalista aos acadêmicos. Também
colabora na organização da Semana Acadêmica e de outros eventos, como o
Seminário de Extensão Universitária (2009), Seminário de Educação e, neste ano de
2010 com a V Jornada Paranaense dos Grupos PET. Os petianos realizam também
atividades como monitoria das disciplinas de exatas em diversos projetos, como no
Cursinho prévestibular, PATEEP – Programa de Acompanhamento Tutorial de
Estudantes de Escola Pública, Projeto SOS k’louro. Além disso, desenvolve
atividades como o Boletim Online, CinePETq, Oficinas de Teatro procurando
desenvolver o lado cultural dos discentes. Notase que o regime tutorial permite uma

leitura mais ampla do mundo, além dos integrantes colaborarem para sua
transformação para melhor.
CONTATO:
(45)91355758
petqunioeste@googlegroups.com

OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO E AS QUESTÕES DO
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Área Temática: Educação
Comunicação Oral
RESUMO:
Com intuito de analisar as perspectivas da história imediata, o projeto
Observatório do Mundo Contemporâneo tem avançado sobre as discussões da
atualidade. A produção do pensamento crítico articulado aos acontecimentos
históricos contemporâneos, cria alternativas de conhecimento em
contraposição ao pensamento hegemônico disseminados pelos grandes meios
de comunicação a “grande mídia”. Por isso, desde 2001 o projeto visa
pesquisar e produzir material alternativo as questões pertinentes aos
acontecimentos históricos recentes veiculados pela mídia dominante. Mais
recentemente, foi possível colocar em pauta junto a comunidade universitária e
escolar o modo como órgãos da imprensa são omissos em relação às doenças
do trabalho provocadas pelo ritmo frenético da produção nos frigoríficos. Esta
comunicação visa discutir a situação dos trabalhadores dos frigoríficos e ao
mesmo tempo explicitar o comportamento parcial da imprensa em relação a
esta problemática.
PALAVRAS CHAVES: Mídia; Trabalho, Educação.
De

acordo

Internacional

do

com

os

Trabalho)

dados

divulgados

atualmente,

no

pela

mundo,

OIT
dois

(Organização
milhões
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trabalhadores morrem a cada ano de doenças ocupacionais e acidentes
ocorridos no ambiente de trabalho. De maneira geral o número de mortos

diários é superior a 5 mil pessoas. Este índice, segundo a OIT, representa o
dobro das vítimas de guerra.
O crescimento do número de doenças ocupacionais e acidentes de
trabalho está relacionado, em grande medida, ao aumento do ritmo e da
intensificação do trabalho exigidos pelos novos padrões de acumulação
estabelecidos nas últimas décadas.

Submetidos a tarefas repetitivas e

pressionados pelas metas de produtividades milhares de trabalhadores no
Brasil e no mundo sofrem com o trabalho degradante.
Entretanto, este sofrimento causado pelo processo de trabalho é
invisível aos olhos da sociedade, porque regra geral é visto como um problema
individual. Por um lado, muitas vezes o trabalhador é responsabilizado pelo
acidente por desatenção, descuido ou desrespeito às normas de segurança.
Até mesmo quando o cansaço é o fator determinante do acidente, a culpa é
atribuída ao trabalhador que decidiu de “livre e espontânea vontade” duplicar
sua jornada de trabalho para aumentar sua renda. Desconsidera-se que é a
luta pela sobrevivência e a dinâmica de organização do processo produtivo que
leva a uma jornada intensa e extensa de trabalho.
Por outro lado, as chamadas doenças ocupacionais (doenças causas
pelas condições de trabalho ou ambiente e/ou pelos processos de trabalho)
são de difícil diagnóstico, pois são socialmente reconhecidas como resultados
de propensão genética, ou maus hábitos pessoais. Novamente o problema é
tratado como uma questão individual e depositado sobre os ombros do
trabalhador.

Atualmente,

no

Brasil,

são

reconhecidos

como

doenças

ocupacionais quatro grandes grupos de patologias: Hipertensão Arterial,
Doenças Respiratórias Crônicas, Doenças do Aparelho Locomotor,
Distúrbios Mentais e Stress.
Dentro deste quadro, houve recentemente um grande aumento das
doenças do aparelho locomotor, em especial da LER/Dort. Essas nomeclaturas

servem para designar as inflamações que atingem tendões e as bainhas
nervosas que os recobrem. São doenças que atingem os músculos, tendões,
nervos e ligamentos que podem ocasionar invalidez permanente. Dados
divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil indicam que a LER representa
70% das doenças relacionadas ao trabalho. Considerada como uma doença
específica de determinados setores, hoje esta doença atinge não só digitadores
e bancários, mas espalhou-se como uma epidemia no setor de serviços e na
indústria. Aliás, segundo dados do Ministério da Saúde, o trabalho em
frigoríficos está entre as 4 atividades em que mais ocorrem doenças no
trabalho, sendo a principal doença a LER.
A imprensa, no entanto, reserva espaço apenas para comemorar os
recordes de produção e exportação destas industrias sem questionar todo o
processo de trabalho estafante e aviltante que garante as altas taxas de
lucratividade deste setor.
O Projeto Observatório de Mundo Contemporâneo procurou então dar
divulgação aos dados que revelam a dura realidade dos trabalhadores na
atualidade e destacar como o problema das doenças ocupacionais e os
acidentes de trabalho não podem ser resumidos a uma questão de conduta
individual. A divulgação de artigos e apresentações nas escolas da rede
pública de educação básica buscou indicar outros parâmetros para análise dos
problemas de saúde enfrentados pelos trabalhadores diferentes daqueles
veiculados pela grande mídia. Noutra direção, indicamos que é preciso também
observar como condições de trabalho, ritmo da produção, jornada de trabalho,
todos

eles

podem

ser

considerados

desenvolvimento de doenças ocupacionais.
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Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Cidadania; Deveres; Direitos
JUSTIFICATIVA
Atualmente o termo “Cidadania” é utilizado com freqüência pela
sociedade com campanhas nacionais exibidas em mídia aberta. Quando se
pergunta para um grupo de pessoas o que é cidadania? Com segurança pode
se dizer que aparecem inúmeros equívocos a respeito do tema. Isso se deve
ao fato de que o termo “Cidadania” vem sendo trabalhado e discutido de forma
antagônica à sua essência.
Observase que quando é trabalhado o tema “Cidadania” nas escolas,
direcionase a discussão em torno da formação cidadã dos jovens. Neste ponto
é que se iniciam os equívocos, pois a cidadania não pode ser pensada e
discutida como algo que se aprende, evolui ou ensina. A cidadania deve ser
apresentada como algo que se constrói a partir do exercício. Apenas com a
prática, ou o exercício da cidadania é que se torna cidadão.
Nesse sentido é importante a contribuição do pensador T. H. Marshall
(1967). De acordo com o autor a moderna noção de cidadania foi
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historicamente moldada em um processo de contínua ampliação que tem início
no século XVIII. No esquema de Marshall os direitos civis constituem a chave
para a entrada da humanidade no mundo moderno: eles significam o fim da
estratificação e a instituição da igualdade como base legal para a organização
da sociedade.
OBJETIVOS
Esta oficina tem como objetivo trabalhar o conceito de “Cidadania” da
perspectiva do exercício da mesma. Ao facilitador cabe efetuar uma síntese
que aponte para a idéia de que a noção de cidadania é histórica, ou seja, há
uma interrelação entre os direitos, onde os direitos de liberdade geram os
direitos de participação, que por sua vez conquistam e asseguram os direitos
de bens. E que o efetivo exercício dos direitos ao seu tempo leva a nova
geração de direitos, processo que historicamente vem ampliando a noção de
cidadania.
*Desenho da mandala utilizada:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Passo 01  “Tempestade de idéias”. Lançando a seguinte questão: O que é
Cidadania? Iniciase então, uma tempestade de idéias. Em meio a várias
questões e reflexões, surge a idéia por parte dos estudantes que a cidadania
consiste em Direitos e Deveres. A partir dessa idéia, é lançada a seguinte
pergunta: Quais são nossos direitos? Lançada essa questão, iniciase uma

nova tempestade de idéias, agora referente aos direitos assegurados pela
constituição brasileira de 1988. Neste instante o facilitador entrega as tarjetas
de papel e as canetas coloridas e solicita à turma que procure anotar em cada
tarjeta um direto que lembrarem (não se assuste; na hora o número lembrado
não é tão grande como se imagina. Algum estímulo sempre é necessário).
Conforme os direitos vão sendo lembrados e anotados pelos estudantes, os
mesmos se levantam um de cada vez, colam a tarjeta na lousa, para uma
melhor visualização, e falam em voz alta o direito anotado (algumas citações
não constituem direitos; o facilitador deve expôla ao debate e buscar
esclarecer o sentido de modo a encontrar o direito que melhor expressa a
intenção inicial do propositor).
Depois de um grande esforço reflexivo, inúmeros direitos são mencionados
pela turma.

Passo 02 – “Organização das Idéias”. Depois de obtido um grande e variado
número de direitos, o facilitador deverá apresentar à turma alguns conceitos
exemplificando com direitos citados. Conforme foi observado por Marshall
(1967), os direitos não são todos do mesmo gênero. Alguns deles remetem às
liberdades dos homens, condição essencial para a própria existência humana
(Ex: direito de ir e vir, liberdade de crença etc.); estes são os “Direitos Civis”.
Outros dizem respeito à atividade política, ou seja, são direitos que garantem
aos cidadãos a participação em todas as decisões que, de alguma forma, lhes
dizem respeito (Ex: direito de votar, de livre associação etc.); tratase dos
“Direitos Políticos”. Outros ainda comportam uma noção de materialidade por
se referirem a determinados “bens sociais” (Ex: saúde, educação, moradia
etc.); são os “Direitos Sociais”.
Feita essa conceituação, o facilitador pede ajuda da turma para
organizar todo o conjunto de direitos citados anteriormente conforme os três
grupos sugeridos. Posteriormente, num primeiro momento é colocado o centro
da mandala no chão da sala e proposto aos estudantes a reflexão de quais,
dentre todos os direitos mencionados anteriormente, constituem os direitos de

liberdade. Ao mesmo tempo, foi proposto que cada um, mediante
esclarecimento e/ou argumentação pegassem as tarjetas do quadro que
correspondiam os direitos de liberdade e colocassem no centro da mandala.
Posteriormente foi posto no centro da sala outra parte da mandala que
representava os direitos de participação e por último a parte que representava
os direitos de bens.
Esse instante se revela extremamente rico, pois a classificação de alguns
direitos suscita debates intensos.

Passo 03 – “Síntese”. Uma vez classificados todos os direitos citados, o
facilitador deve solicitar à turma que procure verificar que relação é possível ser
feita entre os três conjuntos de direitos que obteve. Normalmente se percebe
uma relação temporal entre os conjuntos que aponta para a seqüência histórica
relatada por Marshall. Ao facilitador cabe efetuar uma síntese que aponte para
a idéia de que a noção de cidadania é histórica e chegando à conclusão que há
uma interrelação entre os direitos. Os direitos de liberdade geram os direitos
de participação, que por sua vez conquistam e asseguram os direitos de bens e
que o efetivo exercício dos direitos ao seu tempo leva a novas gerações de
direitos, processo que historicamente vem ampliando a noção de cidadania.
Passo 04 – “Deveres”. Neste momento, o facilitador faz a seguinte pergunta
para a turma: “Quais são os deveres do cidadão?”. Iniciase uma nova
tempestade de idéias sobre essa questão. Devese ressaltar que neste
momento alguns direitos são confundidos como deveres (ex. trabalho,
educação, meioambiente, etc.), cabe ao facilitador abrir a reflexão para que
seja explicado que antes de termos qualquer dever, temos o direito (ex: voto).
O voto é um direito, porém por ele ser obrigatório dos 18 aos 65 anos muitas
vezes é colocado como um dever também, mas antes do voto ser um dever,
ele é um direito constituído que remete a participação do cidadão nas escolhas
políticas. Dentro daquilo que se entende por “Deveres” na oficina, temos o
pagamento de impostos e o alistamento militar. Concluise a oficina com uma

reflexão a respeito da frase: “O maior dever do cidadão é garantir o direito dos
outros cidadãos” da filósofa francesa Simone Weil (19091943).
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Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Cidadania; participação; direitos.
RESUMO:
Observase que quando é trabalhado o tema “Cidadania” nas escolas,
direcionase a discussão em torno da formação cidadã dos jovens. Neste ponto
é que se iniciam os equívocos, pois a cidadania não pode ser pensada e
discutida como algo que se aprende, evolui ou ensina. A cidadania deve ser
apresentada como algo que se constrói a partir do exercício. Nesse sentido é
importante a contribuição do pensador T. H. Marshall (1967). De acordo com o
autor a moderna noção de cidadania foi historicamente moldada em um
processo de contínua ampliação que tem início no século XVIII. No esquema
de Marshall os direitos civis constituem a chave para a entrada da humanidade
no mundo moderno: eles significam o fim da estratificação e a instituição da
igualdade como base legal para a organização da sociedade.
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Esta oficina tem como objetivo trabalhar o conceito de “Cidadania” da
perspectiva do exercício da mesma.
O primeiro passo metodológico da oficina é a “Tempestade de idéias”.
Lançando a seguinte questão: O que é Cidadania? Iniciase então, uma
tempestade de idéias. A partir dessa idéia, é lançada a seguinte pergunta:
Quais são nossos direitos? Lançada essa questão, iniciase uma nova
tempestade de idéias, agora referente aos direitos assegurados pela
constituição brasileira de 1988. O segundo procedimento é a “Organização das
Idéias”. Depois de obtido um grande e variado número de direitos, o facilitador
deverá apresentar à turma alguns conceitos exemplificando com direitos
citados. Conforme foi observado por Marshall (1967), os direitos não são todos
do mesmo gênero. Alguns deles remetem às liberdades dos homens, condição
essencial para a própria existência humana; estes são os “Direitos Civis”.
Outros dizem respeito à atividade política, ou seja, são direitos que garantem
aos cidadãos a participação em todas as decisões que, de alguma forma, lhes
dizem respeito; tratase dos “Direitos Políticos”. Outros ainda comportam uma
noção de materialidade por se referirem a determinados “bens sociais”; são os
“Direitos Sociais”. Feita essa conceituação, o facilitador pede ajuda da turma
para organizar todo o conjunto de direitos citados anteriormente conforme os
três grupos sugeridos.
O terceiro passo é a “Síntese”. Normalmente se percebe uma relação
temporal entre os conjuntos que aponta para a seqüência histórica relatada por
Marshall. Os direitos de liberdade geram os direitos de participação, que por
sua vez conquistam e asseguram os direitos de bens.
Por último os “Deveres”. Neste momento, o facilitador faz a seguinte
pergunta para a turma: “Quais são os deveres do cidadão?”. Iniciase uma
nova tempestade de idéias sobre essa questão. Dentro daquilo que se entende
por “Deveres” na oficina, temos o pagamento de impostos e o alistamento
militar. Concluise a oficina com uma reflexão a respeito da frase: “O maior
dever do cidadão é garantir o direito dos outros cidadãos” da filósofa francesa
Simone Weil (19091943).
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Área temática: Educação (Educação e Cidadania).
Modalidade de Apresentação: Comunicação oral.
RESUMO: Assistimos, recentemente, à introdução obrigatória da disciplina de
sociologia em todas as séries do ensino médio (Lei 11.684/2008). É grande,
portanto, a responsabilidade que recai sobre os ombros dos professores de
sociologia e seus formadores nas universidades, chamados assim a contribuir
diretamente em um dos pontos cruciais para o desenvolvimento da nossa
democracia recente: o desenvolvimento de uma nova concepção de cidadania, ativa
e participativa, que se oponha à histórica herança de uma “cidadania regulada”,
imposta de cima para baixo. Nesse sentido, o empenho do projeto Oficinas de
Cidadania II é trabalhar pela difusão dos direitos de cidadania junto a uma parcela
da juventude de localidades periféricas e buscar construir um compromisso desta
juventude com a promoção destes direitos, pretende estimular entre os estudantes a
reflexão sobre a sua própria vida e o desenvolvimento de uma atitude ativa e
participativa diante da realidade local e, ao mesmo tempo, contribuir de forma
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sistemática com a superação dos paradigmas educacionais tradicionais e
autoritários em prol de uma atitude reflexiva, crítica e criativa, produzindo novas
práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: educação em direitos humanos, protagonismo juvenil,
cidadania.
INTRODUÇÃO
O projeto de extensão Oficinas de Cidadania II: novas práticas pedagógicas
para o envolvimento da juventude na busca de soluções para os problemas locais 10,
subprograma apoio ás Licenciaturas, composto por professores e estudantes do
curso de Ciências Sociais da Unioeste, prevê a realização de oficinas pedagógicas
em escolas públicas de ensino médio. Estas oficinas, articuladas, preferencialmente,
com o conteúdo curricular da disciplina de Sociologia, trabalham com os estudantes
a construção de um conceito de “cidadania” que se estrutura a partir do exercício
dos direitos civis, políticos e sociais.
Atualmente ele envolve aproximadamente 250 estudantes em cinco escolas
de nível médio da rede pública paranaense. As atividades são desenvolvidas em
três municípios de baixo IDH, a saber; Diamante D`Oeste (IDH 0,709), São José das
Palmeiras (IDH 0,724) e São Pedro do Iguaçu (IDH 0,732) e em duas escolas da
periferia da cidade de Toledo.
A metodologia adotada nas oficinas atende aos princípios do paradigma
sócio-progressista de educação, o qual pressupõe uma prática educacional
participativa, dialógica e democrática que aponte para a superação das práticas
autoritárias incrustadas no interior das escolas. E que esteja comprometida com a
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construção de uma sociedade que tenha por base a afirmação da vida e da
dignidade da pessoa humana (CANDAU, 1995; FREIRE, 1997; GADOTTI, 1983).
Antes de qualquer coisa, queremos deixar claro que desconfiamos de certas
propostas de “educação para a cidadania” que encontramos embasando projetos
dirigidos para a juventude. Esta desconfiança encontra razão na própria concepção
de juventude, secundada por concepções igualmente distorcidas de educação e de
cidadania que tais projetos esposam. Em síntese, nosso projeto não pretende ser
mais um projeto elaborado “para formar cidadãos”, ou para “transformar jovens em
cidadãos críticos ou conscientes”. Isto quer dizer que procuramos nos distanciar de
uma noção largamente difundida de que a juventude é um “nada” para que
possamos nos aproximar da idéia de que o jovem, antes de nosso contato e antes
mesmo de qualquer outra coisa, já é um cidadão.
Uma sociedade que nega o jovem admira-se César Muñoz, “não deseja sua
participação” e se priva do grande potencial que estes poderiam trazer como
“portadores de idéias frescas, novas, capazes de provocar a mudança” 11.
Existe certo desentendimento em torno de uma definição explicitada pela LDB
em seu artigo 2º. Lá está prescrito que a educação “tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. Isto parece ser o suficiente para os mais apressados
inferirem que é obrigação da escola “formar o cidadão”, caindo assim na armadilha
de pretender “transformar o jovem de hoje no cidadão de amanhã”. Quando a escola
pretende transformar o jovem de hoje no cidadão de amanhã, ela não nega apenas
o jovem para converter os ânimos renovadores em forças de continuísmo. Ela nega
também a cidadania como uma prática social de sujeitos que têm o direito de ter
direitos12.
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Nesse sentido a escola pode contribuir muito mais com o “preparo do jovem
para o exercício da cidadania” chamando-o para exercitar sua condição de cidadão,
abrindo-se para suas opiniões, aceitando suas vontades como tão importantes
quanto às vontades de qualquer outro membro da comunidade, convidando-o para
participar ativamente e em condição de igualdade, de todo processo decisório que
molda o destino da comunidade escolar.
Em linhas gerais nossas oficinas são espaços coletivos nos quais algumas
práticas pedagógicas são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar aos jovens
condições para que ele se perceba cidadão; sujeito de direitos. O eixo estruturador
da proposta está fundado em uma visão de mundo que articula a problemática local
com a global e que tem a cidadania não apenas como principio ético abstrato, mas
como condição capaz de materializar-se na forma de direitos.
OBJETIVOS
Entre os objetivos do projeto destacam-se:
a) Promover um estreitamento das relações entre a Universidade e a rede pública de
educação básica contribuindo para superar a barreira estabelecida entre a pesquisa
acadêmica e o ensino básico;
b) Instigar a participação ativa dos jovens na vida política das suas comunidades, no
reconhecimento de seus principais problemas, no debate público e na elaboração e
encaminhamento de propostas que visem à superação dos problemas locais;
c) Estimular o desenvolvimento do senso crítico da juventude por intermédio da
reflexão sobre sua própria realidade e da utilização do conhecimento científico
sistematizado para a superação do senso-comum;
d) Contribuir com o debate sobre os problemas que cercam a disciplina de
Sociologia na educação básica na atualidade, momento privilegiado, posto que
recentemente a disciplina foi tornada obrigatória nas três séries do ensino médio;

e) Incentivar a utilização de novas metodologias e práticas pedagógicas no ensino
de Sociologia no nível médio.

MÉTODOS
As oficinas são estruturadas e desenvolvidas em quatro momentos
pedagógicos distintos. O primeiro momento, sensibilização, busca-se uma
aproximação da turma com a própria condição de sujeitos de direitos. O homem é
um ser histórico e social, portanto, todos, na sua diferença ou semelhança, no seu
tempo e espaço, são sujeitos históricos que constroem, partilham e participam de
uma mesma história.
A construção da nossa história está inserida numa ordem dialética onde ao
mesmo tempo em que a sociedade constrói o indivíduo, o indivíduo constrói a
sociedade.
Para este momento foi desenvolvida a oficina “História de vida”. As atividades
realizadas por meio desta oficina têm como objetivo possibilitar aos estudantes o
reconhecimento como sujeitos históricos, da mesma forma que seus pais, avós,
bisavós etc. são ou foram. Sendo assim tem possibilidades e certas liberdades de
escolherem e construírem a história que desejam.
No segundo momento é feita uma introdução ao tema da cidadania buscando
superar a visão parcial e ingênua com a qual, normalmente, muitos jovens encaram
os problemas que afetam sua vida. Atualmente o termo “Cidadania” é utilizado com
freqüência pela sociedade com campanhas nacionais exibidas em mídia aberta.
Quando se pergunta para um grupo de pessoas o que é cidadania? Com segurança
pode-se dizer que aparecem inúmeros equívocos a respeito do tema. Isso se deve
ao fato de que o termo “Cidadania” vem sendo trabalhado e discutido de forma
antagônica à sua essência.
Esse momento desenvolve-se em torno da oficina “A Mandala dos Direitos e
Deveres”. Esta tem como objetivo trabalhar o conceito de “Cidadania” da perspectiva

do exercício da mesma. Ao facilitador cabe efetuar uma síntese que aponte para a
idéia de que a noção de cidadania é histórica, ou seja, há uma inter-relação entre os
direitos, onde os direitos de liberdade geram os direitos de participação, que por sua
vez conquistam e asseguram os direitos de bens. E que o efetivo exercício dos
direitos ao seu tempo leva a nova geração de direitos, processo que historicamente
vem ampliando a noção de cidadania.
Sabemos que não vivemos isolados do mundo, pois somos seres sociais
pertencentes a vários grupos dentro de uma sociedade. Por pertencer a uma
sociedade pautada nos princípios da democracia, somos todos portadores de
direitos e deveres, o que nos torna cidadãos. Somos responsáveis pela garantia dos
direitos dos outros cidadãos, uma vez que a participação de cada um é fundamental
para manter, modificar, reivindicar ou criar políticas públicas que possibilitem melhor
qualidade de vida para todos.
Essa discussão ocorre no terceiro momento, refletindo a cidade que temos e
a cidade que queremos, a oficina “Jogo da Cidadania” têm como objetivo de forma
descontraída, proporcionar aos estudantes, através de um jogo fictício, a
identificação e reflexão acerca dos problemas sociais que eles encontram
cotidianamente. Problemas esses relacionados à saúde, educação, meio ambiente,
alimentação, segurança, lazer, entre outros. E, através dessa identificação e
reflexão, enaltecer a participação como meio importante para a resolução dos
respectivos problemas. Nesse momento os facilitadores sugerem a cada turma à
organização de um “fórum” para debater e propor soluções para os problemas reais
enfrentados pela comunidade, não se trata de impor uma tarefa ao grupo, mas
propor uma atividade. As turmas não mobilizadas para a realização dos “fóruns”
devem continuar desenvolvendo as atividades em campo e na sala de aula e propor
outros encaminhamentos, tais como a elaboração de abaixo-assinados, a publicação
de manifestos etc.

Diferentes temas são trabalhados em forma de oficinas. No momento o
projeto está discutindo e desenvolvendo uma oficina referente à temática da
representação política.
No último momento, os participantes compartilham suas experiências,
informações e reflexões, resultado das pesquisas de campo, avançando na direção
da construção de um entendimento coletivo acerca da sua própria realidade que
escape ao senso comum. Este momento, que aqui é tido como privilegiado para a
construção do conhecimento cientifico sobre a realidade e se caracteriza pela
pesquisa e pelo debate.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os resultados esperados, bem como os obtidos até o momento são difíceis de
quantificação, porém espera-se que o projeto de extensão mobilize e instrumentalize
cerca de 250 alunos da rede estadual de nível médio na defesa dos direitos de
cidadania, maior engajamento com a política, enfrentamento dos problemas sociais
de suas comunidades locais, o desenvolvimento do senso crítico e da participação
dos jovens estudantes em sala de aula e na escola como um todo. De outro, o
projeto se propõe a desenvolver novas metodologias para o ensino de Sociologia no
nível médio, integrando nesse sentido, professores da rede estadual de ensino e
estagiários da prática de ensino.
Devemos observar finalmente que por se tratar de um projeto em andamento,
alterações na estrutura e no desenvolvimento das oficinas são sugeridas a cada
momento e muitas delas são imediatamente incorporadas.
CONCLUSÃO
O projeto tem se revelado um grande laboratório de desenvolvimento de
metodologias para o ensino da Sociologia em escolas de ensino médio capazes de

contribuir para a formação de um cidadão crítico e participativo através da reflexão
sobre a realidade local convertida em temas para análise em sala de aula.
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Resumo
A

presente

comunicação

oral

tem

como

finalidade

apreender

determinações concretas do cotidiano dos trabalhadores catadores de matérias
recicláveis, residentes na cidade de Toledo – PR e como esses trabalhadores e suas
famílias usam a rede dos equipamentos responsáveis para atender às políticas
sociais. O trabalho informal sendo fonte direta das inovadas manifestações ligadas
ao modo de produção capitalista contemporâneo fez com que os trabalhadores
buscassem na atividade da catação de matérias recicláveis uma nova forma de
obtenção de renda, que no começo era uma situação momentânea e complementar
de renda, e que acabou ganhando estatus permanente como forma de
sobrevivência. As condições de vida postas aos catadores de materiais recicláveis
devido ao contexto atual do modo de produção capitalista é o que instiga o processo
de estudo desses trabalhadores.
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Introdução
A diversidade das relações de trabalho no interior da informalidade é
alarmante e necessita ganhar dimensões de estudos científicos para podermos
apreciar, com rigor, o movimento que está ocorrendo em resposta à crise estrutural
nas bases do modo de produção capitalista.
E é neste contexto que uma grande parcela de trabalhadores e de
familiares dos mesmos estão buscando respostas na informalidade, pois não
conseguem mais inserir no mercado de trabalho formal na compreensão clássica e,
sem perspectiva lutam diariamente para manterem-se em pé. É neste campo que
encontramos os trabalhadores catadores de materiais recicláveis. No município de
Toledo - Pr. esta fração da classe trabalhadora começa a ganhar seus espaços com
evidencia publica e, atualmente, o que parecia ser uma situação emergencial e
passageira tornou-se uma condição permanente de uma parcela significativa de
trabalhadores do município.
Considerando o impacto na economia local, bem como nas relações
sociais

estabelecidas,

entendemos

ser

de

extrema

importância

inquirir

determinações que fazem parte deste objeto de estudo, pesquisa, pois as suas
revelações contribuirão com o desenvolvimento da pesquisa, bem como os
resultados circunscrevem um campo de possibilidades para responder a este
movimento da informalidade. Num primeiro momento contribuir com o debate e num
segundo momento responder as necessidades concretas destes trabalhadores que
se encontram na informalidade por meio de projetos na esfera publica e privada.
Objetivos
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1) Estabelecer aproximações e investigar como que estes trabalhadores, bem como
seus familiares, usam a rede dos equipamentos responsáveis para atender às
políticas sociais;
2) Introduzir a acadêmica no campo da pesquisa, possibilitando-a imprimir seus
primeiros passos na esfera da iniciação científica;
3) Estudar as categorias de trabalho informal e renda familiar;
4) Construir um mapa para compreensão das “medidas da cidades” fazendo uma
relação entre territórios de vida e territórios vividos pelos catadores de materiais
recicláveis do município de Toledo – Pr.
Métodos
A metodologia da atividade foi desenvolvida em várias fases:
1) Reunião permanente de orientação de acordo com o processo e as necessidades
ocorridas nos trabalhos orientados pelo professor/coordenador;
2) Leitura e fechamento do texto teórico dirigido sobre o objeto em estudo e
pesquisa;
3) Tratamento dos dados estatísticos sobre a situação de vida dos catadores de
materiais recicláveis de Toledo – Paraná, levantados pelo Ademir Weidauer
enquanto acadêmico de Serviço Social no momento da construção do TCC em
Serviço Social;
4) Construção de um novo instrumental, para colocar os objetivos em movimento e
posteriormente sistematizar as informações coletadas.
Discussão e Resultados
1) A bibliografia usada como base para entendimento do trabalho informal, Os Fios
Invisíveis da Produção Capitalista: informalidade e precarização do trabalho, trouxe
uma discussão sobre as relações informais de trabalho no atual modo de
acumulação capitalista. A autora Maria Augusta Tavares demonstra que a partir da
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década de 1990, com o processo de reestruturação produtiva as fronteiras entre as
relações formais e informais de trabalho são cada vez mais próximas, ou seja, há
um espaço residual entre esses dois segmentos, isso porque as concepções
dualistas do binômio trabalho formal e informal perdem seu poder explicativo, pois
coexistem na mesma unidade e nesta era da acumulação flexível, o trabalho
informal, longe de suplementar, tende cada vez mais a se incorporar no núcleo
capitalista de acumulação contemporâneo. O trabalho informal é decorrente dos
processos de terceirização e está articulado à produção capitalista; é esse caráter
flexível da informalidade junto com o crescente desaparecimento das regulações
que suscita a reemergência das velhas formas de trabalho precário. As novas
formas de trabalho criam uma falsa idéia de independência e autonomia, sendo que
acabam explorando sua própria força de trabalho para o capital, deixando lesar-se
nos seus direitos fundamentais. Para a autora o trabalho informal constitui uma
perversa inserção do trabalhador no mercado de trabalho e aborda a explosiva
informalização do trabalho realçando as relações informais que se articulam
diretamente na economia, pelos processos de terceirização, onde o trabalhador
desempenha a mesma função para o capital, embora em condições precárias e sem
nenhuma proteção social. Assim a terceirização é criada ou recriada como uma
estratégia fundamental à redução dos custos da produção e ao aumento da
exploração do trabalho, tentando tornar invisíveis os fios que articulam o trabalho
informal à produção capitalista.
2) Os dados estatísticos foram estudados e transformados em tabelas e gráficos
conforme os eixos indicados durante a coleta primária dos mesmos. Esta atividade
procedeu enquanto base fundamental para construir o instrumental de pesquisa a
ser aplicado nos meses de março e abril de 2010. A tabulação dos dados das
tabelas apresentaram as seguintes determinações:
a) A situação do imóvel dos catadores de matérias recicláveis, considerando se o
imóvel é próprio, alugado e cedido, num total de 246 catadores, registra que 192
possuem imóvel próprio, 27 alugado, 17 cedido, 4 ocupado e 6 deixaram a questão
em branco;
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b) Em relação ao tipo de construção considerando construção de alvenaria, madeira
e mista, do total de 246 catadores, 155 residem em casa de alvenaria, 71 madeira,
22 mista e 3 deixaram a questão em branco;
c) O número de cômodos da casa considerando de 1 à 3, 4 à 6, 7 à 10 e mais que
10, mostrou que do total de 246 catadores, 43 têm casa com 1 à 3 cômodos, 160
com 4 à 6, 37 com 7 à 10 , 1 com mais de 10 e 6 deixaram a questão em branco;
d) Referente ao saneamento básico, os dados indicaram que 99% desses
trabalhadores têm a disposição energia elétrica, sendo que do total de 246
catadores, 245 responderam que sim e um deixou a questão em branco, tem a
disposição também água encanada, sendo que do total de 246 catadores, 245
responderam que sim e um deixou a questão em branco e em relação ao sistema de
esgoto, do total de 246 catadores, 245 responderam que sim e um deixou a questão
em branco;
e) Referente à existência de banheiro nas casas, do total de 246 catadores, 44
responderam que sim, 201 não e 2 deixaram a questão em branco e por ultimo,
referente a residências que possuem telefone dos 246 catadores 117 responderam
que sim e 129 não;
f) Quanto ao número de catadores de matérias recicláveis por bairro na cidade
Toledo, verificou-se que no Bairro Santa Clara encontra-se cadastrado 21
trabalhadores, Santa Clara II 2, Faquini 8, Centro 6, Jd. La Salle 1, Coopagro 20, Jd.
América 7, Parque 5, Jd. Recanto 1, Jd. Bom 1, Santa Maria 2, Gisela 1, São
Francisco 25, César Park 1, Bressan 2, Jd. Becker 1, Pedrini 7, Pedrine II 1, Europa
16, Boa Esperança 47, Bela Vista 6, Independência 2, Jd., Paraná 1, Carelli 2, Jd.
15, Vila 14, Panorama 5, Pioneiro 4, Bandeirante 4, Jd. Porto Alegre 6, totalizando
assim 30 bairros.
Conclusões
Está claro que as mudanças na economia brasileira desde os anos 1990,
impactaram o mercado de trabalho brasileiro, aumentando a precarização, expressa
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por meio da redução do processo de assalariamento, o aumento das situações de
informalidade, o crescimento das vinculações contratuais precárias e instabilidade
no emprego, fazendo com que as pessoas trabalhem sem garantia e benefícios para
conseguirem o sustento da família. Mais a análise principal é de compreender a
atividade do catador de material reciclável enquanto uma pessoa que passa horas
em baixo do sol, que caminha quilômetros por dia carregando toneladas nas costas,
o pai ou a mãe de família que revira o lixo para sobreviver. Esta compreensão
desmistifica o entendimento de que o trabalhador ligado a este movimento
específico recolhe todo tipo de material que pode ser reaproveitado.
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RESUMO
Diante

da

necessidade

de

trabalhar

conteúdos

escolares

que

propiciem

conhecimentos duradouros e que ressaltem a presença da ciência no cotidiano bem
como a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar, o trabalho aqui
apresentado tem por objetivo subsidiar professores da Educação básica para
trabalhar com as temáticas: alimentos; domissaneantes; água e energia. Para tanto,
as

temáticas

estão

questionamentos

organizadas

sobre:

como

de

forma

aproveitar

problematizadora,

alimentos

partindo

integralmente,

de

evitando

desperdícios e utilizando nutrientes diversificados na alimentação diária; e a
importância de medidas simples para economia de água e luz e a utilização de
matéria prima de baixo custo para confecção de seu próprio domissaneante.
Apresentamos a percepção inicial de três Escolas de Educação Básica parceiras
sobre a proposta do projeto. Para essa análise foram utilizadas vídeogravações das
reuniões realizadas entre a equipe do projeto e as equipes das escolas envolvidas.
Os resultados sobre a percepção inicial das equipes pedagógicas indicam uma
aceitação imediata do projeto.
PALAVRAS-CHAVES: Ciência; Cotidiano; Qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado faz parte de um projeto de extensão universitária
com interface na pesquisa e no ensino, inserido no subprograma “Apoio às
Licenciaturas”,

que

pertence

ao

programa

“Universidade

Sem Fronteiras”,

subsidiado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SETI), o qual procura promover uma maior aproximação entre a Universidade e as
Escolas de Educação Básica envolvidas no trabalho.
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 da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à
universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão
teórica será acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de
saberes sistematizados – acadêmico e popular - terá como conseqüência: a
produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e
regional; e a democratização do conhecimento e a participação efetiva da
comunidade na atuação da universidade. (Fórum Nacional de Extensão, 1997).
OBJETIVOS
O referido projeto propõe trabalhar com os temas Educação em saúde e
Educação Ambiental, enfocando quatro sub-temas, relacionados a estes: Água,
Alimentos, Domissaneantes, e Energia. Justifica-se a relevância de abordar esses
assuntos, uma vez que se sabe da necessidade e carência dessa abordagem a fim
de superar os problemas que as Escolas enfrentam para se contrapor a sociedade

que pratica o consumismo exagerado, o qual prejudica a saúde individual das
crianças e adolescentes, bem como o meio ambiente em que vivem.
No tema Alimentos será trabalhada a importância de se ter uma alimentação
equilibrada, enfatizando que uma alimentação saudável pode ser realizada com
baixo custo financeiro, pois a maior parte dos alimentos (casca, semente, talos,
folhas) é, muitas vezes, jogada fora, sendo que poderiam ser incorporadas na
alimentação, agregando um maior valor nutricional a esta e consequentemente
reduzindo custos na renda das famílias. Ainda, será discutido o que fazer com partes
e restos de alimentos que realmente teriam que ser descartados mediante a
utilização da compostagem.
Em relação ao tema domissaneantes, pretende-se discutir: o que são; para
que servem; e como fabricá-los em casa, reaproveitando óleo de cozinha, por
exemplo. Com isso, espera-se demonstrar a redução de gastos que representaria
nas famílias e o benefício da reutilização de descartes da cozinha, como óleo já
utilizado.
Os temas Água e Energia enfocarão também os conhecimentos científicos
relacionados a estes assuntos, bem como medidas simples que poderiam ser
tomadas por cada indivíduo e o que isso representaria em grande número.
Para trabalhar os diferentes temas propostos no trabalho de forma que estes
tenham um impacto na comunidade escolar foi feita a opção de trabalhar
diretamente com os professores, constituindo um espaço de reflexão e trabalho com
os mesmos. Essa escolha foi realizada em função dos professores poderem
constituir-se em multiplicadores das ações do projeto ao trabalhar com seus alunos
e comunidade escolar. Dessa forma, a estratégia metodológica utilizada no projeto
está fundamentada em grupos de trabalho formado pela equipe do projeto e os
professores das Escolas de Educação Básica participantes. Os professores
participantes elaborarão junto a equipe do projeto atividades de ensino para serem
realizadas em suas escolas de origem. Além disso, participarão na discussão dos

subsídios teórico-práticos necessários ao desenvolvimento do projeto. A participação
dos professores na efetiva elaboração de atividades do projeto permitirá um maior
envolvimento por parte deles, possibilitando a continuidade e autonomia em sua
prática pedagógica na escola.
O desenvolvimento do projeto está dividido em quatro grandes etapas:
1. Encontros entre a equipe do projeto e professores das escolas participantes.
Nesses encontros serão discutidos: a proposta do projeto; as temáticas que
serão trabalhadas; sugestões de atividades para serem utilizadas em
diferentes disciplinas e turmas na Educação Básica. Os professores, a partir
das sugestões iniciais, elaborarão novas atividades e módulos de ensino de
acordo com as características das turmas em que lecionam. Desse modo, a
experiência do professor construída nas relações de ensino-aprendizagem no
cotidiano da sala de aula serão de extrema importância para direcionar as
atividades propostas no projeto. Nessas reuniões espera-se contribuir para a
formação dos primeiros multiplicadores do projeto: os professores.
2. Trabalho pedagógico dos professores com suas turmas a partir das temáticas
desenvolvidas no projeto. Nessa etapa os professores, trabalharão os temas
com seus respectivos alunos, com o auxílio dos acadêmicos bolsistas e
colaboradores do projeto, permitindo a constituição de novos multiplicadores
do projeto: os alunos.
3. Preparação para o encontro geral com a comunidade escolar. Professores,
alunos e bolsistas e colaboradores do projeto sistematizarão o encontro geral
a ser realizado com a comunidade escolar.
4. Encontro geral com a comunidade escolar.

Realizar-se-á um encontro,

envolvendo toda a escola e a comunidade, no qual o conhecimento
construído anteriormente será discutido com um grande número de pessoas e
assim, espera-se que estes sejam também multiplicadores das idéias iniciais
do projeto.

Até o momento, foram realizadas visitas aos três colégios participantes do
projeto

-

Colégio

Estadual

Dr.

João

Ferreira

Neves,

Colégio

Estadual

Reassentamento São Marcos e Colégio Estadual José Bonifácio - para divulgar o
projeto e discutir prazos para sua realização, além de apresentar um edital de
abertura de inscrições para professores que se dispusessem a abraçar essa
parceria. As inscrições foram limitadas em número de seis professores por Módulo a
ser trabalhado, pois assim a equipe do projeto poderá acompanhar melhor os
professores participantes na atuação com os alunos.
Essas primeiras visitas aos colégios, realizadas com a presença da equipe
pedagógica e direção das Escolas de Educação Básica e equipe do projeto, foram
vídeogravadas. A partir dessas vídeogravações, objetiva-se traçar a percepção
inicial e receptividade da escola em relação ao projeto proposto. Além disso, com o
desenvolvimento desse projeto, procura-se inserir alunos da licenciatura em
Ciências Biológicas da Unioeste no âmbito escolar, permitindo que sua formação
inicial seja realizada de forma crítica e inserida a temas sociais.
MÉTODOS
As reuniões iniciais em cada escola foram vídeogravadas e analisadas para
compor resultados preliminares neste trabalho, bem como a quantificação das
inscrições por módulo. A análise das reuniões iniciais foi realizada também com o
intuito de ter um conhecimento mais amplo das necessidades e características
específicas de cada escola participante do projeto.

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES

O planejamento conjunto entre equipe do projeto e equipe pedagógica se
mostrou essencial a continuidade do desenvolvimento das atividades, corroborando

Boaventura Santos (2000) ao afirmar que planejar as atividades de extensão em
parceria possibilita uma permanente interlocução/interação entre os diferentes
setores sociais externos e internos à comunidade universitária, permitindo o
aparecimento de formas de intervenção social e produção de conhecimento pautada
num paradigma emancipatório de sociedade.
A primeira dificuldade encontrada para o desenvolvimento do projeto nas
reuniões iniciais foi encontrar uma data com horário compatível para trabalhar a
primeira etapa do projeto, que é a parte de atividades com os professores, tendo em
vista que os mesmos não dispunham de tempo livre para a realização dessas
atividades. No Colégio de Catanduvas procederam-se as seguintes falas:
“A gente quer ver com vocês como podemos fazer esse trabalho com os
professores...” (Coordenadora do projeto).
“... No caso os professores poderiam montar um grupo e trabalhar no
contra-turno” (Diretora auxiliar).
“O pessoal do apoio também poderia participar até por questão de
acompanhar” (Diretor).

Mediante as falas acima se percebe a receptividade da escola, pois a direção
foi logo dando sugestões para a realização dessa atividade. O mesmo aconteceu em
Campo Bonito, onde já houve aceitação imediata:
“Ah! Até o dia que vocês ligaram eu já passei para eles e a professora de
Ciências já disse que gostaria de participar” (Pedagoga).

Durante a conversa a coordenadora explicou que essa forma de trabalho,
envolvendo diretamente os professores, possibilitará que após o termino do projeto

estes dêem continuidade nas atividades. Informou ainda quanto às inscrições e os
prazos destas.
Para um melhor entendimento quanto às inscrições recebidas, estas foram
organizadas na forma de quadros, que seguem abaixo.

Módulo Didático

Número de
Professores inscritos

Alimentos e
Domissaniantes

7

Água e Energia

6

Disciplinas que lecionam
Artes, Biologia, Ciências, Educação
Física, Filosofia, Geografia, História,
Matemática, Português e Sociologia
Artes, Biologia, Ciências, Educação
Física, Filosofia, Geografia, História,
Matemática, Português e Sociologia

Quadro 1: Inscrições - Colégio de Campo Bonito
Módulo Didático

Número de
Professores inscritos

Alimentos e
Domissaniantes

7

Água e Energia

6

Disciplinas que lecionam
Artes, Ensino Religioso, Geografia,
História, Inglês, Matemática, Português e
Sociologia
Artes, Ensino Religioso, Geografia,
Inglês, Matemática, Português e
Sociologia

Quadro 2: Inscrições - Colégio Catanduvas

Módulo Didático
Alimentos e
Domissaniantes
Água e Energia

Número de
Professores
inscritos
2

Disciplinas que lecionam

4

Biologia, Ciências, Matemática e Química

Biologia e Ciências

Quadro 3: Inscrições - Colégio Reassentamento São Marcos
As inscrições recebidas demonstraram que houve grande interesse por parte
dos professores, pois, rapidamente preencheram-se o limite de vagas, sendo que
para a temática de Alimentos e Domissaneantes chegou a exceder-se o número
destas em duas escolas.

Para a temática Água e Energia inscreveram-se também dezesseis
professores, ressaltando que o número reduzido de inscrições provenientes do
Colégio do Reassentamento São Marcos, se deve ao fato de esta ser uma escola
menor, na qual trabalham poucos professores. Por isso a primeira etapa do projeto
com os professores dessa escola serão realizadas juntamente com o colégio de
Catanduvas.
É interessante ressaltar que se inscreveram professores de diversas disciplinas
(História, Geografia, Ciências, Matemática, Educação Física, Português, Sociologia,
Artes, Biologia, Química, Inglês, Ensino Religioso e Filosofia), o que já era previsto
pela equipe do projeto, uma vez que se pretende trabalhar de forma interdisciplinar
com os temas, pois a interdisciplinaridade possibilita a pluralidade dos saberes, além
de trocas de experiências e realização de parcerias. Trabalhar a interdisciplinaridade
enquanto processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de
conhecimento é capaz de romper as estruturas de cada uma delas para alcançar
uma visão unitária e comum do saber. (PALMADE, 1979)
CONCLUSÕES
No presente momento o projeto está em fase de construção dos módulos
didáticos para serem trabalhados nas escolas, dessa forma, temos apenas
considerações parciais. Os temas propostos visam promover uma percepção crítica
dos professores das escolas públicas, para que esses trabalhem de maneira
contextualizada os conhecimentos científicos, que serão socializados pelos alunos
na comunidade.
Outro ponto de extrema importância neste projeto é o envolvimento dos
alunos da graduação. Eles entram em contato direto com a comunidade escolar e
convivem com experiências diferentes das vividas no âmbito acadêmico, o que será
de grande valia para sua formação acadêmica.

Numa perspectiva preliminar da aplicação deste projeto, observamos uma
grande aceitação por parte dos professores e direção, o que demonstra que estes
são receptivos a propostas que permitam um trabalho contínuo no contexto escolar.
Assim, espera-se ao longo do desenvolvimento deste projeto, instaurar uma troca de
experiências com os docentes e, além disso, que as metodologias e conhecimentos
construídos façam parte da prática pedagógica dos professores participantes.
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Resumo:
O Projeto S.O.S K’louro é realizado anualmente pelo PETq–Unioeste,
Grupo do
Programa de Educação Tutorial do Curso de Química, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo, financiado pelo
MEC. Por seu intermédio é realizada uma recepção aos calouros do
Curso e durante o decorrer do ano é oferecida monitoria aos
acadêmicos calouros que estejam cursando a disciplina Fundamentos
de Química. Esta atividade decorre do alto índice de reprovação e
desestímulo nas séries iniciais do curso, em especial no primeiro ano
da graduação, por ser este um fator que muitas vezes leva o
acadêmico a desistir da graduação. Na recepção do início deste ano
de 2010 foi apresentado aos calouros um pequeno manual do
acadêmico, elaborado pelos pertianos, em que são apresentados
esclarecimentos acerca das tramitações relacionadas com o curso e
as instâncias internas da Instituição, com o fim de auxiliá-los na sua
inserção na vida universitária. Quanto ao atendimento de monitoria,
esta é realizada na sala do PETq-Unioeste, de acordo com escala
estabelecida para atendimento, considerando-se a disponibilidade de
horários dos petianos e a procura dos interessados, e pode ser
estendida quando da participação de outros acadêmicos veteranos
como monitores. O atendimento é oferecido a pequenos grupos de
acadêmicos, em que são abordados conteúdos das disciplinas
ministradas pelos docentes em sala de aula, abrangendo revisão
teórica, resolução de exercícios, apoio em pesquisas bibliográficas. A
atividade tem se revelado importante como suporte dos acadêmicos
participantes, auxiliando-os a obter melhores resultados nos
momentos de avaliação, bem como tem proporcionado aos petianos e

acadêmicos colaboradores monitores momentos de exercício da
docência e da responsabilidade social, contribuindo para com a sua
formação profissional.
FORMAS DE CONTATO: (45) 99237791 email: bruna_bissani@ibest.com.br
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Resumo
Este artigo procura apresentar o resumo das atividades desenvolvidas no
projeto de extensão intitulado “Primeiros Passos em Economia e Cidadania: uma
contribuição para a educação na rede de ensino público e privado no município de
Cascavel – PR em 2010, consonante à Campanha da Fraternidade - Economia e
Vida. Para tanto, elaborou-se uma discussão das noções elementares sobre
economia nas palestras realizadas visando à ampliação do conhecimento de
questões econômicas básicas, como formação da renda pelo trabalho, utilização do
dinheiro, crédito e consumo consciente. É válido afirmar, que somente por meio do
conhecimento e da educação são possíveis as escolhas futuras às famílias. Como
resultado parcial, ressalta-se que o projeto vem proporcionando a reflexão do
público envolvido, considerando a importância da economia na construção das
novas possibilidades de escolhas das comunidades.
Palavras-chave: economia; cidadania; município de Cascavel – PR.
1 INTRODUÇÃO
A

economia

justapõe-se

às

distintas

temáticas

relacionadas

ao

desenvolvimento humano, como a saúde, a educação, o emprego e o acesso ao
consumo, além da segurança pessoal, condições de habitação, lazer e participação
social. A inclusão social e a melhora nas pré-condições relacionadas ao

desenvolvimento tem se tornado fonte de preocupação por parte da população na
busca por qualidade de vida, sendo importante a participação da universidade
pública nesse processo, contribuindo ainda, com ações efetivas para a comunidade
local. Nesse sentido, esse artigo apresenta uma síntese das atividades realizadas no
projeto “Primeiros Passos em Economia e Cidadania: uma contribuição na rede de
ensino público e privado no município de Cascavel – PR, consonante à Campanha
da Fraternidade Ecumênica em 2010 que versou sobre Economia e Vida.
As atividades desenvolvidas pelos professores e acadêmicos extensionistas e,
ainda, pelos colaboradores externos à Unioeste vinculam-se à temática desta
campanha.
1.1 Objetivos
Apresentar as principais características das atividades desenvolvidas no
projeto de extensão “Primeiros Passos em Economia e Cidadania uma contribuição
para a educação na rede de ensino público e privado no município de Cascavel –
PR” em 2010 considerando, para tanto, as noções sobre economia nas palestras
realizadas.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nessa etapa do projeto, foram elaboradas atividades específicas como
palestras e panfletos com os conteúdos apresentados, para aproximadamente 490
participantes nos encontros de pais no Centro Educacional Nossa Senhora dos
Anjos e também na Catequese Catedral realizados entre março e abril de 2010. Vale
ressaltar que tais atividades somente alcançaram os resultados esperados, porque o
processo de elaboração dos conteúdos vinculados à economia e cidadania vem
sendo sistematizado com o auxílio de referenciais específicos da Ciência Econômica
que auxiliam na formatação das atividades propostas.

3 PRIMEIROS PASSOS EM ECONOMIA E CIDADANIA: OFICINA
“DESVENDANDO A ECONOMIA” E A TEMÁTICA DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE EM 2010 - ECONOMIA E VIDA
A idéia proposta sobre as noções básicas em economia, apresentada na
oficina “Desvendando a Economia” junto aos pais do Centro Educacional Nossa
Senhora dos Anjos e, ainda, na Campanha da Fraternidade em 2010 versou sobre a
temática econômica de modo pontual. Assim, inicialmente elaborou-se um
nivelamento de noções gerais acerca da Economia. O texto introdutório elaborado
nas atividades desenvolvidas procurou estabelecer um diálogo ecumênico tratando
de questões inerentes à vida, em especial a construção da Economia e Vida.
Buscou-se, desse modo, contribuir para essa reflexão apresentando alguns
questionamentos sobre o cotidiano, as escolhas e a forma como os agentes
econômicos, termo utilizado na graduação em Economia, conduzem suas atitudes,
mas, principalmente como pais, mães responsáveis por crianças e adolescentes. As
referências teóricas utilizadas para as atividades são apresentadas na sequência.
3.1 Referências econômicas fundamentais
As leituras propostas voltaram-se às discussões introdutórias da Economia e
seus vínculos com o cotidiano das famílias e das empresas. Neste item, são
apresentadas as principais noções econômicas expostas nas palestras e encontros
realizados. Ressalta-se que as mesmas foram elaboradas conjuntamente pelos
docentes participantes do projeto e acadêmicos extensionistas. Os trabalhos
propostos por Mankiw (2004) e Claudino, Nunes e Silva (2009) contribuíram para a
elaboração dos conteúdos abordados, como por exemplo, a etimologia da palavra
Economia.
O termo Economia vem do grego óikos – casa e nomos – administrar – ou
seja, Administrar a casa, de modo mais específico, “cuidar da casa”.
Essa definição se ampara num problema fundamental que é a escassez, ou seja, as

necessidades são ilimitadas, porém os recursos utilizados para atender a essas
necessidades são escassos. Nesse sentido foram levantadas duas questões como
reflexão:
 Como estamos cuidando da nossa casa?
 Como estamos cuidando da nossa vida?
Tais questionamentos foram importantes na proposição das palestras junto
aos pais, pois, a partir deles, iniciou-se uma reflexão que procurou principalmente,
retomar valores fundamentais para a vida humana como família, trabalho, exigências
formalizadas no sistema produtivo capitalista que, muitas vezes, não permitem que
as pessoas elaborem suas escolhas, de modo mais consciente, principalmente
àquelas relacionadas ao convívio familiar.
Temas como produtividade, comprometimento, pressões da vida moderna
versus convívio familiar foram associados, à discussão econômica proposta,
revendo conceitos implícitos à educação familiar e financeira. Desse modo, novos
desdobramentos foram elaborados e pautaram-se nas seguintes questões:
 O que nossos filhos realmente precisam e que o dinheiro não compra?
 Como estamos cuidando do tempo dos nossos filhos?
 Será que estamos impondo a eles nosso ritmo de vida e produção?
 Será que nossas crianças têm tempo para serem crianças?
 E a alimentação? Problema de saúde pública – diabetes, alterações nos níveis
de colesterol, obesidade e subnutrição?
Portanto, procurou-se mostrar as bases que balizam os atuais padrões de
consumo. Nessa dimensão de elevado produtivismo da sociedade foram propostas
novas condições para a reflexão dos pais considerando um novo questionamento:

“será que estamos em nossas ações diárias, demonstrando aos nossos filhos que o
‘ser’ precisa ser superior ao ‘ter’?” Ainda: “Será que a sociedade capitalista nos
permite esse tipo de demonstração?” Mais um desdobramento: “Quais são as
nossas reais necessidades?”
Desses questionamentos, surgiram novas orientações que são fundamentais
para a busca de escolhas mais conscientes das famílias. Assim, que preço a sociedade está disposta a pagar para legitimar sua inserção no meio econômico? Dessa
condição decorrem: stress, endividamento considerando uma espiral que associa juros [cheque especial, crédito consignado, cartão de crédito, financiamentos, carnês]
e gastos desnecessários. Para Claudino, Nunes e Silva (2009, p.5) “o estímulo ao
consumo é constante, e a tomada de decisão do consumidor é influenciada externamente e internamente [...] tal influência se manifesta principalmente através de propagandas de marketing que constituem uma tentativa direta do produtor ou vendedor de alcançar, informar ou persuadir os consumidores para compra de bens e serviços.”

Desse modo, foi possível demonstrar a importância do consumo para a
economia. A estrutura teórica proposta para compreender o crescimento da
economia, ou seja, do Produto Interno Bruto (PIB), insere como componentes, o
consumo, o investimento, as compras do governo além das exportações líquidas, ou
seja, deduzidas as importações. Para Mankiw (2004, p.18) “o consumo consiste nos
bens e serviços comprados pelas famílias”.
Na discussão proposta, observou-se que a sociedade humana sempre
buscou as trocas e a configuração do mercado decorre das necessidades humanas
frente à limitação dos recursos produtivos que satisfazem essas mesmas
necessidades. Nesse sentido:
o comportamento do consumidor sempre envolve escolha, seleção de
alternativas, ou seja, consumir sempre envolve tomar decisão. Muitas das
decisões que se toma em relação ao dinheiro decorrem de hábitos, nem
sempre saudáveis, oriundos de outrem. O consumidor se endivida por
diversos fatores como: dificuldade financeira pessoal, que impossibilita o
cumprimento de suas obrigações, desemprego, falta de controle nos gastos,
compras para terceiros, atraso de salário, comprometimento da renda com
despesas supérfluas, redução da renda, doenças, má fé, sendo todos estes
fatores agravados em época de crise econômica do país (CLAUDINO,
NUNES e SILVA, 2009, p.5).

O sistema econômico, em suas características cíclicas ora encontra-se em
crise, ora alcança elevados níveis de crescimento econômico, com contribuição,
inclusive do consumo, porém não se dimensiona de forma adequada o desgaste dos
recursos envolvidos nesse processo. Como parte das reflexões finais propostas
nessa atividade, mais uma vez questionou-se: “Será que o nosso planeta sustenta o
padrão de consumo norte-americano quando ele se estende para outros países?”
“Será que precisamos parar de consumir ou, de modo mais coerente, reavaliar a
nossa forma de consumo?”

Pode-se, apreender, diante das atividades elaboradas que as noções e
definições apresentadas permitiram que a economia fosse compreendida em sua
dimensão empírica. Assim, foi importante a observação dos participantes para novas
respostas como parcelas integrantes de um sistema econômico que, cada vez mais,
necessita de revisões e re-orientações em sua dinâmica de produção e consumo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões propostas contribuíram para que se percebesse o lugar da
economia no cotidiano das famílias, suas características e diferenciações, ou seja,
escolhas acerca do consumo e renda que se elaboram e re-elaboram diante das
exigências do modo de produção dominante. Diante dos desafios que cada vez mais
se apresentam às famílias, pais, jovens e crianças, questiona-se: Que bens temos
de mais preciosos?
Muito mais do que composições econômicas específicas, relacionadas à
produção e ao consumo, vinculadas às orientações específicas do mercado, o que
interessa para que se elabore uma cidadania concreta é a possibilidade de escolhas
para as famílias. As atividades propostas continuam sendo desenvolvidas e esperase, na sequência do projeto, ampliar o número de participantes, bem como, ampliar
a discussão proposta.
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Estudar uma língua estrangeira significa conhecer outras culturas, outras
maneiras de pensar e de entender o próprio mundo. Por esta razão, a exposição em
situações de imersão na língua e na cultura nativa transforma-se em um valioso
instrumento para entender o implícito cultural que se faz presente. Portanto,
introduzir nas aulas de língua estrangeira o ensino da arte, da cultura e da história, 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)1. Por isso, expor os alunos em situações de
imersão na língua e na cultura paraguaia, além de romper com estereótipos e
preconceitos existentes, torna-se a aprendizagem do espanhol agradável e eficaz, já
que proporciona, aos nossos acadêmicos, oportunidades de comunicação e de
conhecimento.
Para Moita Lopes (2001)2 é importante que o estudante conheça e participe
da cultura e da língua do outro, uma vez que “pessoas se tornam conscientes de
quem são, construindo suas identidades sociais ao agir no mundo através da
linguagem” (Moita Lopes, 2001, p 304).
Entende-se, então, que a imersão dos participantes, deste projeto, em um
país de fala espanhola proporciona, além do conhecimento da língua e da história de
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outro país, a construção de sua própria identidade e, a partir disso, o rompimento
com estereótipos e preconceitos existentes.
Dessa maneira, o projeto de Intercâmbio Cultural entre Brasil e Paraguai tem
possibilitado, aos nossos acadêmicos, professores do ensino médio e a comunidade
externa, a troca de relações culturais entre os países citados, permitindo que alunos
brasileiros e paraguaios conheçam a cultura, a história e os costumes da língua do
outro e, por meio disso, aumenta o interesse em conhecer o modo de viver do povo
paraguaio que, muitas vezes, é visto com desprezo e preconceito, despertando,
assim, o interesse para o estudo do bilinguismo, já que se trata de um país dono de
um falar bilíngue (espanhol-guaraní).
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RESUMO: O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, tem como
finalidade contribuir para o desenvolvimento dos municípios parceiros, bem como
para integrar o saber acadêmico com as realidades do país. O objetivo do presente
trabalho é justamente apresentar os resultados das ações desenvolvidas na cidade
de Ipecaetá-Bahia, durante a Operação Centro-Nordeste, de 17 a 31 de janeiro de
2010. As ações, desenvolvidas por professores e acadêmicos da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE e das Faculdades Integradas FAFIBE de
Bebedouro/SP, cujas equipes eram multidisciplinares, buscaram seguir uma
perspectiva interdisciplinar como forma cooperativa de trabalho, em substituição a
procedimentos disciplinares individuais. As ações realizadas pelas duas equipes
contribuíram para a socialização e produção de conhecimentos, tanto entre
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professores e acadêmicos, como em relação aos moradores do município de
Ipecaetá.
Palavras-chave: Projeto Rondon, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade
Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados das
atividades desenvolvidas durante a Operação Centro-Nordeste do Projeto Rondon,
na cidade de Ipecaetá-Bahia, de 17 a 31 de janeiro de 2010. Esta Operação,
coordenada pelo Ministério da Defesa, foi desenvolvida por professores e
acadêmicos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Unioeste e Faculdades
Integradas de Bebedouro-FAFIBE/SP.
Conforme Barreto (2008), o Projeto Rondon – idealizado pelo professor
Wilson Choeri, da antiga Universidade de Guanabara (UEG), atual Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, que se inspirou no humanista Marechal Cândido
Rondon – teve início em 11 de julho de 1967, com uma equipe composta pelo
professor Omir Fontoura e trinta universitários que, partindo do Rio de Janeiro em
um avião cedido pela Força Aérea Brasileira, dirigiu-se à Rondônia, nascendo assim
a Operação Zero do Projeto Rondon.
Interrompido por algum tempo, foi (re)lançado nos moldes atuais em 19 de
janeiro de 2005, em Tabatinga – AM. Segundo o Ministério da Defesa, O Projeto
Rondon tem como finalidade a integração social, envolvendo a participação
voluntária de docentes e discentes universitários a fim de contribuir para o
desenvolvimento dos municípios parceiros, bem como para integrar o saber
acadêmico com as realidades do país.

De acordo com as orientações de componentes do Ministério da Defesa,
organizadores deste Projeto, as equipes devem ser multidisciplinares para que
possam desenvolver atividades nas diversas áreas atendendo, de forma ampla, as
necessidades das comunidades. Aproveitando o caráter multidisciplinar das equipes
A e B, respectivamente da UNIOESTE E FAFIBE, os participantes das duas equipes
optaram por unir esforços no sentido de realizarem um trabalho conjunto que se
aproximasse de uma perspectiva interdisciplinar (FAZENDA, 1994, 1996), por
entenderem que todas as áreas do conhecimento estão interrelacionadas,
compreendendo a separação em fronteiras disciplinares uma abstração construída
teoricamente, pois é impossível falar sobre saúde, por exemplo, sem levar em conta
as expressões da questão social, de meio ambiente, de gestão pública, de
educação, entre outras áreas. Esta perspectiva busca ultrapassar os limites do
conhecimento disciplinar, dele se distinguindo por estabelecer pontes entre
diferentes níveis de realidade, diferentes lógicas e diferentes formas de produção do
conhecimento, que vai para além de uma perspectiva multidisciplinar. Desta forma,
todas as atividades desenvolvidas seguiram uma perspectiva interdisciplinar, o que
contribuiu para a cooperação entre todos, resultando em um trabalho produtivo e
fortalecendo o grupo para lidar com as demandas e contingências comuns a projetos
da magnitude do Projeto Rondon.
Segundo Fazenda (1994:19), a “interação é a condição de efetivação da
interdisciplinaridade que pressupõe uma integração de conhecimentos visando
novos questionamentos, novas buscas, enfim, a transformação da própria realidade.
A autora afirma ainda que “interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento,
mas ação”, devendo ser compreendida basicamente como uma atitude e uma ação
diferente frente às questões relacionadas ao conhecimento. Caracteriza-se pela
colaboração e comunicação entre diferentes domínios do saber ou entre setores de
uma mesma ciência, visando um enriquecimento mútuo. Surge com a possibilidade
de eliminar o hiato existente entre a atividade profissional e a formação acadêmica,

como objetiva o Projeto Rondon, constituindo-se em uma forma de troca de saberes
e culminando com uma forma de agir diferenciada. Desta forma, uma ação
interdisciplinar implica em uma forma específica de compreender e modificar o
mundo, pois entende que a realidade é multifaceta, o que exige uma abordagem que
leve em conta o método aplicado, o fenômeno estudado e o quadro referencial de
todas as disciplinas participantes em sua relação direta com a realidade. Pressupõe,
então, uma atitude individual e coletiva, caracterizada por humildade, abertura e
curiosidade, requerendo assim uma equipe que parta em busca de uma linguagem
comum, sendo a reflexão, conjugada à ação, o elo condutor de uma metodologia
interdisciplinar.
A perspectiva apresentada deu suporte ao desenvolvimento das atividades
propostas pelas equipes A e B, em Ipecaetá-Bahia. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE (2007 - o município de Ipecaetá possui uma área
territorial de 394 km2 e 16.055 habitantes, distribuídos pela cidade-sede do
município, um distrito (Cavunge) de porte populacional igual ou superior à sede,
além dos denominados povoados – pequenas aglomerações compostas por
residências, escola e pequeno comércio – e extensa zona rural em que predomina a
agricultura familiar. O município possui 4.134 alunos matriculados no ensino
Fundamental e Médio. Ainda segundo o IBGE, o Índice de Desenvolvimento
Humano do município é de 0,592, ocupando a 4804ª posição em relação aos demais
municípios do Brasil, o que equivale a dizer que 4803 municípios (87,2%) estão em
melhor situação e 703 municípios (12,8%), estão em situação pior ou igual a
Ipecaetá.
Para o desenvolvimento dos objetivos propostos, portanto, as equipes A e B
da Operação Centro Nordeste buscaram construir, em conjunto e procurando seguir
uma perspectiva interdisciplinar, todas as ações que foram desenvolvidas junto à
comunidade da cidade de Ipecaetá, conforme demonstrado no Quadro, a seguir:

OBJETIVOS DA OPERAÇÃO PROJETO RONDON EM IPECAETÁ-BAHIA
1. Cultura

- Capacitar multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que
promovam a capacidade de expressão cultural da comunidade, valorizem a
cultura local e promovam o intercâmbio de informações.
2. Direitos
- Capacitar organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de
Humanos e
cidadania e na implantação de ações de assistência social. - Instalar,
Justiça
dinamizar ou atualizar os conselhos municipais, como os de educação, de
saúde, tutelar, de assistência social, da criança e do meio ambiente, entre
outros.
3. Educação
- Capacitar educadores do ensino fundamental e médio sobre técnicas de
ensino e aprendizagem, motivação, relacionamento interpessoal, distúrbios de
aprendizagem, educação inclusiva e no atendimento a portadores de
necessidades educativas especiais.
- Capacitar educadores do ensino fundamental e médio como multiplicadores
em gestão financeira, pessoal e familiar, em conformidade com a Estratégia
Nacional de Educação Financeira.
4. Saúde
- Capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde bucal, saúde
ambiental, doenças endêmicas locais, acolhimento e humanização do
atendimento em saúde.
- Capacitar multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e
jovens, na prevenção da prostituição infantil, na prevenção do uso do álcool e
drogas e na prevenção da violência contra mulheres, crianças e adolescentes;
- Capacitar multiplicadores em ações de incentivo ao esporte e lazer; Capacitar multiplicadores em nutrição, com incentivo no uso de alimentos
regionais.
5. Comunicação
- Divulgar às lideranças e servidores municipais os benefícios, serviços e
programas oferecidos na esfera federal.
6. Meio Ambiente
- Capacitar multiplicadores em defesa do meio ambiente e saneamento básico.
7. Trabalho
- Incentivar o cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a
geração de renda e o desenvolvimento econômico sustentável.
FONTE: Equipe UNIOESTE/FAFIBE. Projeto Rondon, Ipecaetá-BA, 2010.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES UNIOESTE E FAFIBE
Para a realização dos objetivos propostos, inicialmente foi retomado o
contato com a prefeitura e demais segmentos sociais – tais como o Sindicato e
Associações Rurais, Pastoral do Idoso, Pastoral da Criança e Adolescente, Grupo
de Jovens - já iniciado durante a viagem precursora em que foi feito um diagnóstico
das necessidades e reivindicações do município. Na sequência, foram re-orientados
e re-elaborados os objetivos e atividades inicialmente planejados, resultando nas

ações abaixo relacionadas. Estas atividades foram desenvolvidas no municípiosede, no distrito de Cavunje e no povoado de Benfica, conforme segue:
ATIVIDADE
Cine Rondon
Rondon na Feira

Oficina com adultos
e idosos sobre
saúde e qualidade
de vida
Oficina com
agentes da Pastoral
do Idoso,
Oficina com a
Pastoral da Criança

Reunião com
catequistas

Oficina com o
Conselho Tutelar,
Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente e

TEMA/ASSUNT0
Atividade cultural em que foram projetados filmes para toda a população, na
praça principal da cidade
Aproveitando a feira municipal que acontece todas às terças-feiras, foram
desenvolvidas as seguintes atividades: verificação de pressão arterial em
adultos e idosos; orientações sobre hipertensão arterial; hábitos saudáveis e
prática de exercícios físicos; exame intra-oral; orientação para os pais com
relação à escovação, além de visitas ao dentista (Doutor Dentuço e Doutora
Escovita); orientações de técnicas de escovação; atividades lúdicas e de
recreação; contação de histórias; atividades com brinquedos confeccionados
com materiais recicláveis; gincana educativa de separação do lixo e orientação
sobre cuidados com a alimentação;
Temas: hipertensão, diabetes, colesterol, saúde bucal, alimentação, atividades
físicas.
Temas: Estatuto do Idoso, saúde e qualidade de vida: hipertensão arterial;
diabetes mellitus; colesterol; câncer de colo de útero; câncer de mama e
câncer de próstata; sexualidade; menopausa e climatério; câncer bucal;
doenças periodontais e higiene bucal; orientação para prática de atividade
física e ginástica laboral.
Temas: os direitos e cuidados com as crianças: desnutrição calórico-proteica;
aleitamento materno; orientação de saúde bucal para gestantes e bebês;
higiene bucal e corporal; higiene do ambiente e dos alimentos; breve resgate
histórico da proteção à infância no Brasil; contexto social em que emerge o
Estatuto da Criança e Adolescente bem como sua importância; os cinco
direitos fundamentais da criança e do adolescente; conceito de violência;
violência física, psicológica, negligência e enfoque na violência sexual contra
crianças e adolescentes; sinais apresentados pelas crianças e adolescentes
vitimizados e providências a serem tomadas; cuidados com os alimentos.
Políticas da Juventude: trabalhando saúde bucal e drogas: drogas e álcool;
breve resgate histórico da proteção à infância no Brasil; contexto social em que
emerge o Estatuto da Criança e Adolescente bem como sua importância; os
cinco direitos fundamentais da criança e do adolescente; conceito de violência;
violência física, psicológica, negligência e enfoque na violência sexual contra
crianças e adolescentes; sinais apresentados pelas crianças e adolescentes
vitimizados e providências a serem tomadas; reimplante dental; higiene bucal;
cárie e evidenciação de placa bacteriana em um voluntário. Entrega de kits
para higiene bucal.
Temas: Participação, Controle e Direitos Sociais; Estado e Políticas Sociais;
Descentralização e municipalização das políticas sociais; gestão; participação
da sociedade civil; Conselhos Municipais na gestão das políticas sociais.

Conselho Municipal
de Assistência
Social,
Oficina
Cooperativismo e
Organização Rural:
Oficina com jovens
Oficina com adultos
e idosos
Oficina sobre
Diagnóstico
Participativo por
Territorialização
Oficina sobre
Reaproveitamento
e Reciclagem do
Lixo
Construção da
horta comunitária
Gincana
Oficina com
crianças

Temas: importância do cooperativismo; orientações sobre como elaborar
projetos para obtenção de recursos.
Temas: drogas e sexualidade na adolescência: saúde na adolescência;
sexualidade; desenvolvimento e crescimento; drogas; doenças sexualmente
transmissíveis e Aids; gravidez e aborto; métodos contraceptivos.
Temas: Saúde da Mulher e do Homem; Sexualidade; saúde da mulher; câncer
de colo de útero; câncer de mama; menopausa e climatério; saúde do homem;
câncer de próstata.
Conceito, funcionalidade e metodologia da construção do Mapa Inteligente do
Município.
Destinado para os agentes Comunitários de Saúde.

Na Escola Municipal Manoel José Borges, com utilização de pneus, garrafas
pet e pedras.
Gincana de coleta de lixo e separação de materiais recicláveis.
Temas: teatro de fantoches sobre os direitos e deveres das crianças e
adolescentes, especialmente em relação à liberdade, ao respeito e à
dignidade; vídeo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA na Escola)
seguido de conversa sobre os cinco direitos fundamentais e sobre os deveres;
vídeo sobre o uso de drogas; brincadeiras e jogos.
Oficina com jovens
Temas: cultura, sexualidade e drogas: saúde na adolescência; sexualidade,
desenvolvimento e crescimento; drogas; e DST/Aids; Considerações sobre
Cultura: Culturas legitimadas e Culturas Populares bem como a relevância de
se discutir e valorizar as diferentes manifestações culturais
FONTE: Equipe UNIOESTE/FAFIBE. Projeto Rondon, Ipecaetá-BA, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar pelas equipes da
UNIOESTE e FAFIBE foi considerado satisfatório, sendo que o principal fator
apontado pelas equipes em relação ao trabalho foi justamente o enriquecimento
pessoal e profissional adquirido em decorrência da troca de experiências, saberes e
culturas. Daí a importância do Projeto Rondon na formação profissional e na

afirmação da cidadania do universitário. É sem duvida uma lição de cidadania para
toda a vida.
As ações realizadas numa perspectiva interdisciplinar contribuíram para a
cooperação entre todos, resultando em um trabalho produtivo e fortalecendo o grupo
para lidar com as diferentes expressões da questão social, para apreender os
desafios da gestão local das políticas sociais e o significado da articulação (ou não)
entre sociedade civil e poder público diante das demandas relacionadas aos direitos
sociais, cidadania e democracia, foco de intervenção do Projeto Rondon em âmbito
nacional. Como exemplo dos desafios da equipe cita-se a impossibilidade de
realização das oficinas previstas para os professores do Ensino Fundamental e
Médio, devido à não mobilização destes por parte do poder público local,ou seja, da
não participação, comunicação e articulação dos profissionais da educação, cuja
responsabilidade é/foi dos gestores municipais.
Dessa forma, cremos que a UNIOESTE e a FAF IBE, enquanto instituições de
ensino superior, por meio das ações realizadas por seus representantes,
socializaram e produziram conhecimentos, uma vez que uniu o conhecimento
produzido pela e na academia com o saber advindo das mais diversas práticas
sociais, culminado com um conhecimento capaz de contribuir para mudanças que
resultem na transformação da realidade e cumprindo a missão de articular ensino,
pesquisa e extensão.
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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 X Seminário de Extensão da UNIOESTE tem por objetivo apresentar os trabalhos
que foram desenvolvidos pelas duas equipes da UNIOESTE, na Operação Centro
Nordeste realizada nos Municípios de Campo AlegreAL e IpecaetáBA. Os
trabalhos desenvolvidos no município de Ipecaetá estiveram voltados para a área de
saúde, educação, cultura e direitos humanos. As atividades desenvolvidas no
município de Campo AlegreAl, estiveram voltadas para as áreas de comunicação,
meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho. Ambos os municípios o público
envolvido foram comunidade geral e capacitação de multiplicadores, de acordo com
o que foi solicitado pelos municípios em viagem precursora. A exposição dos
trabalhos realizados pelos rondonistas por meio de fotos e relatos de experiência
tem por objetivo divulgar o projeto e motivas acadêmicos para participação no
Projeto Rondon, bem como expressar os resultados dessa atividade, que sem
dúvida, foi de extrema importância para a maturidade profissional dos acadêmicos, e
acima de tudo puderam por em prática essa atividade de extensão que é sem dúvida
uma lição de vida e cidadania.
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Resumo:
Uma vez garantida a inclusão da Filosofia como disciplina específica nos currículos
escolares do Ensino Médio surge a necessidade de nos preocuparmos, dentre outros
aspectos, com a forma de abordagem dos conteúdos específicos. Tal abordagem precisa
ser adequada para este público, torná-la compreensível e atrativa, o que exige
metodologias e estratégias criativas. O projeto “Refletindo a partir de imagens: Filosofia e
Cinema” utiliza o cinema como alternativa para tornar interessante o modo de trabalhar
com conceitos filosóficos, buscando, por meio da exibição de filmes, provocar discussões
críticas e criativas decorrentes dos conceitos-imagem presentes nos filmes. Esta
comunicação relata e discute o trabalho desenvolvido em seis escolas da região de
Toledo, trabalho este que promove o encontro entre cinema e filosofia a fim de
incrementar e enfatizar a aprendizagem conceitual – tanto da equipe do projeto quanto
dos alunos envolvidos –, bem como promover reflexões filosóficas e debates para o
desenvolvimento do senso crítico e invenção de novas formas de vida-pensamento.
Palavras-chave: Filosofia – Cinema – Conceito-imagem
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INTRODUÇÃO
Após décadas excluídas dos currículos escolares, a Filosofia retorna cercada de
grandes expectativas e possíveis resultados advindos diretamente da sua contribuição.
No entanto ela enfrenta alguns problemas: a) é um processo que se encontra em fase
inicial, o que significa dizer que precisamos aprender muito para alcançarmos os
resultados pretendidos com tal retorno; b) os conteúdos programáticos a serem
ministrados e sua forma de tratamento, adequada ao público do Ensino Médio, é algo
que exige metodologias e estratégias criativas e atrativas de ensino; c) nem todos os
professores que ministram a disciplina de Filosofia possuem formação na área. Enfrentar
o desafio de tornar a Filosofia uma disciplina interessante e com sentido para este nível
de ensino bem como fazer com que ela cumpra a sua função de preparar para o
exercício da cidadania e o desenvolvimento da consciência critica não é algo simples.
Considerando isto, o Curso de Filosofia da Unioeste - Campus de Toledo realiza um
projeto de Extensão que desenvolve ações com os estudantes do Ensino Médio no
contraturno das atividades escolares regulares com o duplo propósito: a) apoiar e
complementar o trabalho docente realizado nas aulas de Filosofia; b) ocupar o tempo
ocioso dos estudantes com práticas que promovam a cidadania e a inclusão social. Para
atingir tais propósitos o instrumento utilizado é o cinema, um dispositivo que torna eficaz e
atrativa a abordagem de temas da filosofia que despertam reflexões críticas, tais como:
produção do conhecimento; esperança e medo; diferença; preconceito; alteridade;
exclusão social; ética; política; economia; religiões; liberdade; desejo; poder; violência,
autonomia, entre outros.
OBJETIVOS
Aproximar a Universidade e a Educação Básica via implantação de iniciativa
pedagógica crítica e criativa propiciada pela exibição e discussão de filmes com vistas à
qualificação do ensino de Filosofia; ao incremento das aprendizagens conceituais; ao
contato dos estudantes universitários com o futuro campo de atuação. Estimular a
discussão e reflexão filosófica através de oficinas, exibição e discussão de filmes que

contemplem temas referentes à cidadania, promovam a crítica e a invenção de novas
formas de vida-pensamento. Propiciar a reflexão filosófica mediante dispositivos
alternativos que reforcem e complementem a formação obtida nas aulas.
Público alvo: Estudantes em condições de vulnerabilidade social de escolas de
Ensino Médio localizadas em Municípios com baixo IDH e na periferia da cidade de
Toledo, com alto índice de pobreza; pais ou responsáveis dos estudantes do Ensino
Médio contemplados no projeto; professores da rede pública que atuam no ensino de
Filosofia, tanto aqueles formados em Filosofia, quanto os professores que lecionam a
disciplina sem possuir a formação na área; estudantes da Licenciatura em Filosofia da
UNIOESTE que atuarão como agentes/bolsistas no projeto. Localidades: São José das
Palmeiras: Colégio Estadual São José; São Pedro do Iguaçu: Colégio Estadual São
Pedro do Iguaçu; Distrito de Luz Marina: Colégio Estadual Evaldo Talyuly; Ouro Verde do
Oeste: Colégio Estadual de Ouro Verde do Oeste; Toledo: Colégio Estadual Ayrton
Senna da Silva e Colégio Estadual Novo Horizonte.
MÉTODOS
Sondagem de temas de interesse dos estudantes, pais e professores: realização
de reuniões e questionário a fim de obter indicativos de temas e problemas para a
definição dos filmes a serem exibidos, bem como das oficinas.
Planejamento das atividades e ambientação da equipe de trabalho com os
professores e alunos das escolas: reunião na UNIOESTE entre os bolsistas e
professores universitários envolvidos para a determinação das estratégias; definição e
apreciação dos filmes; delimitação dos eixos temáticos, criação e organização das
oficinas. Também serão realizadas reuniões de planejamento e ambientação com os
coordenadores e professores da disciplina de Filosofia das escolas beneficiadas pelo
projeto. Elaboração e impressão de apostila com sinopse dos filmes, elaboração e
impressão de cartazes visando à divulgação do projeto. Seleção dos temas e textos a

serem abordados nas oficinas. Seleção e produção de materiais didáticos para o ensino
de Filosofia no Ensino Médio.
Oficinas e Projeção de Filmes no contra-turno das aulas regulares: oficina visando
à sensibilização para os temas/conceitos a serem abordados; exibição do filme;
debate/reflexão das problemáticas centrais do filme.
Avaliação e elaboração de relatório final das atividades desenvolvidas: a)
avaliação realizada nas escolas com todos os envolvidos no projeto; b) avaliação dos
professores universitários e bolsistas das atividades desenvolvidas; c) relatório final.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A escolha dos filmes é feita através da delimitação de temas de caráter filosófico.
Para tanto, a equipe do projeto elaborou um questionário – que foi aplicado aos
estudantes do Ensino Médio das escolas participantes do projeto – visando a sondagem
de títulos de filmes e possíveis assuntos, a serem abordados em forma de “conceitoimagem”. De acordo com Cabrera (2007, p.16):
As imagens podem ser tão pouco sensíveis ou carregadas de afetos quanto as
idéias (...) Em toda tradição, encontramos, (...), um lugar para as imagens dentro
das teorias intelectualistas de conhecimento (...). As imagens que interessam ao
conceito-imagem são aquelas capazes de afetivizar-se aproveitando-se do poder
presencial da imagem, que é, literalmente, tremendo, que faz tremer (...). Das
imagens não interessa somente sua função de “auxiliares” das idéias, mas a
capacidade de interagir com elas modificando seu sentido, intensificando sua
compreensão.

Os conceitos explorados até o momento, foram extraídos do questionário aplicado
após a apresentação da primeira oficina, intitulada “Como podemos conhecer?”. Esta
oficina se estruturou a partir da exibição do curta-metragem Animasom, realizada ao final
do mês de fevereiro de 2010, em cinco das seis escolas participantes. Após a
apresentação do curta-metragem os estudantes foram incentivados a debaterem em
torno dos seguintes conceitos-imagem sugeridos pelo filme: conhecimento, sentidos,
mundo, realidade. A partir destes conceitos os estudantes levantaram algumas questões,
em forma de debate, referentes ao tema: Como podemos conhecer o mundo? Como o

conhecimento chega até nossos sentidos? Os sentidos nos auxiliam a conhecer o
mundo? A experiência da primeira oficina trouxe abertura de possibilidades para os
demais temas que podem ser desenvolvidos, levando em consideração as expectativas
criadas pelas questões dos alunos. Esta abertura de possibilidades foi o fio condutor para
pensar quais são as condições de efetividade para o conhecimento, uma espécie de
“abrir-se para a filosofia”.
Como apoio pedagógico para o desenvolvimento do trabalho com os alunos
utiliza-se a dinâmica de oficinas, para as quais são elaboradas apostilas específicas de
cada tema abordado, conforme o ciclo das atividades nas escolas que ocorrem
quinzenalmente. As apostilas são compostas por uma compilação de textos: sinopses
dos filmes escolhidos, fragmentos de textos filosóficos, poesias, cartoons e textos
complementares. Os materiais para a confecção das apostilas são selecionados nas
reuniões de planejamento da equipe, nas quais são considerados os temas abordados
em cada ciclo e a partir deles realizam-se as pesquisas.
Na segunda oficina, realizada no mês de março, nomeada “Medo e a caixa do
conhecimento”, foi abordada a relação entre os conceitos: medo e conhecimento. Os
filmes exibidos para esta abordagem foram Coach Carter e O Céu de Outubro. Após a
exibição dos filmes – ambos baseados em fatos verídicos – os alunos levantaram
questões tais como: O desinteresse nos limita a um mundo menor? Diante da própria
realidade vemos o quanto nos acomodamos? O que nos move para alcançar nossos
objetivos? Que importância tem o outro? Temos medo do outro? Do que temos medo?
Estas questões foram trabalhadas posteriormente com uma dinâmica montada a partir do
mito Caixa de Pandora – adaptado pela equipe do projeto –; além disso, utilizaram-se,
como referencial filosófico, algumas Proposições da obra Ética de Spinoza e o artigo de
jornal Medo, de Maria Clara Bingemer. Durante a oficina, a participação dos alunos foi
crescente, eles se expressaram ao passo que os conceitos e problemas eram explorados
ao longo da discussão. Pode-se afirmar que ocorreu aproximação dos estudantes em
relação à Filosofia, na medida em que se identificaram com os problemas e conceitos

filosóficos, os adequaram á sua realidade, relacionando, assim, a Filosofia ao cotidiano,
tornando positivo o resultado de nosso trabalho.
A terceira oficina, intitulada “Convivendo com o outro”, (em andamento, durante o
mês de abril), tem como temas centrais a alteridade, o preconceito e as relações sociais.
Como se pode inferir, a escolha desse tema surgiu a partir das discussões realizadas na
oficina anterior. Para tratar desses conceitos foi utilizado o longa metragem Happy Feet,
uma animação que envolveu participantes de diferentes idades e propiciou o que
Cabrera(2007) afirma sobre o poder das imagens: que elas fazem tremer e produzem
afetos capazes de intensificar a compreensão das ideias. Para a elaboração da apostila,
utilizaram-se excertos da obra As origens do totalitarismo, de Hannah Arendt, os quais
promoveram reflexões acerca do problema do preconceito e provocaram a tematização
de alguns tipos de preconceitos presentes em nosso meio, tais como: preconceitos de
gênero, raça, opção sexual, religioso, etc., dando-nos o mote para a preparação da
próxima oficina, na qual serão utilizados alguns recursos do teatro.
Como resultados podemos afirmar que incentivamos a qualificação da capacidade
crítica do público alvo e da formação voltada para a cidadania e para o mundo do
trabalho; o envolvimento dos participantes com a comunidade; a ocupação do tempo
ocioso dos alunos no contra-turno escolar; formação de agentes culturais; fomento do
prazer pelo estudo da Filosofia; a formação de novos profissionais da educação na área
de Filosofia; à formação de uma videoteca nas escolas. Ademais, nossas ações têm
produzido materiais didáticos que poderão servir de referência aos estudantes da
Licenciatura em Filosofia, bem como para os professores das escolas da rede pública.
CONCLUSÕES
Ao optarmos por filmes de fácil compreensão com estilo cinematográfico próximo
aquele que os estudantes estão acostumados a assistir, os problemas a serem pensados
por um viés filosófico ficam evidentes e têm sua abordagem facilitada. A partir dos
exercícios de pensamento que produzimos nas oficinas, as percepções daí resultadas

podem ser uma extensão para além da vida escolar, de tal modo que os estudantes
consigam fazer isso também quanto à forma de ver e pensar suas próprias vidas. Com as
oficinas ocorre uma compreensão de mundo mais complexa nos demais setores da vida
dos seus participantes, não-superficial e diversificada, aprimorando a capacidade
reflexiva de lidar com problemas e criar soluções, bem como de trabalhar coletivamente.
As oficinas estimulam também a criação de novas habilidades didático-pedagógicas nos
estudantes bolsistas do projeto e profissional recém-formado, no que diz respeito a sua
futura atuação docente, o que os leva a desenvolver novos recursos metodológicos a
serem utilizados pelos docentes em aula.
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REVISTAS FILOSÓFICAS: FOTOGRAFIA E IMAGEM NO ENSINO DE
FILOSOFIA
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Marcelo Meneghini Fauth
Área temática: Educação
PALAVRASCHAVE: arte; ensino; filosofia
RESUMO:
A proposta de explicar a filosofia através da arte não se limita a fazer o uso de
belas imagens somente como ilustração, trata antes de combinar a ótica do
artista com a do filósofo, de modo que se comuniquem reciprocamente.
Procuramos com a proposta dessa relação, nos guiar a conceitos e temas que
permitam refletir a partir de um caminho sem respostas prontas, mas que nos
instigue a pensar, de modo que temas importantes da filosofia como, a
existência, realidade, conhecimento, verdade e outros, possam nos sensibilizar
provocar, para enfim instigar a reflexão e o posicionamento crítico. Levando a
cabo a única possibilidade de aproximação do pensamento – a prática.
A metodologia proposta consiste em que, através da obra de arte (e neste caso
nos referimos especificamente à fotografia e pintura), possamos despertar a
vontade de refletir e o senso crítico, como um exercício deveras importante
para a formação de quem aprende e ensina. Num primeiro momento, por meio
de algumas obras de arte, iremos trabalhar possibilidades de discussões
filosóficas dentro de alguns exemplos da relação entre filosofia e imagens; por
conseguinte trabalharemos com a produção de alguns materiais didáticos que
possam ser utilizados nas aulas de filosofia com o uso de pinturas e fotografias.
Esperamos com este trabalho que, possamos contribuir para a diversidade
metodológica do ensino e mostrar a importância da arte e da filosofia na
formação do homem.
CONTATO:
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OFICINA: SOCIEDADE DO CONSUMO, MÍDIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO
Coordenadora: Profª. Vanessa Batista de Andrade
Colaboradores: Carline Mayara Cittadin; Daiane Gasparetto; Marco Antonio
Batistella; Marlon Henrique Moresco; Monique Andressa de Oliveira e Samara
Aline Benke.
Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Consumo; Sociedade; Educação
RESUMO:
Pretendemos com esta oficina mostrar a forma pela qual o conhecimento
universitário é inserido junto aos jovens e adolescentes das comunidades do
Movimento do Pequeno Agricultor e do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) no intuito de constituir a reflexão e entendimento do
funcionamento da sociedade atual, principalmente no que diz respeito ao
consumo desenfreado, o papel da mídia e como a educação pode ser
desveladora deste processo. A oficina é resultado prático da formulação de
duas dimensões executadas pelo grupo, a saber: assimilação conceitual
mediante leitura da literatura e doutrinas da sociologia clássica e crítica social,
e participação concreta junto aos movimentos sociais, notadamente ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nossa metodologia usada
para o projeto é um misto de participação expositiva de temas e debates como
também a utilização de dinâmicas de grupo – que trazem por meio da atividade
prática a possibilidade de reflexão sobre o que é exposto e debatido
coletivamente. Utilizase, amiúde, filmes e documentários, que visam por meio
da projeção imagética a facilitação, a todos os participantes, do entendimento
ao que foi tratado teoricamente. Esperase que esta atividade ajude a ampliar a
percepção dos participantes da realidade social em que estão inseridos,
contribuindo para uma nova postura na sua vivencia cotidiana e estimule,
sobretudo, a valorização de sua própria cultura.
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OFICINA: SOCIEDADE DO CONSUMO, MÍDIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO
Coordenadora: PROF.ª VANESSA BATISTA DE ANDRADE
Colaboradores: Carline Mayara Cittadin; Daiane Gasparetto; Marco Antonio Batistella;
Marlon Henrique Moresco; Monique Andressa de Oliveira e Samara Aline Benke.

Área Temática: Educação
PALAVRASCHAVE: Consumo; Sociedade; Educação

RESUMO
Pretendemos com esta oficina levar os jovens e adolescentes das
comunidades MPA e MST, a reflexão e entendimento do funcionamento da
sociedade atual, principalmente no que diz respeito ao consumo desenfreado,
o papel da mídia e como a educação pode ser desveladora deste processo.
INTRODUÇÃO
Por se tratar de uma oficina que visa trazer um entendimento da realidade
social e desvelar o processo atual do funcionamento de sociedade de
consumo, que envolve a todos neste processo, seguimos alguns passos
necessários para nossa inserção e atuação ao objetivo a que nos propusemos.
Primeiro realizamos estudos e discussões a respeito do tema a ser trabalhado
pela oficina, como também do entendimento sobre o que vem a ser um
movimento social – em específico o MST – para que nossa participação fosse
de fato efetiva ao ingressarmos neste projeto. Também construímos
coletivamente algumas dinâmicas da oficina, que será aplicada aos jovens e
adolescentes dos assentamentos e acampamentos do MST e MPA. Esta
correspondeu à primeira parte do nosso projeto.
1

Em seguida fizemos a distribuição de tarefas aos membros da equipe da parte
teórica a ser estudada para a aplicação da oficina, e isto correspondeu à
criação textual da compreensão da parte que coube a cada aluno estudar. E
uma vez feito o texto, cada aluno ficou responsável de repassar seu
entendimento para os integrantes da equipe, para posterior discussão em
grupo.
Neste processo ainda participamos de alguns eventos realizados no MST,
como também de dois cursos de formação política para os alunos envolvidos
no projeto. O primeiro curso foi realizado no acampamento 1º de Agosto com a
professora Salete, e o segundo foi realizado na UNIOESTE de Toledo pelo
professor Marcelo Gomes. Tais curso tiveram o caráter de implementar um
maior entendimento da realidade de forma crítica aos acadêmicos envolvidos,
com a intenção final de trazer a estes uma atuação mais criteriosas e efetiva
nas oficinas implementadas pelo projeto.
Até o presente momento já alcançamos alguns resultados práticos:
conhecemos o mais profundamente nosso tema trabalhado nas oficinas;
construímos efetivamente as oficinas que estão sendo aplicadas; ampliamos
nosso conhecimento crítico com os cursos de formação; estreitamos relações
com o próprio movimento do MST e agora entendemos melhor suas realidades
para podermos atuar com responsabilidade e efetividade a que nos
propusemos.

OBJETIVO GERAL DA OFICINA
Fomentar estratégias e atividades que promovam a cultura rural e a formação
de participação política entre os adolescentes e jovens filhos dos pequenos
agricultores do MST e do MPA – dos 20 municípios do Território do
Cantuquiriguaçu
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Fomentar a reflexão e discussão de temas para melhor entender a realidade
atual, visando dar subsídios à formação política dos jovens e adolescentes.
Como também instigálos, por meio da linguagem cinematográfica, a criação de
um curtametragem/documentário que possa trazer a valorização de sua
história e cultura, como também e a crítica social.

METODOLOGIA
Nossa metodologia usada para o projeto é um misto de participação expositiva
de temas e debates com os jovens e adolescentes do MST e MPA, como
também a utilização de dinâmicas de grupo – que trazem por meio da atividade
prática a possibilidade de reflexão sobre o que é exposto e debatido
coletivamente.
Também utilizamos filmes e documentários, que visam por meio da projeção
imagética a facilitação a todos os participantes do entendimento do que foi
tratado teoricamente.
Outro método relevante a ser exposto aqui utilizado por nós é a construção
coletiva de um documentário, que será feito pelo grupo participante após a
primeira etapa das oficinas.
Entendendo que a 1ª etapa corresponde apreensão científica e critica da
realidade, e esta será feita por meio das atividades acima descritas; e a 2ª
etapa corresponderá à construção por meio cinematográfico do entendimento
da oficina (e esta se constituirá em aulas prática e teóricas direcionadas para a
construção de um documentário/curtametragem).

RESULTADOS ESPERADOS
Esperamos que esta atividade ajude a ampliar a percepção dos participantes
da realidade social em que estão inseridos, contribuindo para uma nova
postura na sua vivencia cotidiana. E estimule a valorização de sua própria
cultura.
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CONCLUSÕES
Até o momento concluímos que nossa participação tem sido muito positiva na
concretização do objetivo proposto pelo projeto. E acreditamos, que ao finalizar
este projeto, teremos contribuído de forma decisória para ampliação do
entendimento do que vem a ser a sociedade e as estratégias que regulam o
modo de produção atual, trazendo aos participantes das oficinas a
possibilidade de atuarem conscientes neste processo em que todos nós
estamos envolvidos, independente da classe social a que fazemos parte.
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TERRA E TRABALHO NA HISTÓRIA E NA NOSSA VIDA
Paulo José Koling
Geni Rosa Duarte
Nilceu Jacob Deitos
Área: Educação – Universidade Sem Fronteiras
Comunicação Oral
RESUMO: A comunicação tem a finalidade de apresentar parte dos resultados do
projeto “Intervenções na Relação Universidade / Educação Básica: Tempo Passado,
Desafio do Presente”, do Programa “Universidade Sem Fronteiras”. O projeto
envolveu 10 escolas estaduais dos municípios de Guaraniaçu, Catanduvas e Campo
Bonito, cuja problemática foi focada na formação histórico-social das comunidades
do entorno das escolas e da microrregião do Cantuquiriguaçu, bem como da revisão
historiográfica. Na oportunidade, apresentamos a abordagem da temática das
oficinas pedagógicas realizadas nas escolas, enfocando a questão da “Terra e
Trabalho”, em seu sentido amplo, compreendendo os modos de vida, a construção
de sociabilidades e estranhamentos, as formas de organização, lutas e resistências
na e pela terra de posseiros e sem terra. Com o estudo percebemos o silenciamento
que há sobre a grilagem da terra ocorrida durante o período de 1950 e 1960 e os
conflitos entre posseiros, madeireiros e companhias de colonização. Com a
realização de entrevista produzimos um rico acervo de fontes orais que trata de
sujeitos simples e as práticas cotidianas.
PALVARAS-CHAVE: Memórias. Terra e Trabalho. História.
INTRODUÇÃO: O projeto aprovado no Programa Universidade Sem Fronteiras,
Apoio às Licenciaturas, da SETI/PR, insere-se numa região de baixo IDH-M,
conforme a metodologia do IPARDES. Para além dos limites deste referencial de
construção do IDH, pois parte de alguns indicadores selecionados para o
estabelecimento de políticas públicas indutoras do desenvolvimento, que podem
permanecer numa esfera abstrata e no âmbito institucional, as atividades realizadas
problematizaram a relação entre passado e presente. Com exposto na proposta de
intervenção e na linguagem de Jean Chesneaux (1995), o tempo passado é o
desafio do presente. Na medida em que problematizamos a questão da terra e do

trabalho em sua dimensão ontológica para a história, no oficio da História, é preciso
dar voz e vez aos sujeitos concretos em sua própria diversidade e nas práticas
sociais (migrações, conflitos, resistências, marginalização, subordinação e domínio).
Para tanto, foram realizadas entrevistas com pessoas envolvidas com a escola e a
comunidade local, levantamento e reprodução de fotografias históricas, da
cartografia e de leitura de algumas obras que marcam a historiografia. Para as
oficinas pedagógicas realizadas com os alunos e membros da comunidade,
priorizamos a reflexão sobre os sujeitos sociais, a condição da história e a relação
entre as práticas sociais e o conhecimento histórico. Selecionamos uma das
escolas/comunidades, do distrito de Guaporé, município de Guaraniaçu, para expor
os passos e os resultados do projeto.
OBJETIVOS: Considerando que o projeto foi elaborado dentro do subprograma de
Apoio às Licenciaturas, seu desenvolvimento compreendeu a realização de pesquisa
(historiográfica e cartográfica), a produção de fontes orais (entrevistas), reprodução
de materiais históricos e levantamento de dados socioeconômicos dos municípios
envolvidos (Guaraniaçu, Catanduvas e Campo Bonito). A partir destas atividades
foram elaborados materiais para a apresentação de oficinas de História nas escolas
envolvidas e a disponibilização dos materiais à comunidade escolar.
MÉTODOS: Como as escolas estão localizadas nos municípios de Guaraniaçu,
Catanduvas e Campo Bonito, tivemos que realizar viagens de estudo a campo,
incluindo

visita

às

escolas,

o

contado

com

pessoas

das

comunidades,

principalmente para a realização de entrevistas e obtenção de fontes históricas
(fotografias, documentos, etc.), além do registro dos lugares e seu entorno
geográfico e das pessoas entrevistadas. Para a produção de fontes orais, optamos
pela realização de relatos de vida, com destaque para as questões relacionadas às
origens familiares, migrações e deslocamentos e conflitos agrários. As entrevistas

foram transcritas e utilizadas para a elaboração dos materiais das oficinas.
Priorizamos a abordagem de temas relacionados à formação histórico-social das
comunidades e às questões relacionadas à terra e ao trabalho. Com relação à leitura
de obras e demais referências documentais (cartografia, fotografias, filmes,
documentários, lugares de memória, etc.), realizamos uma análise acerca da visão
da história e a crítica ao pioneirismo, à história oficial do Estado nacional e da visão
territorial. No diálogo com os alunos, realizados nas oficinas, priorizamos a análise
dos sujeitos sociais e da história a partir deles e do cotidiano.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Tendo em vista que selecionamos a temática “terra
e trabalho”, elaboramos um breve texto reflexivo sobre o assunto que foi utilizado
para a produção do material audiovisual das oficinas. Por tratar-se de uma
apresentação de resultados, nada melhor do que submeter este material à reflexão e
crítica dos demais. Assim, reproduzimos, a seguir, o texto norteador da temática.
Antes de iniciarmos este diálogo que trata da realidade da escola, da localidade, da
comunidade, do município e da região, vamos pensar um pouco sobre o que é a
história e aquilo que aprendemos em sala de aula, principalmente na matéria de
História. Como vocês já perceberam, no parágrafo anterior escrevemos a mesma
palavra de duas formas: história e História, pois cada uma delas tem um sentido
específico, diferente, mesmo que ambas estejam relacionadas. Quando falamos ou
escrevermos história, estamos nos referindo à vida das pessoas e da sociedade,
seja no tempo presente, hoje, como no passado, ontem, ou mesmo no futuro,
naquilo que poderá vir a ser, o amanhã. Quando nos referimos à História estamos
falando daquilo que, de alguma forma, foi escrito ou é falado sobre a vida e a
história, ou seja, as formas de registro dos conhecimentos produzidos e transmitidos
para as novas gerações. Para compreender melhor isto, basta olharmos para nós
mesmo. Cada um de nós ou nós juntos (família, vizinhos, amigos, parentes,
comunidade, associações, município, estado, etc.) temos nossa história, mas

também lembramos, falamos ou podemos escrever sobre como foi a nossa vida.
Portanto, a história é, antes de tudo, a vida e o que sabemos sobre ela é o
conhecimento. Assim, todas as pessoas vivem e podem escrever e falar sobre como
foi a vida, ao mesmo tempo em que continuam vivendo e fazendo a história. Porém,
tanto na vida quanto na história não dá para voltar atrás. Podemos mudar nossa
forma de pensar e ver as coisas, de nos relacionarmos com os outros. Inclusive
podemos mudar o próprio conhecimento que temos ou produzimos sobre a história,
mas não dá para mudar o que já aconteceu. Também percebemos que existem
diferenças sobre o que disseram ou dizem sobre a história ou como escreveram ou
se escreve sobre um assunto ou acontecimento histórico. Estas diferenças estão
baseadas nas diferenças e divergências que determinadas pessoas e grupos têm de
si e da sua relação para com os outros. Porém, para entender isto é preciso
relacionar as posições e as opiniões que existem entre os que defendem uma
determinada visão e o que cada parte quer para si ou para os outros.
Concretamente, estas pessoas e grupos também agem e fazem coisas que têm
relação com as formas de ver o mundo e com o que querem da vida para si e para
os outros. O que existe de mais valioso para cada pessoa é a própria vida e é por
meio do trabalho e daquilo que produzimos, inventamos, transformamos ou
retiramos da terra é que podemos garantir as condições para viver em sociedade. É
importante que não entendamos por trabalho somente as atividades voltadas para a
produção, o consumo ou a comercialização das coisas necessárias para obtemos os
meios básicos para garantir a vida e a posse ou a propriedade das coisas. Enquanto
criação e autocriação, o trabalho também inclui a própria cultura (os valores, a ética,
as ciências, os saberes, a religiosidade, as artes e aquilo que sonhamos para nós,
os nossos filhos e os outros). Através do trabalho os próprios homens e a sociedade
se constroem enquanto homens e enquanto sociedade, e é da terra que provêm
tudo aquilo que tem a marca da mão e da inteligência da humanidade. Por isto
consideramos que para compreender a história ou como a sociedade se organiza é

muito importante analisar como os homens se relacionam entre si e qual é a
importância dada à terra, ao trabalho e às coisas produzidas e/ou inventadas. Se
tirássemos o trabalho, não teríamos nem o homem nem a história. E se tirássemos a
terra a própria humanidade não existiria! Para começar podemos analisar como o
para quê a terra é usada (?), quem tem acesso à terra tanto no campo como na
cidade (?) e como surgiu ou quais são as bases que fundamentam as diferenças
sociais que existem atualmente (?). Estas questões também estão relacionadas ao
trabalho e aos modos de viver. Percebemos que os homens e a sociedade mudam,
assim, cabe a História pesquisar como foram produzidas estas mudanças.
CONCLUSÕES: A experiência de trabalhar com as escolas e com pessoas da
comunidade fora do âmbito da oficialidade foi expressivo, pois tivemos a
oportunidade de dialogar com pessoas comuns e nos aproximar dos sujeitos sociais
em seus espaços e lugares mais simples que são, justamente, os objetos, sujeitos,
fontes e o chão da história. Não se trata de minimizar a história nem o conhecimento
histórico. O procedimento de investigar as questões mais simples tem o sentido de
aproximação da diversidade e da complexidade da multiplicidade, cuja relação e
síntese requer o retorno ao amplo articulado que sintetiza e sistematiza os passos e
os momentos anteriores. A apresentação do material pedagógico da oficina de
Guaporé serve de amostra e referência para a análise do projeto e seus resultados.
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Área Temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
RESUMO: O Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa e realizado em
conjunto com as universidades, objetivando o desenvolvimento sustentável e a integração
social, por meio de ações voluntárias em comunidades de baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), proporcionando também oportunidades para que os estudantes
universitários tenham contato com as mais diversas realidades sociais do país. Este artigo
relata a participação dos autores na Operação Centro-Nordeste 2010, no município de Campo
Alegre, em Alagoas, no período de 16/01 a 31/01/2010, desenvolvendo ações nas áreas de
comunicação, tecnologia e produção, trabalho e meio ambiente, buscando capacitar
multiplicadores em cada uma dessas áreas na região.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Rondon, desenvolvimento regional, capacitação
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INTRODUÇÃO: A interação entre universidade e comunidade, advinda da extensão
universitária, faz com o que o estudante note a sua responsabilidade como cidadão e lhe
oportuniza, como futuro profissional, utilizar o conhecimento adquirido na universidade em
prol da sociedade. Essa é uma consideração central no Projeto Rondon, cujo nome se inspira
no militar e humanista Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, e que foi criado em
1967, na chamada Operação Zero, que contou com 30 estudantes e 2 professores do Rio de
Janeiro. Extinto em 1989, foi relançado em 2005 em Tabatinga (AM), graças a uma proposta
da União Nacional dos Estudantes (UNE) enviada ao Presidente da República. A Operação
Centro-Nordeste 2010 foi a vigésima quarta operação da nova fase do projeto, e foi realizada
nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás e Tocantins.
Esse trabalho descreve a ação voluntária realizada por um grupo de seis estudantes de
áreas distintas da UNIOESTE, no período de férias, coordenado por dois professores
orientadores, no município de Campo Alegre, no estado de Alagoas. Também esteve presente
no mesmo município uma equipe das Faculdades Integradas de Bebedouro – SP (FAFIBE),
atuando conjuntamente com a equipe da UNIOESTE, desenvolvendo ações mais voltadas à
Educação e Saúde. Na composição das equipes se primou pela interdisciplinaridade dos
alunos na sua formação acadêmica, bem como em abarcar os vários campi da Instituição.
O município de Campo Alegre situa-se na denominada zona da mata, no estado de
Alagoas, possui 47209 habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2009), território equivalente a 308,06 km² e IDH de 0,595 (PNUD, 2000),
o que o situa em 4752º lugar entre os 5507 municípios brasileiros. Sua emancipação política
se deu em 08/06/1960, ao se desmembrar do município de São Miguel dos Campos.
A economia do município concentra-se quase que exclusivamente em torno do cultivo
da cana-de-açúcar, havendo pouca diversificação de culturas. Como o cultivo da cana
depende da existência de grandes latifúndios, esse tipo de propriedade é predominante em
Campo Alegre, o que acarreta alta concentração de renda em favor dos proprietários de terra.
Ainda, a cidade possui dois distritos principais, Luziápolis, que possui aproximadamente o

mesmo número de habitantes que a sede, e Chã da Imbira. As atividades desenvolvidas
compreenderam tanto a sede quanto esses dois distritos.
OBJETIVOS: O Projeto Rondon busca integrar o universitário no processo de
desenvolvimento nacional, oportunizando-lhe experiências que contribuam para a dimensão
social de sua formação, desenvolvendo no acadêmico o senso de cidadania e propiciando-lhe
o conhecimento sobre as mais diversas realidades do país, através de atividades de extensão.
No âmbito do conjunto B de ações, que foi trabalhado pela equipe da UNIOESTE, as
principais metas foram: estimular o desenvolvimento do associativismo, do cooperativismo, e
demais formas de economia solidária; incentivar a agricultura de base familiar; desenvolver o
conhecimento e a consciência ecológica para a preservação do meio-ambiente; incentivar o
desenvolvimento e a diversificação da renda; capacitar educadores quanto ao uso da
informática na educação; introduzir a utilização do Linux e suas ferramentas na rede pública
de ensino e a atualização de professores e da comunidade quando ao último acordo
ortográfico firmado entre os países lusófonos.
MÉTODOS: A metodologia aplicada compreendeu palestras e oficinas práticas de
capacitação, realizadas de segunda à sexta-feira, no período da manhã, tarde e noite, junto a
agentes comunitários, professores, e comunidade em geral. Também foram realizadas
atividades recreativas nos sábados para as crianças da sede municipal (Campo Alegre) e do
distrito de Luziápolis, além de atendimento jurídico à população carente, ação essa
denominada de “Rondon na Praça”.
As atividades de capacitação foram desenvolvidas na sede e nos distritos, em escolas
municipais, com acesso livre a toda comunidade interessada. A exposição dos conteúdos se
deu por meio de palestras, com auxílio de recursos áudios-visuais, e demonstrações práticas.
Por sua vez, a realização das atividades recreativas se deu na praça do distrito de Luziápolis,
no primeiro sábado (23/01/2010), e na praça da sede, no sábado posterior (30/01/2010).

Conforme a programação, as crianças desfrutaram de várias atividades recreativas. Um
festival musical foi idealizado e organizado, a fim de fomentar e valorizar a cultura regional.
DISCUSSÕES E RESULTADOS: Todas as atividades realizadas foram contempladas na
etapa de preparação, que se deu através de reuniões de planejamento na Pró-Reitoria de
Extensão, onde os professores repassaram aos alunos a realidade encontrada na viagem
precursora, e com base nisso os materiais foram preparados.
Os resultados obtidos foram diferenciados em razão das localidades em que foram
realizadas e dos assuntos abordados. De modo geral, a participação do público foi satisfatória
de acordo com os dados apresentados na Tabela 01. No total, a equipe B da Unioeste atingiu,
em suas palestras e mini-cursos, um público de 1034 pessoas, às quais foram emitidos
certificados de participação.
Tabela 01. Ações do Projeto Rondon desenvolvidas na sede do município de Campo Alegre e
nos distritos de Luziápolis e Chã da Imbira.
Atividade
Mini-curso de associativismo e cooperativismo
Atividade
Mini-curso de compostagem
Atividade
Palestra sobre educação ambiental
Atividade
Palestra sobre preservação de encostas e
nascentes
Atividade
Palestra sobre processamento de produtos

Carga
Horária
4hs
Carga
Horária
4hs
Carga
Horária
2hs
Carga
Horária
2hs
Carga
Horária
2hs

Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis

Público
total
45
Público
total
61
Público
total
120
Público
total
69
Público
total
73

Atividade
Mini-curso sobre saneamento básico
Atividade
Palestra sobre direitos ambientais e sociais
Atividade
Palestra sobre marketing e seus conceitos
principais
Atividade
Mini-curso sobre reciclagem de lixo,
agroecologia e plantas medicinais
Atividade
Palestra sobre economia solidária, seus
conceitos e desafios
Atividade
Mini-curso sobre implantação de hortas
Atividade
Mini-curso sobre elaboração de projetos
Atividade
Palestra sobre coleta seletiva de lixo
Atividade
Palestra sobre finanças pessoais
Atividade
Palestra sobre empreendedorismo e seus
conceitos principais
Atividade
Mini-curso sobre as novas regras do português
Atividade

Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
4hs
Campo Alegre
Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
2hs
Campo Alegre
Carga
Localidades em que
Horária
foi desenvolvida
2hs
Campo Alegre e
Luziápolis
Carga
Localidades em que
Horária
foi desenvolvida
4hs
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
2hs
Campo Alegre

Público
total
17
Público
total
22
Público
total
23

Carga
Horária
4hs

Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre e
Luziápolis
Localidade em que foi
desenvolvida
Campo Alegre
Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre, Chã da
Imbira e Luziápolis
Localidade em que foi
desenvolvida
Campo Alegre

Público
total
39

Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
4hs
Campo Alegre
Carga Localidade em que foi

Público
total
87
Público

Carga
Horária
4hs
Carga
Horária
2hs
Carga
Horária
2hs
Carga
Horária
2hs

Público
total
66
Público
total
14

Público
total
78
Público
total
37
Público
total
98
Público
total
24

Mini-curso de introdução ao Linux
Atividade
Palestra sobre como inserir seu produto no
mercado
Atividade
Mini-curso sobre planilhas de RH em
Excel/Calc
Atividade
Mini-curso sobre geração de renda e microagroindústrias
Atividade
I FEMUSIC – Festival de Música de Campo
Alegre
Atividade
Rondon na Praça

Horária
desenvolvida
8hs
Campo Alegre
Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
2hs
Campo Alegre

total
22
Público
total
11

Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
4hs
Campo Alegre

Público
total
31

Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
4hs
Campo Alegre

Público
total
31

Carga Localidade em que foi
Horária
desenvolvida
Campo Alegre

Público
total
-

Carga
Horária
4hs

Público
total
-

Localidades em que
foi desenvolvida
Campo Alegre e
Luziápolis

Cada uma das ações foi realizada pelos acadêmicos não somente em sua respectiva
área de formação, mas também com o auxílio dos demais membros da equipe, trabalhando os
temas de maneira multidisciplinar, abarcando as várias dimensões envolvidas. Essa atuação só
foi possível graças à grande integração entre os membros da equipe e da colaboração mútua.
Ao final de cada dia as atividades eram avaliadas, com o objetivo de diagnosticar pontos
positivos e negativos para aprimorar o desempenho das oficinas futuras.
A grande participação da população, não somente em termos quantitativos, mas
principalmente qualitativos, evidenciou o sucesso da operação em seu objetivo de
disseminação do conhecimento. O amplo apoio fornecido pela prefeitura local e o
envolvimento dos agentes comunitários foram decisivos para que a equipe conseguisse
realizar as atividades propostas.

CONCLUSÕES: Considera-se que as atividades desenvolvidas obtiveram êxito, desde a
visita precursora à realização das ações ao longo das duas semanas de trabalho desenvolvido
no município. Houve bastante interação da população com os rondonistas, demonstrando o
anseio que os habitantes tinham em relação ao desenvolvimento do Projeto na cidade.
Muitos agentes comunitários foram capacitados, e desta forma espera-se que os
conhecimentos adquiridos por esses multiplicadores possam ser aplicados para a constante
melhoria das condições de vida de toda àquela população.
Campo Alegre é uma cidade com um grande potencial produtivo, mas para que esse
potencial de fato se desenvolva é necessário que a população busque diversificar as atividades
geradoras de renda, tomando iniciativas para o desenvolvimento de economias solidárias, em
especial, cooperativas e associações. As ações do Projeto Rondon nesse município levaram
muitas opções de melhorias para a comunidade.
Pela ótica do acadêmico, do aprendizado pessoal adquirido com as experiências
vividas no Projeto, os ganhos foram muitos e incalculáveis. Vivenciar e compreender melhor
uma realidade muito diferente da qual está inserido, de um Brasil anacrônico, é essencial para
formar um cidadão melhor e um profissional mais capacitado. O conhecimento adquirido só é
útil quando praticado, quando se torna útil para a sociedade, e o Projeto Rondon propicia essa
oportunidade de uma maneira intensa, imersiva, para a construção da cidadania e de uma
sociedade melhor, mais justa e igualitária.
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UM OLHAR PSICOLÓGICO SOB O PROJETO DE INTERCÂMBIO
LINGUÍSTICO-CULTURAL ENTRE DOCENTES E DISCENTES DO BRASIL E
DO PARAGUAI
Coordenador responsável: Rejane Hauch Pinto Tristoni
rejanetristoni@hotmail.com
Jerry Silvio Tristoni
Ministrante: jerrytristoni@hotmail.com
Colaborador:
área 02 cultura
comunicação oral
PALAVRAS-CHAVE: psicologia; socialização; aprendizagem.
O interesse em participar deste projeto surgiu através do convite feito
pela professora Rejane Hauch Pinto Tristoni, objetivando um olhar psicológico
técnico e amplo. Uma tentativa de compreender como ocorre a socialização
dos participantes do projeto, verificando o comportamento, isto é, como eles se
relacionam. Desse modo, foi possível entender a origem e como ocorrem os
preconceitos existentes em ambas as culturas.
Este projeto permite, por meio da observação direta do comportamento
dos participantes, entender como desenvolve suas crenças e suas atitudes em
relação ao outro e, na medida em que se conhece o outro, rompem-se as
barreiras preconceituosas.
Ao participar do projeto, o participante é introduzido no contexto social e
cultural do país. Na medida em que conhece e se relaciona na cultura do outro,
começa a valorização e a quebra de preconceitos do que lhe causava
estranheza. Entende-se, então, que ninguém pode gostar do que não conhece.
É importante a participação do profissional de psicologia neste projeto,
uma vez que, por meio de seu conhecimento técnico e cientifico, é possível
entender como se desenvolve o comportamento preconceituoso e, a partir
disso, com a ajuda desse profissional, elaborar estratégias que facilitem a
socialização dos participantes, tais como: atividades, dinâmicas, apresentações
de danças, passeios, promover diálogos, discussões, entre outros. A execução
deste projeto favorece os dois países citados, já que por meio dele é possível
conhecer, entender e valorizar a cultura do outro e, ainda, ao conhecer a
cultura e a identidade do outro começa a valoriza-se a si próprio (SIGNORINI,
2001).

UMA ARTICULAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E A INFORMÁTICA COMO
INSTRUMENTO PARA A CIDADANIA E O EMPREGO E ACESSIBILIDADE ÀS IES.

André Luiz Brun, Claudia Brandelero Rizzi, Jaqueline Zdebski da Silva Cruz, Luiz
Henrique Marcomini, Marcos Paulo Nicoletti, Matheus Cataneo, Miriam de Lima
Hellmann, Rogério Luis Rizzi, Sérgio Ricardo Mascaro e Willian Fernando Roque.

Área temática: Educação.

Apresentação oral.

Resumo:
Este trabalho apresenta a proposta e algumas ações do 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”, cujo objetivo é
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 se inserindo num mercado de trabalho competitivo.
Para atingir estas metas, o projeto se propõe a trabalhar a matemática através da
resolução de problemas e utilizar o computador como transposição pedagógica para
potencializar o processo de aprendizagem, uma vez que a Informática é trabalhada não
somente como ferramenta de acesso e permanência no mercado de trabalho, mas
também como uma ferramenta de apoio às aulas presenciais apoiado pela internet.
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Palavras chave: Articulação entre a matemática e informática; cidadania, emprego e
renda.

Introdução:
O projeto, financiado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI) – Fundo Paraná, vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras,
iniciou suas atividades em dezembro de 2009 com a seleção e a capacitação da
equipe. No mês de março deste ano começamos as atividades na cidade de
Catanduvas e visando conhecer o perfil dos alunos participantes do projeto, já no
primeiro dia de atividades na escola, aplicou-se um questionário que apontaria as
características daqueles para um melhor direcionamento do curso. Através das
respostas dadas verificou-se que a maioria está ciente da importância da Matemática e
da Informática em suas vidas. Porém, nas cidades menos desenvolvidas no estado do
Paraná, como o município de Catanduvas, dificuldades de diversas naturezas causam
obstáculos na busca de acesso a esses conhecimentos; levá-los até esses locais é a
proposta deste projeto.
Os conteúdos matemáticos estão sendo apresentados aos alunos de uma forma
diferenciada, já que todos os tópicos abordados são desenvolvidos com base na
metodologia de Resolução de Problemas voltados à realidade do aluno. Entre os
conteúdos que estão sendo trabalhados neste projeto estão: a geometria euclidiana,
geometria analítica, álgebra, análise combinatória, probabilidade e a matemática
financeira.
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A computação, além de ser um relevante recurso para o ensino e a
aprendizagem de Matemática, é também uma ferramenta indispensável para aqueles
que atuam em certos segmentos do mercado de trabalho. A utilização da informática
aplicada à educação visa qualificar o cidadão catanduvense para suas necessidades
diárias, para o mercado de trabalho e para utilizar recursos que servirão como
mediadores para oferecer aulas apoiadas pela web.
Os softwares que estão sendo empregados foram escolhidos por satisfazerem
características consideradas importantes pelo grupo: utilização fácil e intuitiva, gratuitos,
necessidade de poucos requisitos de hardware, que sejam de uso imediato pelos
alunos e que estejam disponíveis nos sistemas operacionais windows e linux, já que
nos computadores em suas casas, os alunos possuem o windows e na escola,
somente dispõem do sistema operacional linux.
Nas aulas de informática os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer e
trabalhar com o ambiente Moodle, com a produção de vídeo e de homepage e com
ferramentas do BROffice (Writer, Calc, Impress).

Objetivos:
O objetivo geral do projeto é contribuir positivamente às condições de acesso às
IES, à obtenção do emprego, ao aumento da renda e à inserção social dos alunos
participantes. Visa gerar ações enfocando a leitura, a interpretação e realização de
operações matemáticas apropriadas, objetivando modificar a atitude do aluno em
relação à aprendizagem da Matemática, tendo a Informática como ferramenta
educacional. Alguns objetivos específicos envolvem a vivência da prática do ensino da
Matemática aos discentes e ao egresso do curso de Licenciatura em Matemática, o
desenvolvimento de conteúdos de Matemática necessários à formação do cidadão e do
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vestibulando, a formação de grupo de estudos em Informática na Educação
Matemática, a produção de material didático apropriado à proposta e a realização de
cursos de Matemática e Informática adequados à formação desse cidadão.

Métodos:
A realização do projeto está estruturada em módulos de matemática, de microinformática e de informática aplicada à educação. Esses módulos estão articulados de
modo a proporcionar uma interação entre a matemática e a informática visando o
emprego, a melhoria da renda e a acessibilidade às Instituições de Ensino Superior.
O projeto será executado no Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, na
cidade de Catanduvas. É trabalhado aos sábados em sala de aula na forma de
conteúdos, exercícios e monitorias e, além disso, o projeto acontece durante a semana,
quando são realizadas as monitorias via chats, fóruns e as atividades são realizadas e
submetidas via moodle.

Discussão e resultados:
Os alunos egressos do ensino médio da cidade de Catanduvas, assim como
acontece também em outras localidades interioranas, procuram ingressar em IES mas
também permanecem na própria cidade trabalhando no comércio e nas suas
instituições.

Do

público

participante

deste

projeto

aproximadamente

30%

já

desempenha alguma atividade no mercado de trabalho de Catanduvas e cerca de 70%
dos alunos concluintes pretendem prestar vestibular neste ano de 2010. Daí a
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importância de se incluir no projeto atividades que contribuam tanto para o acesso às
IES quanto para a capacitação visando o emprego e a melhoria da renda.
A escolha do município de Catanduvas para realização do nosso projeto deve-se
ao fato de que o programa Universidade Sem Fronteiras prioriza o financiamento de
projetos em áreas estratégicas para o desenvolvimento social de populações de
municípios que apresentem indicadores sociais baseados em IDH-M insatisfatórios. A
partir dos estudos realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral e pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social identificou-se que a cidade de Catanduvas que é uma pequena cidade do oeste
do Paraná, possuindo aproximadamente 9600 habitantes tem baixo IDH-M, ficando em
2750 lugar no estado em termos de desenvolvimento.
Para desenvolvimento deste projeto toda a equipe trabalha na construção de
material didático que contemple todos os tópicos que serão abordados durante a
realização do projeto, tanto na área de Matemática quanto em Informática. Todo o
material será oferecido gratuitamente aos alunos e servirá como apoio para que eles
possam consultar em momentos oportunos.
Foi elaborado um site para o projeto, apresentado na figura abaixo, como mais
uma forma de ligação entre a equipe e os alunos, que podem através da página do
projeto encontrar os endereços de toda a equipe, ter acesso ao material usado em sala
e outros materiais extras disponibilizados, o link com o moodle, entre outras facilidades.
O endereço para acesso é www.inf.unioeste.br/~usf.
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Os cursos oferecidos no projeto estão cadastrados no moodle, que é um
ambiente virtual de aprendizagem 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, registrar notas, além de viabilizar que um grupo de pessoas ensine e
aprenda de maneira colaborativa e compartilhada. Este recurso é muito usado por
instituições de ensino para dar suporte operacional e pedagógico a cursos presenciais,
semi-presenciais ou totalmente online. No nosso projeto ele é o principal responsável
pela iteração entre a equipe e os alunos.
Visto que a realização do curso está diretamente ligada ao acesso à internet e
dado que são desenvolvidas atividades como monitorias, fóruns e chats remotamente,
levantaram-se informações sobre o acesso dos alunos à grande rede. Verificou-se que
6

23 participantes têm acesso à internet, em casa, no trabalho, na casa de amigos, no
colégio ou em lan houses. Com base nos alunos que entram na internet, questionou-se
o número de horas semanais despendidas para tal atividade. Descobriu-se que o tempo
médio gasto em frente ao computador com acesso à rede foi de quase 20 horas (19,8
horas) semanais em média. Este fato mostra grande interesse dos estudantes nas
possibilidades oferecidas pela internet.
Buscou-se descobrir para quais atividades os participantes mais aplicam os
computadores, tanto local quanto via rede. Verificou-se que 82% utilizam para
entretenimento, 58% em atividades escolares e 12% utilizam com foco profissional.
Outro ponto a ser focado pelo projeto é a preparação dos alunos para ingresso
no mercado de trabalho, de forma a melhorar suas chances de sucesso na carreira
profissional. Com esta base, questionou-se os estudantes sobre se eles percebem o
aprendizado de matemática e informática como uma forma de ampliar as possibilidades
no mercado de trabalho. Todos concordaram que as duas áreas são imprescindíveis às
atividades profissionais atualmente.

Conclusões:
A boa receptividade do projeto na escola, tanto por parte dos alunos quanto por
parte da direção e dos funcionários, fez com que as nossas expectativas iniciais fossem
alcançadas. Os alunos são bastante participativos durante as aulas presenciais e nas
atividades promovidas via moodle. Deixam transparecer os seus esforços para adquirir
o máximo de conhecimento possível, o que para nós é muito importante já que, como
este projeto é de apoio às licenciaturas, o interesse por parte dos alunos é de extrema
importância para que todas as atividades diferenciadas, produzidas pela equipe e

7

ministradas pelos alunos dos cursos de matemática e de informática, possam de fato
surtir os efeitos desejados e fazerem o diferencial neste projeto.

Referências Bibliográficas
http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/idh_estados.pdf acesso em 05/04/2010.
Notas de aula do projeto PROMAT, 2009.

Formas de contato com a Ação: http://www.inf.unioeste.br/~usf ou pelo telefone (45)
3220 3286
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UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNAMENTTAL E PROGRAMAS DE LAZER
Dra. Carmem Elisa Henn Brandl; Ms. Inácio Brandl Neto; Ms. Ilse Lorena von Borstel
Galvão de Queirós1;
Angélica Macedo; Diego Oliveira Carmanini; Patrícia Cristine Hoffmann; Silmara
Talita Marcondes; Suelen Rodrigues da Luz; 2
Dalton Luiz Heich3
Área Temática: Educação
Comunicação oral

RESUMO
O presente projeto faz parte do Programa Universidade sem Fronteiras,
apoio às Licenciaturas da SETI e tem por objetivo principal elaborar e implantar uma
proposta de Educação Física para as Escolas de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental com profissional formado na área e organizar programas de Lazer
ocupando espaços ociosos das Escolas, para as crianças e familiares dos
Municípios envolvidos no Projeto, e contribuir para a formação de acadêmicos com
experiências didático-pedagógicas e de organização da Educação Física. O projeto
irá envolver 5 acadêmicos, 01 professores recém-formado e 3 orientadores da
Unioeste. As principais ações consistem em aulas de Educação Física nas Escolas
que não possuem o professor formado na área, inserido no Projeto Pedagógico;
atividades recreativas em finais de semana para crianças e familiares; articulação,
junto ao poder público para transformar as ações em práticas permanentes após o
encerramento do Projeto.
1

Professores do Curso de Educação Física da UNIOESTE, Pesquisadores do GEPEFE, Coordenadores do
Projeto.
2
Acadêmicos do Curso de Educação Física – Licenciatura da UNIOESTE bolsistas do Projeto.
3
Professor Recém-formado no Curso de Educação Física – Licenciatura da UNIOESTE bolsista do Projeto.

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Lazer, Criança

INTRODUÇÃO
A importância da Educação Física (Motora) na Educação formal e não-formal
da criança em relação aos aspectos afetivo-social, cognitivo e motor já é consenso
entre os educadores. A Educação Física enquanto atividade inserida dentro da
escola já é fato desde o início do século XX, porém, foi legitimada como disciplina
curricular a partir da LDB de 1996, no seu artigo 26, Parágrafo 3º, alterada pela lei nº
10.793 de 1º de dezembro de 2003, que passou a vigorar com a seguinte redação “a
Educação Física integrada á proposta pedagógica da Escola, é componente
curricular obrigatório da Educação Básica, sendo sua prática facultativa ao aluno”,
em algumas situações: maiores de 30 anos; quem trabalha 6 ou acima de 6 horas;
quem estiver em serviço militar; quem tiver doenças transmissíveis; e que tem a
prole.
No entanto, ainda não foi efetivado pela maioria dos órgãos públicos,
especialmente, pelas Secretarias Municipais de Educação, que tem sob sua
responsabilidade as escolas de 1º ao 5º ano, do Ensino Fundamental, na elaboração
de propostas de Educação Física, pautada em pressupostos científicos da área e da
Educação, e que possam contribuir efetivamente com a formação da criança.
A maioria dos municípios do Estado do Paraná (e de outros Estados
também), não possuem professores formados em cursos superiores de Educação
Física para ministrarem esta disciplina. Normalmente é o próprio professor regente
de turma que o faz ou o que é mais provável, não proporciona uma Educação
Motora efetiva neste nível de ensino.

Outro aspecto para justificar a implantação deste projeto, foi que a Educação
Física envolve o conhecimento sobre a cultura corporal, na educação sistemática e
assistemática, assim, esse saber também precisa se materializar no tempo livre dos
alunos. Portanto, os profissionais desta área, como as escolas, são responsáveis
direta ou indiretamente pela motivação, promoção e orientação de atividades
motoras recreativas no tempo livre no âmbito escolar ou fora dele, promovendo a
educação para e pelo lazer.
Nesta direção, as instituições educacionais no desenvolvimento de suas
políticas educacionais, deveriam considerar, entre outros aspectos, também a
necessidade de políticas que envolvam ações relacionadas a vivência do lazer de
interesses motores e sociais, otimizando seus espaços e materiais para atividades
decorrentes da iniciativa própria das pessoas ou grupos, como a disposição de
salas, jogos, quadras e bolas, etc. Por outro, podem proporcionar atividades e
propostas supervisionados ou orientadas através da animação sócio-cultural, como:
eventos ou oficinas de diferentes jogos, esportes, teatro, dança, artes, colônia de
férias, entre outros, podendo possibilitar o lazer para a comunidade interna (alunos,
professores, administração e pais) e externa (comunidades próximas), através de
atitudes e propostas economicamente viáveis.
Neste panorama, o interesse em implantar este projeto foi o de assegurar às
crianças dos municípios envolvidos tenham uma educação motora de qualidade,
ministrada por professores formados na área, bem como, proporcionar um espaço
extra-curricular, com atividades predominantemente motoras, para as crianças e
seus familiares usufruírem suas horas de lazer. Pois, a falta de aulas de Educação
Física e vivências de lazer nesta faixa etária, acarretam um atraso no
desenvolvimento motor destas crianças, que acarretam consequências nos aspectos
cognitivo e afetivo-social. A necessidade de estimular hábitos de atividade física,
bem como, educar pelo lazer desde a infância justificam a relevância desta proposta.

OBJETIVO GERAL
Elaborar e implantar uma proposta de Educação Física para as Escolas de 1º
ao 5º ano do Ensino Fundamental e organizar programas de Lazer ocupando
espaços ociosos das Escolas, para as crianças e familiares dos Municípios
envolvidos no Projeto.
METODOLOGIA
Caracteriza-se como um projeto de extensão, inserido no Programa de
Extensão Universidade Sem Fronteiras, subprograma de apoio as Licenciaturas, da
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR),
contemplando municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Insatisfatório do
Estado do Paraná. Assim, os municípios paranaenses selecionados para o
desenvolvimento deste projeto foram: Ouro Verde e São José das Palmeiras, para
atender basicamente duas diretrizes: 1- Contato com o poder Público no sentido de
assessorar as Secretarias de Educação e as Escolas Públicas, para viabilizar a
permanência das aulas de Educação Física ministradas por profissionais formados
na área e inseridas nos Projetos Pedagógicos das Escolas; Atendimento imediato às
crianças.
Para o cumprimento dessas duas diretrizes e dos objetivos previstos, há uma série
de ações a serem desenvolvidas ao longo do ano e algumas que já se iniciaram, as
quais passamos a relatar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados abaixo relatados se apresentam parciais, considerando que o
projeto iniciou em dezembro de 2009 e está previsto para terminar em novembro de
2010. Como já foi dito anteriormente, algumas ações já foram realizadas, e muitas
outras serão desenvolvidas. Segue o relato e resultados das ações realizadas:

Contato com o poder público, por meio dos Prefeitos e os responsáveis pelas
Secretarias Municipais de Educação e direções das Escolas para expor o projeto
e verificar as possibilidades de sua implantação.
Seleção do professor recém-formado e dos acadêmicos, através de edital público e
processo seletivo. Houve a inscrição de 09 acadêmicos e 06 professores recémformados. Destes, 05 acadêmicos e 01 professor foram contratados para
atuarem no projeto.
 Reuniões de estudo com o grupo de trabalho,
 A partir de fevereiro de 2009, o professor recém formado assumiu aulas de

Educação Física nas Escolas Municipais centrais dos municípios de São José
das Palmeiras e Ouro Verde, totalizando em 16 horas aulas em cada Escola.
 A primeira intervenção nas escolas, realizada pela equipe de trabalho, foi um

diagnóstico das condições, interesse e cultura local no que diz respeito as
atividades motoras.
Resultado do diagnóstico correspondente características das escolas:
A escola Municipal Padre Arnaldo Janssen – Educação Infantil e Ensino
Fundamental, de Ouro Verde do Oeste – PR, sua equipe administrativa é composta
por 2 funcionários,

35 professores,

24 turmas que atendem 485 alunos. Os

espaços internos existentes são: salas de aulas; saguão interno; biblioteca e
laboratório de informática. Os espaços externos existentes são: uma quadra; um
pátio e um parque infantil. Os materiais existentes na escola são: duas redes de
voleibol; dez bolas de diferentes; um kit de tênis de mesa; uma cesta de
basquetebol; dez aparelhos de som; alguns brinquedos infantis, seis jogos de mesa,
e duas traves de futebol. A atividade ou projeto de contra-turno ou final de semana
proposta pela escola é o reforço escolar. Oferece algumas atividades especiais em
datas comemorativas, como gincanas no dia da criança e danças de carnaval. Como
sugestão de datas para realizar propostas de lazer indicaram o sábado.

A escola Municipal Regente Feijó – Educação Infantil e Ensino Fundamental,
de São José das Palmeiras – PR, é composta por 19 professores, 18 turmas que
atendem 387 alunos. Os espaços internos existentes são: salas de aulas; biblioteca.
Os espaços externos existentes são: um campo gramado, uma quadra coberto e um
pátio. Os materiais existentes na escola são: duas redes de voleibol; duas bolas de
diferentes modalidades; 02 kit de tênis de mesa;

aparelho de som; alguns

brinquedos infantis, jogos de mesa. Oferece algumas atividades especiais em datas
comemorativas, como gincanas no dia da criança. Como sugestão de datas para
realizar propostas de lazer não indicaram data.
Resultado do diagnóstico correspondente a cultura motora das crianças e o
interesse em relação às propostas de lazer.
Foi realizado um diagnóstico nas escolas dos municípios de Ouro Verde do
Oeste e São José das Palmeiras, nas quais o projeto está sendo desenvolvido, para
servir de apoio na seleção, organização e estruturação de todas as atividades que
serão propostas ao decorrer de todo o projeto.
O diagnóstico foi composto por perguntas acerca da preferência das crianças
em relação á suas brincadeiras fora da escola e os locais utilizados de realização, os
materiais e brinquedos usados nas brincadeiras, e se os escolares preferem brincar
sozinhos ou em grupo. Ainda foram incluídas perguntas acerca de quais atividades
os escolares gostariam de participar durante as aulas de educação física, e se
gostariam de participar de atividades no contra - turno escolar, e quais são estas
atividades de preferência.
A seguir serão discutidos os resultados dos diagnósticos realizados com as
crianças de 2º e 3º Anos das cidades de Ouro Verde do Oeste e São José das
Palmeiras que totalizou 133 crianças, e na sequência 3ª e 4ª Séries das mesmas
escolas, com um total de 107 crianças.

Os alunos de 2ª e 3ª Anos, de ambas as escolas, ao serem questionados
sobre a preferência das brincadeiras realizadas fora da escola, responderam que
preferem brincadeiras de pegador (87 escolares). Entre outras atividades foram
citados jogos esportivos como o futebol. Quanto aos materiais mais utilizados pelas
crianças para brincar, os mais citados foram os brinquedos, entre estes o mais
destacado foi bola (74). E quanto ao local de realização das brincadeiras, a maioria
dos escolares (116) responderam que brincam em casa, e as outras crianças
responderam que brincam em outros locais como na escola e espaços abertos como
na rua. Quando os alunos foram questionados sobre a preferência de brincar
sozinho ou em grupo, 130 crianças de 2º e 3º ano responderam que tem preferência
em brincar em grupo e 03 crianças preferem brincar sozinhas. Outro questionamento
foi sobre a possibilidade de ir à escola aos finais de semana para brincar e as
respostas foram que 131 crianças de 2º e 3º ano disseram sim, que gostariam de ir
brincar nos finais de semana e 02 crianças disseram que não gostariam de ir nos
finas de semana na escola. Ainda foi verificado quanto sobre as atividades que eles
gostariam de ter nas aulas de Educação Física, onde 59 crianças preferem os jogos,
28 preferem ginástica e 24 escolheram brincadeiras de arte. Os demais citaram
brincadeiras como jogos de mesa, construção de brinquedos e gincanas.
Ao questionar os alunos de 3ª e 4ª séries, de ambas as escolas, sobre quais
as brincadeiras que eles mais brincam fora da escola, observou-se que houve
predomínio de brincadeiras de pegador (50) e de jogos esportivos, entre eles o
futebol (68). Quanto aos materiais mais utilizados pelas crianças para brincar,
destacaram-se os brinquedos, mais precisamente a bola (74). Com relação aos
locais onde as crianças de 3ª e 4ª séries brincam, observou-se que a maioria (57)
brincam em casa e 44 brincam em espaços abertos, como por exemplo na rua (17).
Quanto a preferência de crianças de 3º e 4º série em brincar sozinho ou em grupo,
100 deles preferem brincar em grupo e apenas 07 crianças preferem brincar
sozinhas. Quanto ao questionamento sobre ir à escola no contra turno e finais de

semana às crianças de 3º e 4º série, 81 crianças disseram que gostariam de brincar
nos finais de semana na escola, e outras 26 crianças disseram que não gostariam ir
aos finais de semana brincar na escola. Foi questionado aos alunos de 3ª e 4ª séries
sobre quais atividades que eles gostariam de ter nas aulas de Educação Física,
onde houve destaque aos jogos (61) e à ginástica (20). Também questionou-se
sobre as atividades que eles gostariam de participar nos finais de semana e no
contra-turno, onde prevaleceu os jogos com 66 escolhas, com destaque para o
futebol e a queimada (caçador).
CONCLUSÃO
Muitas etapas ainda serão realizadas pela equipe deste Projeto, porém o
objetivo maior se concentra na elaboração de um plano de ação, junto aos poderes
executivo e legislativo dos municípios, para contratação de Professores de
Educação Física formados na área, dando seqüência ao Projeto, após seu
encerramento.

UNIVERSIDADE E MOVIMENTO SOCIAL: INTERLOCUÇÃO NA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
Janaine Zdebski da Silva; Francielle de Assis Beraldi; Liliam Faria Porto Borges;
Juliana Andréia Duartte Araújo; Danieli Cristina Scalco; Geni Izabel Teixeira de
Souza; Lucimar Ramires Calaça Assunção.

Resumo
O presente trabalho busca apresentar de forma breve o Projeto de Extensão da
Unioeste, Universidade Sem Fronteiras intitulado “Capacitacão e Formação
Continuada de Educadores das Escolas Itinerantes dos Acampamentos do MST” e
analisar a importância do mesmo 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. Procuramos
destacar o papel da Universidade aberta frente à sociedade, prezando a troca e
amadurecimento de saberes de ambos, bem como destacar a relevância da
interlocução da Universidade com os Movimentos Sociais, mostrando como esse
Projeto de Extensão abriu possibilidades de interligar conhecimentos nesse
processo de interlocução em construção.
Palavras-chave: Universidade; Educação do Campo; Movimentos Sociais.

Área temática: Educação/Apresentação oral.

Introdução
O Projeto Universidade Sem Fronteiras - USF - intitulado “Capacitação e Formação
Continuada de Educadores das Escolas Itinerantes dos Acampamentos do MST”
nasceu de uma demanda criada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra - MST- na busca constante pela formação pedagógica de seus educadores.
Esse projeto tem 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.
Esse projeto se efetiva, especialmente, ao realizar encontros com os coordenadores
das 11 escolas itinerantes do Paraná buscando discutir temáticas importantes que
contribuam na construção de uma escola adequada à realidade dos sujeitos
acampados e uma educação que valorize a vida no campo numa perspectiva
coletiva. Além de subsídios teóricos, durante os encontros preza-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 se dá a partir da
definição da temática que será abordada, sendo selecionados textos vinculados 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. Para realização desses cursos de formação são convidados docentes com
reconhecida produção na área que possam contribuir no debate, tendo em vista que
as discussões são pautadas nesse trabalho desenvolvido nos acampamentos com
os professores de cada escola.
Assim que os encontros se encerram, são organizados os materiais utilizados
durante os mesmos e é feito um planejamento por parte dos coordenadores para
realização de seminários com o conjunto de professores na escola que atuam, de
forma a apresentar um panorama dos debates, promovendo as discussões e
sínteses acerca das dúvidas apresentadas anteriomente. Participam diretamente
dos encontros cerca de 25 coordenadores pedagógicos, e indiretamente 150
professores das escolas de acampamento

e aproximadamente 1500 alunos

acampados no Paraná também são beneficiados.

Objetivos
Apontar a importância da Universidade aberta à sociedade enquanto possibilidade
de interlocução com os Movimentos Sociais ao interligar os conhecimentos
produzidos pela comunidade acadêmica 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

conhecimentos e experiências, uma socialização dos saberes de ambos.

troca

de

Métodos
A equipe de bolsistas se reúne semanalmente pra estabelecer uma série de estudos
e debates que possam contribuir com as questões trazidas pelos coordenadores nos
encontros. Definida a temática do próximo encontro, seguem 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, estabelece um programa
de estudos acerca das principais demandas surgidas no encontro. Para além dos
estudos que subsidiam os encontros, os bolsistas têm se debruçado 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 vem sistematizando suas
apreensões.

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.

As discussões vêm demonstrando um importante caminho de maturidade na
reflexão teórica dos envolvidos, que ao entenderem a importância desse espaço
vem 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 tem sido 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 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.(2009. pg. 5) Caderno 3.

Vale ressaltar que a o comprometimento tanto desse Projeto de Extensão
Universitária quanto do MST tem possibilitado a qualificação desse espaço enquanto
formador.

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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V CPCTEC- CICLO DE PALESTRA EM CIÊNCIA TECNOLOGIA EDUCAÇÃO
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Educação
Modalidade de Apresentação: Painel
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Resumo:
O CPCTEC – Ciclo de Palestras em Ciência, Tecnologia, Educação e Cultura é
um evento realizado anualmente pelo PETq – Unioeste, Grupo do Programa de
Educação Tutorial do Curso de Química da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná. Levantando a bandeira da interdisciplinaridade, a atividade engloba as
áreas do conhecimento das Ciências Exatas e das Ciências Humanas, em
forma de palestras não estritamente direcionadas e com a possibilidade de
arguição. O objetivo principal é desmistificar junto aos acadêmicos a
centralização do conhecimento centrada no curso de origem, permitindo
exemplo que o acadêmico de Química só deve estudar seus conteúdos
específicos e de áreas afins. Desta forma, o CPCTEC mescla palestras
diversas, proporcionando aos ouvintes novas linhas de raciocínio, além de
perspectivas diferentes acerca temas que são abordados, englobando a
ciência, a tecnologia, a educação e a cultura. Imbuídos de tais ideais, os
petianos organizam esse evento no sentido de despertar nos ouvintes um olhar
holístico acerca da importância de buscar, a cada dia, um conhecimento mais
completo em sua vida acadêmica, abrangendo as mais diversas áreas. Assim,
propõe-se por meio dessas atividades formar cidadãos de mente aberta a
novos desafios e empreitadas, que sejam possuidores de um vocabulário mais
vasto e de um bom senso argumentativo, tanto quando o assunto tratar de
temas subjetivos, como de temas objetivos.

VOLEIBOL: REFLEXÕES SOBRE SUA PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA.
Ivan Cavalli1
Educação
Painel
Palavras-chave: Escola; Voleibol; Educação
Resumo: JUSTIFICATIVA: Responsável por contribuir para o desenvolvimento das
crianças e dos jovens, a Educação Física tem um de seus alicerces o esporte, o
qual, conforme Darido e Rangel (2008), baseados em Tubino, divide-se em: a)
Esporte-educação; b) Esporte-participação; e c) Esporte-performance. No âmbito da
educação, Soares, et al. (1993) alerta para o fato de que o esporte deve ser tratado
como uma prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal,
projetando uma gama de códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e
pratica. Ao analisar isto devemos determinar a forma como é abordado
pedagogicamente o sentido do esporte nas escolas, como sendo “da” escola
(cooperativo) ou “na” escola (competição). Entre as diversas modalidades coletivas
praticadas na escola, o voleibol configura-se ora como cooperativo, ora como
competitivo, ficando a cabo do profissional o direcionamento das aulas para o
melhor desenvolvimento dos alunos. OBJETIVO: Refletir sobre a prática da
modalidade esportiva voleibol nas aulas de Educação Física Escolar.
METODOLOGIA: Foram utilizadas obras referentes ao assunto, realizando uma
pesquisa bibliográfica. DISCUSSÃO: Na escola é preciso resgatar o compromisso
de solidariedade e respeito humano, e a compreensão de que o jogo se faz
coletivamente. No voleibol não há possibilidade de jogar sozinho, é preciso uma
equipe, e é nesse sentido que Campos (2006) cria a idéia do voleibol-educação,
fundamentado em Tubino (apud DARIDO e RANGEL, 2008), onde ele é praticado de
forma “inclusiva”, sendo que todos têm o direito de realizá-lo. Outro fator importante
para o desenvolvimento do aluno, citando Brandl Neto (2002), é que o jogo de
voleibol proporciona um grande desenvolvimento das percepções nos alunos e
quando adaptado as condições de cada série, permite o desenvolvimento do
pensamento, como também de aspectos fisiológicos e maturacionais. Contribui
ainda para o conhecimento do próprio corpo e nas noções espaço-temporais.
CONCLUSÃO: Com base no que foi encontrado nas obras e em experiência própria,
concluo que o voleibol não é simplesmente uma modalidade esportiva e sim uma
atividade que estimula o desenvolvimento do aluno tanto em termos motores,
cognitivos, como também em questões sócio-afetivas.
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AÇÃO SOCIOAMBIENTAL E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA
SALA DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E
SUSTENTABILIDADE – SEIPAS (2008-2010)
Marli Renate von Borstel Roesler1; Adir Airton Parizotto2; Rosalvo Schütz3; Bernardo
Alfredo Mayta Sakamoto4; Francy Rodrigues da Guia Niyanien5; Edílson Eberhardt6;
Elisabete de Albuquerque Grando7;Marcelo Pereira Painelli8; Ibanez Duarte Junior9;
Ineiva Terezinha Kreutz Louzada10
Área temática: 05 - Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
Resumo: As ações socioambientais e de formação educação ambiental organizadas
pela Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade –
SEIPAS, vinculada ao Curso de Serviço Social – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, Unioeste/Toledo, para os anos de 2008-2010, objetivam inicialmente,
promover encontros, diálogos, pesquisas e estudos de saberes ambientais,
formação e informação socioambiental, por meio de processos educativos pautados
pela vertente crítica e emancipatória de educação. Que contemplem os princípios e
valores de documentos planetários e brasileiros para um presente e futuro
sustentável dos territórios e formas de vida, dentre eles: a Declaração Universal dos
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Direitos Humanos; a Agenda 21 Global; a Carta da Terra, o Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis; a Política Nacional do Meio Ambiente; a
Política Nacional de Educação Ambiental; Deliberações das Conferências Nacionais
de Meio Ambiente I, II e III, dentre outros. Referências importantes para a
compreensão do sentido da vida e da relação sociedade e natureza como unidade,
da magnitude dos problemas ambientais e do saber ambiental necessário à
aquisição da cultura da sustentabilidade, da paz, do cuidado com o Planeta Terra,
das formas de vida e necessidades de sobrevivência, de novos comportamentos e
atitudes prudentes dos usuários dos recursos naturais. Considerando para tal, as
práticas sociais, a interdisciplinaridade, as relações produtivas e mercantis, as
instituições, as doutrinas político-ideológicas, as condições socioeconômicas e
culturais em tempo de desenvolvimento com consumo consciente. Questões
contemporâneas essas que instigam cada vez mais, nas iniciativas acadêmicas
transversais de ensino, pesquisa e extensão, a análise do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, e que envolve aspectos ecológicos, psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.
Palavras-chave: ação socioambiental; formação em educação ambiental; saberes e
políticas ambientais;
Apresentação: A Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade – SEIPAS, é um espaço acadêmico formativo e de capacitação
plural proposto e coordenado pelo Curso de Serviço Social, Centro de Ciências
Sociais Aplicadas – CCSA, Campus de Toledo. Tem por objetivo difundir estudos,
pesquisas e informações dos princípios de sustentabilidade e desdobramentos no
desenvolvimento de políticas ambientais.

A estruturação físico-funcional e

administrativa da SEIPAS prevê a formação de uma equipe constituída de docentes,
servidores técnicos e discentes, dentre outros colaboradores, responsável pela

organização do acervo documental e bibliográfico, divulgação dos objetivos da
SEIPAS junto à comunidade acadêmica interna (nos cursos de graduação e pósgraduação da UNIOESTE) e externa, bem como pelo planejamento da agenda de
atividades anuais e de atenção às demandas emergentes. A organização do espaço
institucional para estudos, pesquisas e atividades socioambientais vem consolidar a
formação

ético-política

dos

profissionais

assistentes

sociais

e

práticas

interdisciplinares, com integralização das políticas ambientais às demais políticas
públicas, e com propostas alternativas e propositivas de desenvolvimento com
sustentabilidade

dos

recursos

naturais

em

territórios

locais,

regionais

e

transnacionais. As atividades da SEIPAS estão concentradas nas áreas de estudos,
informações e pesquisas em meio ambiente, gestão ambiental, educação ambiental,
políticas de população, desenvolvimento territorial, ética e sustentabilidade,
economia ecológica, ecologia política, dentre outros temas e debates, relevantes e
conexos para a promoção de novas atitudes e cuidados ao meio ambiente. As
atividades da SEIPAS buscam subsidiar assim, projetos de ensino, pesquisa e
extensão na área das políticas ambientais, dentre elas, as atividades da disciplina
curricular optativa do Curso de Serviço Social, Núcleo Temático: Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, e inter núcleos; as atividades
do Grupo de Pesquisa Agronegócio e Desenvolvimento Regional – GEPEC; das
disciplinas e atividades da Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente e
de Fundamentos do Trabalho do Assistente Social, em especial, de apoio aos
estudos monográficos; as iniciativas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná III;
atividades do Grupo de Pesquisa e Estudos em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade – GEPPAS; participação na capacitação do Programa Formação
de Educadores Ambientais (ProFEA); apoio ao programa de Educação Tutorial do
Curso de Serviço Social – PET serviço social, com articulação aos PET Química e
PET Filosofia; apoio aos estudos complementares do Grupo de Toledo – Multicurso
Cultivando Água, iniciativa de parceria entre Itaipu Binacional e Fundação Roberto

Marinho, para formação de gestores de bacias hidrográficas (técnicos em meio
ambiente, líderes comunitários e professores no âmbito dos municípios da Bacia
Hidrográfica do Paraná III; ações e projetos diversos do programa de extensão,
dentre outros envolvimentos, debates e apoios. Dessa forma podemos considerar a
justificativa apresentada as ações e projetos do programa que entre os limites e as
possibilidades de se estabelecer critérios de sustentabilidade na defesa do
direito humano ao meio ambiente e às condições de vida dos seres no Planeta
Terra, que a humanidade depara-se cada vez mais, com condições naturais
imprevisíveis quanto aos seus impactos ambientais, e de serem estabelecidas
em estudos, previsões e planejamentos de uso sustentável dos recursos
naturais em processos de desenvolvimento. Conforme Roesler (2002, p. 117118),
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política
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principalmente, para atender as pressões sobre queimadas na Amazônia, o que
desencadeou a necessária reestruturação do setor público encarregado por
essa política. A gestão, assim, de políticas públicas dentre elas as ambientais,
envolve pactos entre atores sociais relevantes, espaços institucionais, suporte
técnico operacional, captação de recursos financeiros, acompanhamento e controle
pela sociedade no exercício do direito constitucional ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. A problemática
ambiental tem sido explicada sob esse ponto de vista a partir de uma
diversidade de perspectivas ideológicas: por um lado entendida como resultado
da pressão exercida pelo crescimento da população sobre os limitados recursos
do planeta; por outro, vista como efeito da acumulação de capital e da
maximização da taxa de lucros em curto prazo, que estimulam padrões
tecnológicos de usos e ritmos de exploração da natureza, bem como suas
formas insustentáveis de consumo. Neste sentido, mudanças globais em
sistemas sócio-ambientais para as condições de sustentabilidade do planeta
passam a subsidiar e motivar a internalização de bases ecológicas e de

princípios jurídicos, políticos e sociais no alcance da gestão dos recursos
naturais na relação sociedade-natureza sustentável. Tentamos aproximar assim
as ações da SEIPAS a um processo de aprendizagem permanente e de construção
do saber ambiental, focado no respeito a todas as formas de vida, e na relação de
respeito e cuidado ser humano com a natureza. Como enfatiza Sato (2003), em suas
reflexões e estudos sobre educação ambiental: as ações educativas, informativas e
formativas devem ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas
de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos e impor
limites à exploração dessas formas de vida dos seres humanos. As ações
priorizadas nessa iniciativa institucional da UNIOESTE devem contribuir para a
transformação humana e social e para a preservação ecológica, em tempos e
territórios que marcam a crise de civilização. Por último Leef (2006, p 241) descreve
que a solução dos problemas ambientais, assim como a possibilidade de incorporar
condições ecológicas e bases de sustentabilidade aos processos econômicos e
mecanismos de mercado, para construir uma racionalidade ambiental e um estilo
alternativo de desenvolvimento, implica a ativação de um conjunto de processos
sociais, dentre eles: a incorporação dos valores do ambiente na ética individual, nos
direitos humanos e nas normas jurídicas que orientam e sancionam o
comportamento dos atores econômicos e sociais; a socialização do acesso a
apropriação da natureza; a democratização dos processos produtivos e do poder
político; as reformas do Estado que lhe permitem mediar a resolução de conflitos de
interesse e favoreçam a gestão participativa e descentralizada dos recursos
naturais; as transformações institucionais que permitam uma administração
transversal do desenvolvimento; a integração interdisciplinar do conhecimento e da
formação profissional, com abertura de um diálogo entre ciências e saberes não
científicos. O programa de extensão tem como público alvo: Acadêmicos da
graduação e pós-graduação, servidores técnicos administrativos; docentes da
UNIOESTE; docentes de outras IES: professores e alunos da rede pública e privada;

alunos da UNATI; participantes de projetos sociais, profissionais liberais;
comunidade local/regional, dentre outros atores sociais.
Objetivos do Programa de Extensão: Geral: Fomentar diálogos, saberes,
informações e ações socioambientais

e processos formativos em educação

ambiental como caminhos desejáveis para a sustentabilidade da natureza e
construção de sociedades sustentáveis; Específicos: Estimular, facilitar, participar e
coordenar atividades formativas em educação ambiental e de construção de saberes
e cuidados ambientais aproximados as discussões éticas e políticas de direitos
humanos e ambientais; - Incentivar intercâmbios para a execução de estudos e
pesquisas em políticas e questões ambientais articuladas as demais políticas
públicas; planos e planejamentos de desenvolvimento local/regional sustentável; Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimentos, experiências e práticas de uso
e manejo sustentável dos recursos naturais na Bacia do Paraná III, integradas as
respostas e desafios socioambientais globais, regionais e locais de reapropriação
social da natureza; - Potencializar informações e ações de outros organismos
nacionais e internacionais e instituições universitárias como apoio as atividades do
SEIPAS; - Estimular a educomunicação e a produção de materiais didáticopedagógicos para as atividades educativas e formativas; artigos; CDs; livros; dentre
outros de ações vinculadas a SEIPAS.
Ações, projetos e discussões priorizadas: Dentre as atividades planejadas e
executadas entre os anos de 2008-2010, encontra-se: 1. Projeto: Oficinas
Socioambientais focadas em temas da Agenda 21 Global e do Paraná para Idosos
da UNATI (2008); 2. Projetos: Oficinas Socioambientais para jovens do Projeto Florir
Toledo e demais iniciativas similares no município e região, subsidiadas em temas
da Agenda 21 Global e do Paraná; e em Programas do Ministério do Meio Ambiente
voltados a Juventude, Cidadania, Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável

(2008,2009,2010);

3. Projeto: Grupo de estudo e ação socioambiental em

fundamentos da ética do meio ambiente, educação ambiental e direitos dos animais
(2009/2010); 4. Projeto: Estação Saúde, Meio Ambiente e Educação Ambiental
(2009/2010); 5. Grupo de estudo, pesquisa e ação em ética do meio ambiente,
políticas ambientais, sustentabilidade e novos direitos (2009/2010); 6. Cartilha:
Educação Ambiental na Gestão das Águas (2009/2010); 7. Curso de montagem e
manutenção de computadores para os jovens do projeto Florir Toledo (2009); 8.
Participação e organização de eventos de extensão, dentre eles, Semanas do Meio
Ambiente, realizadas anualmente em conjunto com os Centros e órgãos de apoio no
campus de Toledo; e com parceria de entidades municipais e regionais; e
concomitantemente a proposição e execução do Simpósio Regional de Gestão de
Recursos Naturais e Educação Ambiental (2008/2009/2010); 9. Participação em
atividades do Programa Coletivos Educadores na Bacia do Paraná III e Entorno do
parque Nacional do Iguaçu, conforme Termo de Cooperação coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente - MMA, Itaipu, IBAMA e outros parceiros (2008/2009);
10. Participação na equipe responsável pela elaboração do Plano de Bacia
Hidrográfica do Paraná III, com uso da infra-estrutura da SEIPAS, um projeto
institucionalizado na PROEX como prestação de serviço, e sob coordenação do
professor

Dr.

Armin

Feiten

(2009/2010);

11.

Organização

de

atividades

complementares/cursos sobre natureza e sociedade; pesquisa em serviço social e
ética em pesquisa (2009); 12. Participação anual em eventos organizados pela
PROEX, destacando-se o Seminário de Extensão; e em outras iniciativas com
publicação

de

trabalhos

sobre

as

ações

do

programa

de

extensão

(2008/2009/2010);13. Estímulo à utilização de materiais da SEIPAS para atividades
do Projeto Rondon – Operações Nacionais e Regionais (2008/2009 e 2010); 14.
Estímulo contínuo à utilização de materiais da SEIPAS para atividades de ensino,
pesquisa e extensão dos alunos do Curso de Serviço Social e demais cursos
interessados (Cursos de Graduação e Pós-Graduação); 15. Estímulo contínuo à

utilização de materiais da SEIPAS para a capacitação recém – Multicurso Cultivando
Água Boa, em especial aos participantes do grupo de Toledo; 16. Apoio estrutural e
didático-pedagógico às atividades do Programa de Educação Tutorial do Curso de
Serviço Social, PET serviço social, com aproximação as atividades do PET Química
e PET Filosofia; 17. outras iniciativas envolvendo ensino, pesquisa e extensão;
Resultados esperados e considerações finais: Dentre os resultados esperados
pelo programa e avaliados em relatórios de projetos executados, tem-se o propósito
de oportunizar diálogos e saberes sobre políticas ambientais e sustentabilidade;
estimular ações sociambientais e processos formativos com efetivação das diretrizes
da Política Nacional de Educação Ambiental na UNIOESTE/campus de Toledo; e em
espaços comunitários; oportunizar capacitações de atores governamentais e da
sociedade civil em educação ambientais para o envolvimento ativo, crítico e
emancipatório em discussões e práticas sustentáveis; fortalecer a participação dos
acadêmicos e profissionais do Serviço Social na implementação de políticas
ambientais integradas, em especial, através de atividades de educação ambiental;
fortalecer as atividades da SEIPAS considerando os objetivos de sua constituição, e
da aproximação das políticas de ensino, pesquisa e extensão priorizadas pela
Unioeste. A execução das ações do programa, mesmo com escassos recursos de
infra-estrutura, de apoio material e financeiro (inexistente) para o conjunto das
atividades, possibilita avaliar positivamente que os objetivos definidos estão sendo
atingidos, em especial, em seus resultados de aceitação das atividades e novas
versões, pautadas em planejamento participativo com os atores sociais.
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SATO, Michèle. Educação Ambiental . RiMa Editora : São Carlos, 2003.
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Acúmulo de nitrato na produção de almeirão ‘Folha Larga’ pelo efeito
da adubação nitrogenada em cultivo protegido.
Marcos V. Mansano Sarto(1), Fábio Steiner(2)Maria do Carmo Lana(3), Rafael de Lima Lazaro (1), Renan
Locatelli(1),
RESUMO – O almeirão (Cichorium intybus L.) é uma
hortaliça do tipo folha pertencente à família Asteraceae
muito semelhante à chicória e de sabor amargo.
Embora do ponto de vista nutricional o almeirão seja
superior a outras hortaliças, é uma das menos
estudadas no Brasil, principalmente no que se diz
respeito à nutrição mineral e qualidade de produto.
Deste modo, avaliou-se o efeito da adubação
nitrogenada na presença e ausência de cama de aviário
em cobertura, sobre a produção e o acúmulo de nitrato
na parte aérea de almeirão ‘Folha Larga’ cultivado em
casa de vegetação nas condições de Marechal Cândido
Rondon/PR. O delineamento experimental utilizado foi
blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 2 com quatro
repetições. Os tratamentos resultaram da combinação
de 5 doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha -1)
na presença e ausência de cama de aviário (4 Mg ha -1)
em cobertura. A colheita foi realizada 42 dias após o
transplante das mudas, e determinou-se a produção de
matéria fresca, teor e acúmulo de amônio (N-NH4+) e
de nitrato (N-NO3-) na parte aérea das plantas. O
almeirão respondeu até a dose de 135 kg ha-1 de N, na
presença de cama de aviário em cobertura, e a doses
superiores a 160 kg ha-1 de N quando aplicado
isoladamente. O teor e o acúmulo de NH4+ e de NO3- na
parte aérea das plantas aumentaram linearmente com as
doses de nitrogênio, apresentando valores máximos de
27,0 e 21,0 g kg-1 e de 123,3 e 82,0 g planta -1 de NH4+,
e de 3,35 e 2,21 g kg -1 e de 15,28 e 8,68 mg planta -1 de
NO3-, respectivamente, com e sem a suplementação de
cama de aviário em cobertura. Entretanto, cabe
ressaltar que os teores de NO3- ficaram abaixo do limite
máximo admissível para o cultivo de hortaliças
folhosas em ambiente protegido.
Palavras-Chave: Cichorium intybus L., nitrogênio,
cobertura do solo.

Introdução
Originário da Europa Mediterrânea, o almeirão
(Cichorium intybus L.) é uma hortaliça do tipo folha
pertencente à família Asteraceae muito semelhante à

chicória de quem se diferencia por possuir folhas mais
alongadas, mais estreitas, recobertas por pelos e com sabor
amargo mais pronunciado [1].
Embora do ponto de vista nutricional o almeirão
seja superior à alface [2] por ser mais calórico e mais rico
em proteínas, amido, fibras, cálcio, ferro e vitamina A, é
uma das hortaliças menos estudadas no Brasil,
principalmente no que se diz respeito à nutrição mineral e
qualidade de produto.
Um dos poucos trabalhos de pesquisa, para as
condições brasileiras, que abordam o comportamento de
almeirão ‘Folha Larga’, em condições de campo, a nutrição
mineral foi realizado na década de 80 por Haag & Minami
[3]. Entretanto, não se conhece estudos sobre a nutrição
dessa hortaliça sob cultivo protegido. Até o momento, as
recomendações de adubação são feitas baseando-se nas
informações existentes para outras hortaliças folhosas
como a alface. Porém, nem sempre isto traz respostas
satisfatórias tanto na produtividade como na qualidade do
produto, ocasionando frustrações na produção. Como é
uma hortaliça folhosa, a adubação nitrogenada e seu
manejo são extremamente importantes para o sucesso da
cultura, devendo-se ter informações específicas e claras
sobre a melhor dose de nitrogênio a ser utilizada.
O acúmulo de nitrato em plantas ocorre quando há
desequilíbrio entre a absorção e a assimilação do íon,
sendo que as quantidades excedentes são armazenadas nos
vacúolos. Dentre as olerícolas, as hortaliças folhosas, como
a alface e o espinafre, apresentam maior capacidade de
acúmulo de nitrato do que os demais [4] e [5]. Entretanto,
não se tem conhecimento sobre o acúmulo de nitrato em
almeirão.
A capacidade diferenciada de acúmulo de nitrato
não ocorre apenas entre espécies, mas também entre
cultivares. Blom-Zandstra e Eenink [4] verificaram
diferenças significativas no acúmulo do íon ao
compararem oito genótipos de alface. Além da adubação
nitrogenada e do caráter genético, a disponibilidade de Mo,
o sistema de cultivo, a intensidade de luz, a temperatura e a
umidade do solo, também podem afetar o acúmulo de
nitrato nas plantas [4] e [6].
Dos fatores ambientais, a intensidade luminosa é o
que mais afeta a assimilação de nitrato pelas plantas. Em
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condições de baixa intensidade luminosa, a atividade
da nitrato redutase diminui, ocorrendo acúmulo de
nitrato [4] e [7]. Dessa maneira, o teor do íon na planta
varia em função do horário de colheita, da época do
ano e das condições climáticas. Segundo Mengel e
Kirkby [8], em baixa intensidade luminosa a
fotossíntese diminui, afetando a produção de
ferridoxina que atua como agente redutor na
assimilação do nitrato, e com isso há acúmulo do íon
nos vacúolos.
Em função da carência de informações técnicas
da cultura, o presente trabalho teve como objetivo
avaliar o efeito da adubação nitrogenada na presença e
ausência de cobertura com cama de aviário, sobre a
produção e o acúmulo de nitrato na parte aérea de
almeirão (Cichorium intybus L., cultivar Folha Larga)
cultivado em casa de vegetação nas condições de
Marechal Cândido Rondon/PR.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido em vasos, em casa
de vegetação, com cobertura plástica, na Estação de
Cultivo Protegido da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal
Cândido Rondon – PR, no período de abril a julho de
2009. O clima da região, segundo a classificação de
Köppen, é do tipo Cfa, Subtropical úmido
(Mesotérmico), verões quentes com tendência de
concentração das chuvas (temperatura média superior a
22ºC), invernos com geadas pouco freqüentes
(temperatura média inferior a 18ºC), sem estação
definida, apresentando precipitação média anual em
torno de 1500 mm.
O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho
eutroférrico (LVef) de textura argilosa, coletado na
camada superficial de 0 a 20 cm de profundidade,
apresentando as seguintes características físicoquímicas: 580 g kg-1 de argila; matéria orgânica =
14,76 g dm-3; pH em CaCl2 = 5,0; P (Mehlich-1) = 2,94
mg dm-3; K = 0,37 mg dm-3; Ca = 5,19 cmolc dm-3 e Mg
= 1,03 cmolc dm-3; CTC = 11,2 cmol c dm-3 e V =
58,84%. O solo foi corrigido com calcário dolomítico
(CaO: 39%, MgO: 13% e PRNT: 92%) para elevar a
saturação por bases a 70% conforme recomendação
proposta por Trani & Raij [9].
O delineamento experimental utilizado foi de
blocos ao acaso com quatro repetições e 10 tratamentos
dispostos em esquema fatorial 5 x 2. Os tratamentos
resultaram da combinação de 5 doses de nitrogênio (0,
40, 80, 120 e 160 kg ha -1) na presença e ausência de
cobertura com cama de aviário (4 Mg ha -1). A cama de
aviário foi aplicada logo após o transplantio das
mudas, a qual apresentou as seguintes características:
96,5% de matéria seca, 26,8 g kg -1 de N, 11,8 g kg-1 de
P2O5 e 31,2 g kg-1 de K2O.

A adubação de base seguiu as recomendações para
hortaliças folhosas proposta por Trani & Raij [9], para
tanto aplicou-se 200 kg ha-1 de P2O5, 80 kg ha-1 de K2O e 1
kg ha-1 de B, na forma de superfosfato triplo, cloreto de
potássio e ácido bórico, respectivamente. As doses de
nitrogênio, na forma de uréia, foram parceladas em quatro
épocas, aplicando-se 25% da respectiva dose no
transplantio, 25% aos 7, 25% aos 14 e 25% aos 21 dias
após o transplantio (DAT). Os fertilizantes aplicados na
base de transplantio foram incorporados ao solo.
Para a implantação do experimento utilizou-se
mudas de almeirão (Cichorium intybus L., cultivar Folha
Larga) produzidas em bandejas de poliestireno expandido
com 200 células, contendo substrato comercial Plantimax ®.
As mudas foram transplantadas com dois pares de folhas
completamente desenvolvidas para vasos com capacidade
de 8 dm3. As irrigações foram feitas diariamente, de modo
a manter a umidade do solo perto da capacidade de campo.
A colheita foi realizada 42 dias após o transplante
das mudas. As plantas foram cortadas rente à superfície do
solo de cada vaso, pesadas para obtenção da produção de
matéria fresca e, em seguida, as plantas foram secadas em
estufa com circulação forçada de ar, a 65ºC ± 2 ºC até
atingir massa constante, depois foram pesadas e trituradas
em moinho do tipo Willey e armazenadas.
Na matéria seca das plantas, determinou-se o teor de
amônio (N-NH4+) e de nitrato (N-NO3-), para tanto, uma
amostra de 1 g de material vegetal seco foi submetida à
extração com solução de KCl 1 mol L -1, após agitação por
5 mim. Em seguida, na presença de MgO calcinado, as
amostras
foram
submetidas
a
destilação
em
microdestilador Kjeldahl e subseqüente titulação do
destilado com H2SO4 0,0025 mol L-1, para a obtenção do
teor de amônio. Na seqüência as mesmas amostras, na
presença de liga devarda, foram novamente submetidas à
destilação em microdestilador Kjeldahl e subseqüente
titulação do destilado com H2SO4 0,0025 mol L-1 para a
obtenção do teor de nitrato, conforme metodologia
proposta por Tedesco et al. [10].
Os resultados obtidos foram convertidos em teores e
quantidades acumuladas de amônio (N-NH4+) e de nitrato
(N-NO3-) nas folhas das plantas e submetidos à análise de
variância e de regressão. Utilizou-se o programa
computacional SISVAR versão 5.1 para processamento dos
dados.

Resultados e Discussão
As
doses
de
nitrogênio
influenciaram
significamente (p<0,01) a produção matéria fresca da parte
aérea das plantas de almeirão ‘Folha Larga’(Figura 1).
Verifica-se que na presença de cama de aviário em
cobertura, houve resposta polinomial quadrática para a
massa fresca da parte aérea, na qual a produção máxima de
86,6 g planta-1 foi obtida com a aplicação de 135 kg ha -1 de
N. Quando não associado à aplicação de cama de aviário

em cobertura, a produção de matéria fresca respondeu
linearmente as doses de N testadas, apresentado na
dose máxima (160 kg ha-1 de N) produção de 79,0 g
planta-1 (Figura 1). Resultado este que podem ser
explicados, devido ao suprimento de nutrientes com a
aplicação de cama de aviário. Considerando que
apenas 50% do N total presente no resíduo seja
aproveitado pela cultura no primeiro cultivo conforme
Selbach & Sá [11], e desconsiderando as perdas,
verifica-se que a aplicação de 4 Mg ha-1 de cama de
aviário forneceu 53,6 kg ha-1 de N.
Os teores de N-NH4+ na parte aérea das plantas
aumentaram com as doses de nitrogênio, variando de
9,0 a 27,0 e de 7,9 a 21,0 g kg -1, respectivamente, com
e sem a suplementação de cama de aviário em
cobertura (Figura 2a).
Os teores de NO3- na matéria seca da parte aérea
das plantas aumentaram linearmente com as doses de
nitrogênio, variando de 1,11 a 3,35 e de 0,60 a 2,21 g
kg-1, respectivamente, com e sem a suplementação de
cama de aviário em cobertura (Figura 2b). Com base
no teor de água das plantas, os teores de NO3- na
matéria seca foram convertidos para matéria fresca,
obtendo-se a seguinte variação: 55 a 191 mg kg -1 e 28 a
118 mg kg-1, com e sem a suplementação de cama de
aviário em cobertura, respectivamente. Esses valores
ficaram bem abaixo dos limites máximos toleráveis
estabelecidos pela Comunidade Européia, que são
2500 e 3500 mg kg-1 de matéria fresca, para o cultivo
de hortaliças folhosas no campo, e em ambiente
protegido, respectivamente [12] e [13]. As plantas que
receberam a maior dose de N apresentaram teores de
NO3- que, foram de 18 a 30 vezes inferiores ao limite
máximo admissível para o cultivo em ambiente
protegido.
De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, a ingestão diária aceitável de NO 3- é de, no
máximo, 3,65 mg kg -1 de peso corporal [14].
Considerando a variação obtida nos teores de NO3- na
matéria fresca das folhas e desprezando a contribuição
de outras fontes de nitrato, como a água e as carnes,
uma pessoa com 60 kg poderia consumir, diariamente,
de 3982 g de almeirão cultivado sem adubação
nitrogenada, a 1146 g de almeirão adubado com 160
kg ha-1 de N quando associado à aplicação de 4 Mg ha -1
de cama de aviário em cobertura. Esses valores
corresponderiam a um consumo diário, de 7821 g de
almeirão cultivado sem adubação nitrogenada, a 1856
g de almeirão adubado com 160 kg ha-1 de N sem a
utilização de cama de aviário.
Ao avaliarem o acúmulo de nitrato em 5
cultivares de alface, Mantovani et al. [15], verificaram
que o consumo diário máximo de alface por uma
pessoa de 60 kg, variou de 2433 a 115 g,
respectivamente, sem a aplicação de nitrogênio e com
a aplicação de 240 kg ha-1 de N.

A adubação nitrogenada promoveu aumento linear
das quantidades acumuladas de NH4+ e NO3- na parte aérea
de almeirão ‘Folha Larga’ (Figura 3). Variando de 21,8 a
123,3 e de 20,5 a 82,0 mg planta -1 de NH4+ (Figura 3a) e de
2,8 a 15,3 e de 1,5 a 8,7 mg planta -1 de NO3- (Figura 3b),
respectivamente, com e sem a suplementação de cama de
aviário em cobertura.

Conclusões
Quando cultivado em ambiente protegido, o
almeirão ‘Folha Larga’ responde até a dose 135 kg ha -1 de
N, quando associado à aplicação de 4 Mg ha -1 de cama de
aviário em cobertura; e responde a doses superiores a 160
kg ha-1 de N em aplicação isolada.
As doses de nitrogênio até 160 kg ha-1
proporcionam acúmulos lineares de N-NH4+ e de N-NO3na parte aérea das plantas, mas os teores ficaram de 18 a 30
vezes inferiores ao limite máximo admissível para o
cultivo em ambiente protegido.
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Figura 1. Produção de matéria fresca de almeirão ‘Folha Larga’ cultivado em condições de casa-de-vegetação em função da
aplicação de doses de nitrogênio na presença e ausência de cama de aviário em cobertura. UNIOESTE. Marechal Cândido Rondon,
PR, 2009.
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Figura 2. Teor de N-NH4+ – (a) e N-NO3- – (b) na parte aérea de almeirão ‘Folha Larga’ cultivado em condições de casa-devegetação em função da aplicação de doses de nitrogênio na presença e ausência de com cama de aviário em cobertura. UNIOESTE.
Marechal Cândido Rondon, PR, 2009.

Com

125

Sem ŷ = 20,561 + 0,3839x
R 2 = 0,99**

100

20

(a)

ŷ = 21,801 + 0,6344x
R2 = 0,93**

Conteúdo de NO 3- (mg/planta )

Conteúdo de NH 4+ (mg/planta )

150

75
50
25
0

Com

ŷ = 2,8055 + 0,078x
R 2 = 0,93**

Sem

ŷ = 1,4788 + 0,045x
R 2 = 0,96**

(b)

16

12

8

4

0
0

40

80

120

160

0

40
-1

Dose de nitrogênio (kg ha )

80

120

160

Figura 3. Acúmulo de N-NH4+ – (a) e N-NO3- – (b) na parte aérea de almeirão ‘Folha Larga’ cultivado em condições de casa-devegetação em função da aplicação de doses de nitrogênio na presença e ausência de com cama de aviário em cobertura. UNIOESTE.
Marechal Cândido Rondon, PR, 2009.

AGREOCOLOGIA E COOPERATIVISMO NA AGRIUCULTUITA FAMILIAR
Wilson João Zonin; Daniela da Rocha Herrmann; Luiz Pozzolo; Dominik Rabbers;
Cláudio Yuji TsutsumiI; Carlos Alberto da Silva; Jocemir Porto Dadalt; Ana Helena
Caneppele; Renan LocatteliI; Afonso Kamer; Luiz Carlos Hartmann; Venicius Grespan.
Área temática: Meio ambiente
PALAVRAS CHAVE: Agricultura Familiar; cooperativismo; agroecologia.
RESUMO:
A agricultura familiar brasileira, apesar de ser responsável por grande parte da
produção de alimentos consumidos no país, é um setor sócioeconômico em risco. A
falta de incentivos e o intenso desenvolvimento de sistemas agroalimentares industriais
que homogenizam o mercado e a paisagem rural, comprometem a sustentabilidade dos
pequenos empreendimentos agrícolas.
A região Oeste do Paraná pode ser considerada um celeiro de experiências
agroecológicas, tendo raízes nas organizações dos agricultores familiares e entidades
de apoio. Em conjunto com outras entidades está a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, envolvida nos projetos de desenvolvimento da agricultura
ecológica.
Assim, a transição agroecológica no Oeste do Paraná está em curso, com diversas
limitações e potencialidades evidentes. Não restam dúvidas de que a agricultura
familiar, além de gerar mais postos de trabalho do que a agricultura convencional é o
setor propício para o desenvolvimento de uma agricultura mais diversificada, conduzida
sobre bases ecológicas de manejo, fato que carrega possibilidades reais de

reestruturação dos modelos de desenvolvimento rural. Também não se questionam os
impactos positivos acarretados aos solos e demais recursos naturais pelas práticas de
manejo agroecológico. Porém, todo esse modelo diferenciado e alternativo de se fazer
agricultura carece de reconhecimento e apoio popular e institucional para que possa
realmente florescer em escalas maiores e gerar os frutos a que se propõe, inclusive
financeiramente falando, uma vez que não há sustentabilidade real sem viabilidade
econômica. É nesta perspectiva que se constroem as redes de apoio à agricultura
familiar ecológica, onde também se trabalha com a questão do cooperativismo
Mudar o panorama da agricultura regional, incentivando basicamente a diversificação
produtiva nas propriedades, o conhecimento e emprego de técnicas agroecológicas, o
resgate e a manutenção de sementes crioulas e a organização coletiva dos
agricultores.
CONTATO:
Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon  Laboratório de Extensão Rural
Fone: 45 32847925
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ALGUNS APONTAMENTOS SOB O CRIME DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS
Coordenador/responsável: Carla Liliane Waldow Esquivel, ministrante(s): Daiana
Carolina Gentilini,
Área 05 – Meio Ambiente
PAINEL
Palavras – chave: Maus - tratos animais; Direito Ambiental; Responsabilidade
penal.
A legislação ambiental brasileira vem evoluindo muito nos últimos anos.
Ambientalistas, Ong’s de proteção e grande parte da sociedade se tornam
protagonistas nessa luta contra a crueldade aos animais, por vezes injustiçados
devido à sua irracionalidade e fragilidade expostas aos humanos, ditos animais
racionais.
Desde 1934 que a legislação no Brasil protege os animais através do
Decreto-Lei nº 24.645. Tal norma trazia proteção aos animais domésticos, aos
pertencentes à fauna brasileira e exóticos, além dos animais de trabalho ou
produção. Na década de 1990 foi instituída a Lei nº 9.605 de 1998 que veio para
reforçar o decreto de 1934, além disso, essa lei especificou várias violações e
penalidades para aqueles que praticam crimes contra os animais.
Segundo o art. 32 desta lei, os maus-tratos de animais são classificados como
qualquer ato de abuso e maus-tratos. Aquele que ferir ou mutilar animais domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos incidirá no crime de maus-tratos, que tem
como pena a detenção de três meses a um ano e multa.
Há uma lista longa do que é classificado como maus-tratos aos animais,
alguns exemplos são: o sacrifício de animais em rituais religiosos, rodeios, uso de
animais em circo, a farra do boi que acontece em Santa Catarina, touradas, manter
o animal em lugar anti-higiênico, golpear um animal indefeso, mutilar um animal,
agressão física, abandono, etc.
O objetivo deste trabalho é mostrar a realidade brasileira em relação aos
crimes de maus-tratos aos animais e como todos os cidadãos são atingidos direta ou
indiretamente por esta prática desprezível. Além disso, pretende expor os
dispositivos aplicados a cada espécie de crime de maus-tratos, a responsabilidade
que acarreta a cada pessoa envolvida nos crimes, bem como outras circunstâncias
incidentes, como concurso de crimes, causa de aumento de pena e qualificadoras.

AUTORA: DAIANA CAROLINA GENTLINI. FONE: (45) 3254-0768 ou 9924-0701
E-MAIL: pukyg@hotmail.com
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ÁREAS DE RISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Cesar Luis Bauermann; Claus Utech; Daiana Refati; Edimar Rodrigo Rossetto;
Willian Bosquete; Lia Dorotéa Pfluck.
Área temática: Meio Ambiente
Comunicação oral
RESUMO:
Todo e qualquer município em desenvolvimento sofre conseqüências pelo seu
crescimento desenfreado e pela má avaliação do crescimento para fins de ocupação
urbana. O caso da cidade de Marechal Cândido Rondon não é diferente. Neste
artigo foram analisados, ainda que parcialmente, loteamentos impróprios para
habitação urbana, onde foram constatadas irregularidades e sugeridas soluções
para os mesmos. Apresentamos análises parciais das pesquisas de campo
relacionadas ao 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” desenvolvido por pesquisadores dos cursos de Agronomia e Geografia tem
como objetivo levantar dados que possam colaborar com uma melhor readequação
do planejamento urbano com vistas à melhoria da qualidade de vida da população
que atualmente habita áreas de risco.
PALAVRAS CHAVES:. Questão ambiental; ocupação urbana; áreas de riscos
INTRODUÇÃO:
O município de Marechal Cândido Rondon está localizado no oeste do Paraná e
recentemente a atividade industrial vem influenciando no crescimento da cidade.
Todos sabem que o processo de urbanização e expansão das cidades em
desenvolvimento, causa uma série de problemas referentes à questão ambiental e
social. Corrêa (1989) diz que, o uso do solo apresenta-se como uma expressão das
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relações sócias econômicas do território, que revelam a apropriação da natureza
pelo homem e as alterações impostas a ela.
A cidade de Marechal Cândido Rondon
“[...] embora ordenada, desde sua instalação, quanto ao alinhamento e
largura de ruas e avenidas, do tamanho das quadras, pode ser considerada
desordenada quanto à falta de critérios ambientais ao serem loteadas áreas
impróprias (vales, nascentes e cursos d’água), ao se manterem arruamentos
retilíneos,

ao

gerar

impermeabilização

desordenada,

por

exemplo.”

(PFLUCK, 2009).

O fato de o Município estar em contínuo desenvolvimento, torna a posse privada de
terrenos urbanos uma forma atrativa e rentável de acumulação de capital, criando
repercussões sociais. Além do que, pode, até mesmo, intervir no planejamento
urbano, uma vez que sendo loteadas áreas impróprias para habitação, intensifica-se
sua degradação. Os problemas ambientais existentes, e os que poderão ocorrer
futuramente, irão atingir uma população que nem sempre possui poder aquisitivo
suficiente para resolvê-los. Estes problemas podem causar perdas materiais e
financeiras para moradores e para a própria municipalidade responsável.
Os estudos do espaço urbano vêm se intensificando em função da alta urbanização
existente no mundo e da falta de planejamento com que ocorre.
No Município de Marechal Cândido Rondon, a população urbana superou a rural a
partir da década de 1980, desde então se registrou a implantação de um grande
número de loteamentos no entorno da cidade.
Segundo (PFLUCK, 2009) em Marechal Cândido Rondon os loteamentos são
aquelas áreas loteadas para fins urbanos, podendo ser de poucos metros quadrados
ou até de uma colônia (24 ha).
Neste trabalho foram abordados os loteamentos Elio Winter, Espelho D água e
Loteamento Neitzke, que se localizam no Setor Oeste e sobre a “Voçoroca do
Buraco”. ). Voçorocas são vales de erosão onde a remoção de material é tão rápida
que não permite o desenvolvimento da vegetação (FIORI & SOARES,1976), ela tem
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seu inicio em qualquer pequena depressão em um terreno, para onde seguem as
águas das enxurradas que, em função de seu volume e velocidade, possuem grande
força erosiva.
A preocupação em relação à localização destes loteamentos sobre a área de
voçoroca é quanto à qualidade de vida da população ali residente. A qualidade de
vida entende-se pelas sensações subjetivas de se sentir bem, inseridas em um
sistema de valores, com perspectivas que variam individualmente. (VELARDEJURADO; AVILA-FIQUEROA, 2002
OBJETIVOS:
Identificar e analisar problemas relacionados à ocupação urbana; apontar os
problemas ambientais em novos loteamentos, através de levantamentos fotográficos
de campo e de georeferenciamento de locais de riscos para fins habitacionais.
MÉTODOS:
O projeto de extensão está sendo desenvolvida por meio de trabalhos de campo,
registros fotográficos, identificação de problemas, georeferenciamento, reuniões com
os

órgãos

públicos

responsáveis

pelo

planejamento

urbano

e

leituras

complementares. Após os levantamentos em campo os dados estão sendo
mapeados e analisados. As leituras estão levando ao entendimento dos problemas
ambientais urbanos e de suas conseqüências para a qualidade das pessoas mais
diretamente atingida. Neste texto optou-se por trabalhar a “Voçoroca do Buraco”.
DISCUSSÕES E RESULTADOS:
O grupo de pesquisadores, do projeto acima citado, iniciou suas pesquisas com
trabalhos de campo para reconhecimento do entorno da cidade, registrando em
fotografias as diversas situações de riscos urbanos.
Ao termo risco agregou-se o adjetivo ambiental. Por
risco ambiental entende-se que é a probabilidade de ocorrência de eventos,
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com danos possíveis de serem medidos e quantificados, resultantes da
complexa articulação de fatores exógenos (ações antrópicas e atmosféricas),
atmosféricos (dinâmica pluvial) e endógenos (lineamentos geológicos,
erosões em superfície) na estrutura social, no tempo e no espaço. [...]
(PFLUCK, 2009).

Embora os trabalhos de campo estejam ainda em fase inicial é possível perceber
que a cidade antes instalada apenas sobre o divisor de água se expandiu pelas
vertentes e está ocupando cabeceiras de drenagem e cursos d’água de primeira
ordem. Estes cursos d’água, ainda antes da expansão urbana, passaram
gradativamente sendo receptores também das águas pluviais e ao longo dos quais
se formaram voçorocas.
Na bacia do Lajeado Guavirá se fizeram os primeiros trabalhos de campo onde foi
possível verificar conseqüências de uma voçoroca soterrada e urbanizada. Esta
voçoroca, segundo Pfluck (2009) está identificada como “Voçoroca do Buraco” em
função de sua profundidade ter sido de aproximadamente 20m. Ao longo do trecho
desta voçoroca, toda urbanizada, encontra-se áreas de afundamentos nas ruas e
calçadas, registros de alagamentos de diversas casas, rachaduras em casas entre
outros problemas, como pode ser verificado nas figuras abaixo. Observar, nestas
figuras, a quantidade de água que desce vindo do centro da cidade, chegando a
esquina da Rua Ceará com Rua Mem de Sá, nos dias 13/out./2009 (A) e
21/out./2009 (B), por exemplo. A partir das duas primeiras imagens a água escoa
sobre as ruas impermeabilizadas (abaulamento do asfalto e direção da voçoroca
soterrada, conforme a seta) e pelas galerias pluviais que são pequenas em relação
ao grande fluxo em dias de chuvas concentradas. Chuvas concentradas são aquelas
que são aquelas de volume igual ou superior a 88,5 mm a menos média do período
1980 a 2007 (PFLUCK 2009).
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FOTOS de: Lia Dorotéa Pfluck (13/out./2009); Maria Cristina Kunzler (21/ out./2009, Image Jornal
Presente, on line); 02/10/2009; Grupo de pesquisadores (02/dez./2009).

CONCLUSÃO:
Estes e outros problemas merecem estudos mais aprofundados, pois a população
da cidade de Marechal Cândido Rondon precisa conhecer e identificar os problemas
ambientais

com

eficiência

para

conseguir

proteger-se

e

minimizar

suas

conseqüências.
Segundo:
“a Lei de n 6.938 de 31/08/1981, dentre seus inúmeros méritos, estabeleceu
o principio segundo o qual os responsáveis por danos causados ao meio
ambiente devem ser responsabilizados e obrigados a indenizá-los ou reparálos, independentemente da existência de culpa.” (ARAUJO).
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AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA
MICROBACIA ARROIO QUATRO PONTES – QUATRO PONTES – PR
Renan Locatelli1, Cristiano da Silva2, Marcos V. Mansano Sarto3, Joicemara T. da
Silva4, Wilson João Zonin5
Área temática 05: Meio Ambiente
Apresentação Oral
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo mapear as áreas de preservação
permanente existentes na Microbacia Hidrográfica do Arroio Quatro Pontes,
localizada no município de Quatro Pontes – PR com o uso do programa de
gerenciamento de dados Sig@Livre, desenvolvido e hospedado pela Itaipu
Binacional. Para o desenvolvimento desse trabalho foi seguida a metodologia
proposta para o Projeto Gestão por Bacias, parte integrante do Programa Cultivando
Água Boa, coordenado pela Itaipu Binacional, e que se propõe a desenvolver e
implantar um modelo de gestão ambiental com a recuperação dos passivos
ambientais na bacia hidrográfica do Paraná III. Através da análise da microbacia foi
constatado que a maioria das propriedades localizadas na microbacia do Arroio
Quatro Pontes não possuem a APP exigida pela legislação ambiental vigente,
indicando a importância de programas como o Cultivando Água Boa, que atua na
conscientização da população local e ainda, desenvolve programas de apoio à
construção de cercas e produção de mudas para recompor a mata ciliar.
PALAVRAS CHAVE: Mata Ciliar, Microbacia, Conservação.
INTRODUÇÃO: Entende-se por meio ambiente as relações que existem entre o
comportamento da natureza, o homem e a estrutura política, econômica e social,
enquanto o termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação geográfica
natural delimitada por divisores de água que é drenada superficialmente por um
curso d’água principal e seus afluentes (ROCHA & KURTZ, 2001). Este mesmo
conceito pode ser aplicado ao termo “microbacia hidrográfica”. Rios podem ser
1
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definidos como um amplo corpo de água em movimento, confinado em um canal, e o
termo é usado geralmente para indicar o principal tronco do sistema de drenagem
(CUNHA & GUERRA, 2005).
Para LOHMAN (2003), as matas ciliares funcionam como reguladores do fluxo de
água, sedimentos e nutrientes entre os terrenos mais altos da bacia hidrográfica e o
ecossistema aquático. De acordo com a lei federal as Áreas de Preservação
Permanente (APP) são definidas nos Art. 2º e 3º da Lei 4.771 de 15 de Setembro de
1965. Nas matas ciliares as áreas devem ser recuperadas, de preferência com
plantas de espécies nativas da região. Conforme decreto nº 3320 de 12/06/2004 Art.
9º § 2°, a recuperação é efetuada, quando firmado o termo de compromisso, em um
prazo de no máximo 6 (seis) meses para o inicio de restauração da área. Ao longo
dos rios ou qualquer curso de água deve ser protegido com matas ciliares 30m da
cada margem em cursos de água com até 10m de largura; 50m em cursos de 10 a
50m; 100m em cursos de 50 a 200m de largura; 200m em cursos de 200 a 600m;
500m em cursos acima de 600m (BRASIL, 1965).
A preservação dessas áreas tem importância para a manutenção do ecossistema
nativo e da qualidade da água dos rios e nascentes (ALMEIDA, 2000), sendo este o
objetivo principal do Projeto Gestão por Bacias, inserido no Programa Cultivando
Água Boa, realizado através de uma parceria entre a UNIOESTE e a ITAIPU
BINACIONAL.
OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a situação das APP's
nas propriedades rurais localizadas na microbacia do Arroio Quatro Pontes,
município de Quatro Pontes, Paraná.
MATERIAL E MÉTODOS: Para o desenvolvimento desse trabalho foi seguida a
metodologia proposta para o Projeto Gestão por Bacias, parte integrante do
Programa Cultivando Água Boa, coordenado pela Itaipu Binacional, e que se propõe
a desenvolver e implantar um modelo de gestão ambiental com a recuperação dos
passivos ambientais na bacia hidrográfica do Paraná III. Para o desenvolvimento dos
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trabalhos, foi utilizado o conceito de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), que
pode ser definido como um sistema de informações territoriais, projetado para servir
tanto aos órgãos públicos como privados, além de servir aos cidadãos, diferindo de
outros sistemas territoriais por ser baseado em parcelas (DALE & MCLAUGHLIN,
1990). Com base nesse conceito foram desenvolvidas as atividades na microbacia
do Arroio Quatro Pontes, possibilitando a elaboração de um CTM que compreendeu
um conjunto de informações geográficas, descritivas e tabulares, que foram
inseridas no SIG Sig@Livre, desenvolvido e hospedado pela Itaipu Binacional,
possibilitando o conhecimento detalhado sobre todos os aspectos levantados.
Associada ao CTM foi elaborada uma base cartográfica da microbacia, através de
informações georeferenciadas provenientes de mapas topográficos, imagens laserscanner, GPS e levantamento de campo, utilizando o sistema Linux Poseidon. Os
dados para o CTM foram coletados por acadêmicos de Agronomia e Zootecnia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Marechal Cândido Rondon
através de visitas de campo às propriedades rurais localizadas na microbacia, e da
aplicação de um questionário aos proprietários. O questionário referiu-se a dados
gerais do proprietário e da propriedade, como dados pessoais do proprietário e do
cônjuge, participação em sindicatos e cooperativas, atividades praticadas na
propriedade, número e categoria de animais existentes, procedência e quantidade
de água utilizada, utilização da água de córregos e nascentes, tipo de mão-de-obra
utilizada, existência e número de empregados, entre outros. De posse dos dados
coletados, no Laboratório de Extensão Rural foi realizado o trabalho de escritório,
que consistiu na elaboração dos mapas georreferenciados do uso do solo das
propriedades, neste processo foram utilizados os softwares livres de processamento
de informações georeferenciadas: QCad versão 2.0.4.8, SPRING (Sistema de
Processamento de Informações Georeferenciadas) versão 5.1.4, desenvolvido pelo
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o OpenJUMP (Unified Mapping
Platform) versão 1.1.2. Com auxilio desses programas foram demarcadas as APP’s
ao longo dos rios e nascentes existentes na microbacia, posteriormente as
propriedades foram adequadas ao Código Florestal Brasileiro, com relação ás APPs
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necessárias. Após a demarcação das APP’s, as propriedades foram divididas em
cinco classes de acordo com a porcentagem de APP existente e a ser restaurada:
1.

Não necessitam - propriedades que não necessitam de APP;

2.

0% - propriedades que não possuem APP, porém necessitam de restauração;

3.

Menos que 50% - propriedades com menos da metade da APP exigida

existente;
4.

Mais que 50% - propriedades com mais da metade da APP exigida existente;

5.

100% - propriedades com toda a APP exigida existente, portanto sem

necessidade de restauração.
Para desenvolver este trabalho foram avaliadas 116 propriedades totalizando uma
área de 1.182,3423 hectares, que corresponde a 34,5% da área total da microbacia
que é de 3.427,7565 hectares.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A microbacia do Arroio Quatro Pontes está situada
no município de Quatro Pontes, no oeste do estado do Paraná, na latitude
24º34'30''S e longitude 53º58'37''W, com altitude aproximada de 427 metros, e faz
parte da microrregião Oeste do Paraná. A área avaliada da microbacia em questão
possui 116 propriedades, totalizando uma área de 1.182,3423 ha que se encontram
em posse de 68 proprietários. A Figura 1 representa as classes de uso do solo na
microbacia do Arroio Quatro Pontes.
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Figura 1: Mapa espacial do uso do solo da Microbacia do Arroio Quatro Pontes

A classificação das propriedades de acordo com a porcentagem de APP existente
está na Tabela 1, bem como a representatividade com relação ao número total de
propriedades avaliadas.

Classes

Número de propriedades

Não necessitam
0%
Menos que 50%
Mais que 50%
100%

57
2
13
18
26

Representatividade (%)

49,14
1,72
11,21
15,52
22,41
Tabela 1 – Classificação das propriedades de acordo com a % de APP preservada .
Na Tabela 1 pode ser observado que um percentual muito baixo de propriedades
não apresentam nenhuma parcela da APP existente, isto indica que os agricultores
estão conscientes da importância da conservação dos recursos hídricos. Pode-se
ver também que 49,14% das propriedades avaliadas não necessitam de APP's por
não apresentarem nascentes nem cursos de água em sua área. Em vista disso foi
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feito uma comparação apenas entre as propriedades que necessitam de APP,
conforme está representado no Gráfico 1.
Propriedades que Necessitam APP
50,00

44,07

45,00
40,00
35,00

30,51

%

30,00
22,03

25,00
20,00

0% EXISTENTE
MENOS DE 50% EXISTENTE
MAIS DE 50% EXISTENTE
100% EXISTENTE

15,00
10,00
5,00

3,39

0,00
1
APP

Gráfico 1: Representatividade entre as propriedades que necessitam de APP.

Pode-se observar que as propriedades com 100% da APP exigida existente é
maioria com 44,07%, este indicador é importante, pois demonstra que os
proprietários desta microbacia estão preocupados com a preservação das matas
ciliares, em contraste com o que foi descrito por MUELLER et al. (2008), que avaliou
a microbacia Sanga Gaúcha de Pato Bragado – PR, e encontrou apenas 21% das
propriedades com 100% da APP restaurada. As áreas com menos de 50% de APP
existente representam 22,03%, e as com mais de 50% de APP existente
representam 30,51% do total das propriedades que necessitam APP. No entanto ao
somar-se as propriedades que precisam restaurar APP e comparando com as que
não necessitam, verifica-se que a maioria está inadequada, indicando a necessidade
de programas de incentivo para estes agricultores, para que seja feito a
recomposição da mata ciliar e conseqüente preservação do Arroio Quatro Pontes.
CONCLUSÃO: Analisando os dados, pode ser observado que a maioria das
propriedades localizadas na microbacia do Arroio Quatro Pontes não possuem a
APP exigida pela legislação ambiental vigente. Isto indica a importância de
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programas como o Cultivando Água Boa, que tem por objetivo a adequação
ambiental das propriedades da região, através da construção de cercas para isolar
as áreas de APP, produção de mudas para recompor a mata ciliar, e ainda, com a
organização de cursos e palestras sobre meio ambiente e conservação de recursos
naturais.
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CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS
Vanda Pietrowski; Fernando Dressler; Diego Gazola; Aline Monsani Miranda,
William Alexandre Scherer; Ana Raquel Rheinheimer; Jaqueline Sedor; Diandro
Ricardo Barilli
Área Temática: Meio Ambiente
PALAVRASCHAVE: Parasitóides; predadores; entomopatógenos.
RESUMO:
O controle biológico vem assumindo importância cada vez maior dentro de
programas de controle de pragas, num momento em que se discute a produção
integrada rumo a uma agricultura sustentável. O objetivo é promover a
divulgação e disseminação de conhecimentos acerca da caracterização e
importância do controle biológico no controle de pragas, bem como, das
técnicas e estratégias de utilização dos agentes de controle biológico no
sistema de produção. As colocações serão sistematizadas e abordadas em
painéis, conceituando o controle biológico e seus agentes, bem como as
estratégias de manejo do ambiente, visando à manutenção deste método de
controle. Para garantir a participação e auxiliar na construção do conhecimento,
serão realizadas atividades em grupos onde os participantes serão conduzidos
a distinguir agentes de controle biológico e pragas por intermédio de caixas
entomológicas didáticas com exemplares que facilmente são encontrados no
campo. Além disso, haverá visita técnica ao Laboratório de Controle Biológico
da Unioeste que em parceria com várias instituições, associações e prefeituras
vem produzindo agentes de controle biológico no intuito de fornecer e difundir o
controle biológico entre agricultores. De modo geral, esperase criar um
ambiente de aprendizagem para construir conhecimentos básicos sobre
controle biológico de pragas, importância do controle natural no Manejo
Integrado de Pragas e na sustentabilidade dos agroecossistemas, de modo a
capacitar o participante a reconhecer os principais agentes de controle e
aspectos importantes na sua utilização.
CONTATO:
(45) 99416488  vandapietrowski@gmail.com

DISPONIBILIDADE DE POTÁSSIO PARA A SOJA EM SOLOS DO
ESTADO DO PARANÁ EXTRAÍDO PELAS SOLUÇÕES DE ACETATO DE
AMÔNIO, MEHLICH-1, MEHLICH-3 E BRAY-1
Thiago Boaroli (1), Marcos V. Mansano Sarto(1), Fábio Steiner(2), Maria do Carmo Lana(3),
Rafael de Lima Lazarro(1), André Silas Lima Silva(1)
Área Temática: área 5 Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO - As soluções extratoras multielementares possibilitam avaliar a disponibilidade
de vários nutrientes no mesmo extrato. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar os
métodos Acetato de Amônio, Mehlich-1, Mehlich-3 e Bray- 1 na avaliação da
disponibilidade de K para a soja em solos do Paraná. Os coeficientes de correlação entre
os teores de K extraído pelas soluções indicaram alto grau de associação e de
significância.
Palavras-Chave: Potássio trocável, métodos de analise de solo, correlação .
1. INTRODUÇÃO
A avaliação da disponibilidade de K para as plantas e feita pela estimativa de suas
quantidades na forma trocável. Esta e obtida com a utilização de soluções neutras
contendo íons amônio ou sódio, que por troca iônica removem a fração considerada
trocável. Também são utilizadas soluções acidas diluídas (Mehlich, 1953; 1984).
2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Laboratório de Fertilidade do Solo e de Nutrição Mineral de
Plantas da UNIOESTE, Campus de Marechal Candido Rondon/ PR. Foram utilizadas
amostras de 12 solos. Na semeadura utilizou-se a cultivar CD 215. Os dados obtidos
foram submetidos a analise de correlação entre os teores de P extraído pelas soluções e
as equações foram ajustadas utilizando o modelo linear.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os coeficientes de correlação obtidos entre as quantidades de K absorvido pelas plantas
de soja e o extraído pelas soluções de Acetato de Amônio, Mehlich-1, de Mehlich-3 e
Bray-1 foram, respectivamente, 0,89, 0,81, 0,83 e 0,68) entre estes extratores e a
quantidade de K absorvida pelas plantas, indicando que esses extratores podem ser
utilizados em laboratórios de rotina no estado do Paraná como extratores do K disponível
para as plantas.
4. CONCLUSÕES
Todos os métodos apresentaram boa eficiência na estimativa da disponibilidade de K
para a cultura da soja, exceção feita ao método Bray-1 quando utilizado em solos menos
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intemperizados (Neossolos), que subestimou as quantidades extraídas. Portanto, pode-se
inferir que para os extratores ACNH4, M1, M3 e B1 houve estreita correlação (r = 0,89,
0,81, 0,83 e 0,68, respectivamente) entre estes extratores.
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Área Temática: 05 Meio Ambiente.
Modalidade de Apresentação: Painel.
Palavras-chave: Vegetação urbana, impacto ambiental, paisagismo.
Resumo: A vegetação urbana quando corretamente implantada desempenha
um conjunto importante de funções responsáveis pela melhoria da qualidade
do ambiente, minimizando o impacto ambiental causado pelos efeitos
antrópicos da expansão das cidades, contribuindo para o potencial ecológico,
recreativo, estético e paisagístico, tendo considerável influência sobre as
condições ambientais urbanas. Nesse contexto, o presente trabalho teve como
objetivo verificar a existência de elementos adequados e conflitantes presentes
num trecho da Avenida José João Muraro no município de Toledo Paraná. A
avenida foi percorrida, fotografada e analisada sob os seguintes aspectos: tipo
de planta, espécie, tipo da poda, grades de proteção para as mudas de plantio
e ou substituição de espécies, tutoramento, distâncias mínima exigida pela
legislação (distância entre árvores, postes de iluminação pública, entrada de
veículos, esquinas, ponto de ônibus, placa de trânsito) e entre espécies de
pequeno, médio e grande porte. Alguns conflitos comuns foram observados,
como porte e espécies inadequadas, podas mal executada; problemas com a
fiação aérea e distanciamento da planta e da calçada. Verificou-se também o
plantio correto de algumas espécies adequadas ao longo da avenida. Concluise que há pouco planejamento técnico da arborização, como também
inexistência de espécies nativas e freqüência de espécies exóticas,
demonstrando a ausência de preocupação com a conservação da flora nativa.

ESTAÇÃO SAÚDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA
PROPOSTA DE INTERLOCUÇÃO
Diuslene Rodrigues Fabris1
Kaufert Marguita2
Ciências Sociais Aplicadas
Comunicação oral
RESUMO
As ações socioambientais e de formação em educação ambiental organizadas pela
SEIPAS para os anos de 2009-2010 objetivam promover encontros, diálogos,
pesquisas e estudos de saberes ambientais, formação e informação socioambiental,
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. Inclui-se também a educação em saúde, acesso a direitos e
garantias do SUS, e sua aplicabilidade. 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 possa
contribuir com o processo de reeducação dos hábitos nocivos a saúde, esclarecer a
população com relação aos direitos e garantias do SUS, incentivando a participação
consciente e cidadã nos espaços deliberativos garantidos pela lei.
Palavras-Chave: Educação em Saúde ; Educação ambiental; SUS
INTRODUÇÃO
As últimas décadas do século XX apresentaram-se como momentos cruciais e
relevantes, no sentido de romper com o modelo de Estado e gestão pública
1
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alicerçado no militarismo. Brasil e América Latina como um todo iniciavam profundas
reformas nas configurações do Estado e da sociedade civil.

No conjunto das

reformas propostas, pode-se localizar a questão da gestão da saúde pública.
Segundo BRAVO (2000), neste período a saúde contava com a participação de
novos sujeitos na discussão das condições de vida da população brasileira e das
propostas governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo
debate que permeou a sociedade civil. A saúde não era mais preocupação exclusiva
dos técnicos, mas constituía-se agenda política diretamente relacionada à
democracia
.
A politização da saúde foi uma das primeiras metas a serem
implementadas com o objetivo de aprofundar o nível de
consciência sanitária, alcançar visibilidade necessária para
inclusão de suas demandas na agenda governamental e
garantir o apoio político à implementação das mudanças
necessárias. (BRAVO, 2000, p.111)

Coletivamente debatia-se a questão, buscando impulsionar a universalização do
acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; reestruturação
do setor visando o reordenamento setorial; descentralização do processo decisório
para as esferas estadual e municipal; financiamento efetivo e democratização do
poder local através dos conselhos de saúde.
Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, o Brasil passa a adotar um
modelo de gestão focado nos princípios da democracia representativa e
participativa, implementando gradativamente práticas de institucionalização do
controle social.
A redemocratização acaba por provocar então, o surgimento de novos espaços,
novos conceitos e novas estratégias, redesenhando um novo modelo federativo que
aponta para a descentralização e o fortalecimento da capacidade decisória das
instâncias de governo.
Compreende-se então que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê como
prioridade a participação da sociedade de forma democrática, delegando aos
conselhos a formulação e execução das políticas de saúde que deverão ser
implantadas pelos gestores. Contudo, por vezes supri-se da pauta o fato de que
para que os conselheiros e população possam de forma consciente, reivindicar ou
deliberar em prol de políticas efetivas, é necessário que estes tenham acesso a
informações consistentes acerca da realidade epidemiológica do município e seus
modelos assistenciais que tenham o poder de promover reversões na realidade dos
serviços prestados a população usuária da política de saúde.
Assim é preciso compreender o processo de disseminação das informações não
como recurso secundário, mas sim prioritário no estabelecimento de uma política
pautada na prevenção, integração com outras políticas, e sustentabilidade do
modelo.
Pensar na socialização das informações dos sistemas de saúde enquanto
mecanismo de fortalecimento da ação dos conselhos e conselheiros de saúde

requer também que se compreenda que a informação, como um processo de ciência
de caráter interdisciplinar, cujos objetivos devem pautar-se essencialmente na
construção, e sedimentação da cidadania. A informação deve ser disseminada e
socializada, como forma de gerar novos conhecimentos, fortalecendo o processo
democrático e possibilitando a sociedade encontrar novas formas de convivência e
superação das desigualdades existentes.
Assim sendo, devemos considerar que a informação tanto pode ser utilizada como
instrumento de libertação e reversão das desigualdades sociais, como pode também
ser utilizada como instrumento de dominação e exclusão, fazendo aumentar os
níveis de desigualdade das classes sociais. Neste sentido JÚNIOR (2008), coloca
que o desenvolvimento das ciências, a geração do conhecimento e de novas
tecnologias informacionais, especialmente as ciências ligadas à comunicação
humana, não pode ser acompanhada por uma estagnação dos conceitos éticos e do
compromisso social, devem ser pensadas a priori com o intuito de possibilitar uma
gestão da informação que possibilite a sociedade encontrar novas formas de
convivência, promovendo uma relação de poder menos desigual e de pleno
exercício da cidadania.
Por isso, em uma sociedade que se pretende democrática e participativa os
mecanismos de poder não podem permanecer de forma vertical, é necessário
romper com o paradigma de que poucos são os que dispõem de condições,
conhecimento ou capacidade técnica para decidir as questões coletivas.
Contemporaneamente, as gestões públicas, têm sido impulsionadas a implantar a
participação social, contudo de forma que haja uma participação efetiva e ativa,
contudo é preciso levar em conta que os longos anos da ditadura militar, e a nossa
precária experiência de participação coletiva, muitas vezes associada às limitações
sociais, acabam por constituir-se em grandes desafios, deve-se também considerar
nossa realidade social:

As pessoas muito pobres, que consomem maior parte de suas
energias apenas para sobreviver por um triz, não podem atuar como
cidadãos íntegros. A necessidade tolhe a liberdade. Por isso são,
também, politicamente mais fracas e mais dependentes.
(ABRANCHES, 1998, p.16)

Desta forma pode-se afirmar que na área da saúde, há uma demanda moral aos
profissionais para que sendo também educadores, procurem motivar na população
usuária dos serviços à participação nos fóruns, seminários, palestras e conselhos de
saúde, ressaltando a estes que se tratam de espaços legalmente instituídos, onde a
população pode opinar e também exigir a efetivação da política pública da saúde.
OBJETIVO GERAL
Promover ações socioambientais de prevenção em saúde coletiva e de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar a população usuária da política de saúde espaços para discussão e
conhecimento de seus direitos sociais e ambientais.
Orientar e estimular hábitos de promoção da saúde coletiva.
Pesquisar particularidades epidemiológicas da região.
Articular ações educativas voltadas à saúde e ao equilíbrio ecológico junto às
escolas, comunidade, IES, e órgãos gestores.

MÉTODOS
Inicialmente foi estabeleceu-se como meta principal o estudo aprofundado, a
pesquisa bibliográfica e o reconhecimento das questões as quais se pretendia atuar,
permitindo ao grupo o reconhecimento global em torno do tema

Num segundo momento passou-se a efetividade das ações previstas na proposta de
implantação da atividade, tendo sido realizadas além de palestras junto à
comunidade externa, duas edições junto à comunidade acadêmica da Atividade
Estação Saúde, Meio Ambiente e Educação Ambiental. Nestes momentos foram
organizadas exposições, exibição de filmes, distribuição de materiais informativos,
com o auxílio de diversos órgãos prestadores de serviços públicos em saúde, tendo
sido abordados os seguintes temas: Direitos das Mulheres, prevenção da violência;
Sensibilização e captação de doadores de medula óssea, informação e captação de
doadores de sangue, dengue, prevenção ao uso abusivo de drogas, rede de
serviços em prevenção e tratamento do uso de drogas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Como resultado das ações que já foram realizadas e que se pretende realizar no
decorrer da vigência do programa, busca-se possibilitar a população usuária do SUS
conhecer seus direitos, garantias e obrigações na efetivação e sustentabilidade da
política de saúde e de sua intersetorialidade com as demais políticas públicas.
Promovendo a abertura de um canal de formação de consciência cidadã em saúde,
meio ambiente e educação ambiental. Além de propiciar a discussão da interface
entre as políticas de saúde, meio ambiente e direito sociais e ambiental enquanto
questões indissociáveis. Fomentando a perspectiva de um grupo de estudos em
políticas da saúde e meio ambiente na região que vise integrar as ações de ensino,
pesquisa e extensão.
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 e de suas culturas, portanto
requerem tempo, dedicação e certa habilidade em tolerar frustrações visto que as

mudanças são lentas e na maioria das vezes não lineares. Contudo a julgar pela
receptividade de todos os envolvidos nesta proposta consideramos que a mesma
tem cumprido com seus propósitos e requer ainda mais afinco para que de fato
possamos inserir esta temática tão contemporânea no cotidiano da academia e da
sociedade.
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GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE ZEA MAYS
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RESUMO: A germinação é uma seqüência de eventos fisiológicos que é influenciado por
fatores externos (ambientais) e internos às sementes como dormência, inibidores e
promotores da germinação. Esta pesquisa consiste em estabelecer condições adequadas
para testes de germinação e mostrar o tempo de germinação das sementes de Zea mays
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(milho pipoca) da família Poaceae coletados na região oeste do Paraná. As sementes foram
inoculadas nas soluções de Meio MS em meia força usando junto o BAP, hormônio ácido
indol butírico com o pH ajustado a 5,9. Os resultados não demoraram a aparecer. Em dois
dias as sementes começaram a germinar e em uma semana as folhas apareceram. Não
ocorreram quaisquer tipos de contaminação de fungos ou bactérias, assim, resultando em
uma pesquisa rápida e com sucesso.
PALAVRAS CHAVE: Zea mays, germinação, cultivo in-vitro.
INTRODUÇÃO
Quando se tem uma semente em repouso por quiescência ou dormência e satisfeitas
as condições externas e internas, ocorrerá o crescimento do embrião, o qual conduzirá a
germinação, ou seja, do ponto de vista fisiológico, germinar é simplesmente sair do repouso
e entrar em atividade metabólica, segundo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais.
Dentre os principais fatores que afetam a germinação pode-se citar a luz, temperatura,
disponibilidade de água e o oxigênio.
Na germinação in vitro, com a espécie Zea mays, de acordo com Carvalho e
Nakagawa (1988), quando a temperatura é elevada, ocorre maior absorção de água
afetando a germinação. Durante o cultivo in vitro as soluções que compõe o meio exercem
efeitos nutritivos e influenciam no crescimento celular e na morfogênese. Esta pesquisa tem
como objetivo avaliar a germinação in vitro de sementes de Zea mays com diferentes
tratamentos.
O milho-pipoca é o nome popular da espécie Zea mays, família das gramíneas. É
tipicamente cultivado nas Américas e muito consumido, sendo uma cultura americana que
se espalhou pelo mundo. No início da colonização da América os europeus começaram a ter
contato com a pipoca onde já eram cultivadas várias espécies de milho. Acredita-se que o
uso do milho se iniciou quando ele ainda era uma planta selvagem, no Peru foram
encontrados antigos vasos que eram utilizados para fazer “pipoca” por uma sociedade préinca centenas de anos antes de Cristo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Laboratório Integrado de Meio Ambiente na Faculdade
Anglo-Americano de Foz do Iguaçu, Paraná, no período de 17 de Novembro a 07 de
Dezembro totalizando 21 dias.
Para a realização da pesquisa foram utilizadas sementes comercializadas do milho
pipoca Zea mays e SL 01088.
Foram utilizadas também 16 placas de petri e 12 tubos de ensaio contendo meio MS
e ANA, sendo 4 placas para cada tratamento (T 1, T2, T3 e T4), totalizando 16 placas de petri
com Meio MS em meia força. Em cada placa foram inoculadas 5 sementes de milho pipoca.
Nos tubos de ensaio foi inoculada uma semente SL 01088 em cada tubo.
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Nas soluções de Meio MS em meia força, foi adicionado 50ml de macronutrientes,
5ml de micronutrientes, 5ml de Ferro (FeEDTA), 5 ml de cloreto de cálcio (CaCl2), 30g de
sacarose (C12H22O11) e 25 mlg de ácido ascórbico (C6H8O6). Após a solução pronta, esta foi
dividida em quatro erlenmeyer (T1, T2, T3 e T4) com 500ml de solução cada, sendo que em
cada erlenmeyer foi acrescentado diferentes concentrações de hormônios, fungicida
(Derosal plus 0,1) e bactericida (closanfenicol) . No T 1 (tratamento 1) foi acrescentado 125µl
de BAP e 250µl de AIA. No T 2 250µl de BAP e 250µl de AIA. No T 3 500µl de BAP mais 250µl
de AIA. No T4 1ml de BAP e 250µl de AIA. O fungicida em concentração de 1%, 100µl/ L de
meio e o bactericida 200mlg/L de meio. Nos tubos de ensaio só conteve o meio MS com
1mg de BAP e 1Mmg de ANA sem fungicida e bactericida.
As sementes foram desinfetadas em 100ml de água e duas gotas de detergente e
levadas ao agitador magnético. Em seguida foi realizada a lavagem das sementes com água
autoclavada em um bérquer por 10 minutos, depois com álcool 70% e por uma terceira
lavagem com água destilada, 10 minutos de lavagem com 50% de álcool 70% e 50% de
hipoclorito no béquer e por ultimo uma lavagem de água destilada. Todos esses
procedimentos foram feitos dentro da câmera de fluxo laminar.
As placas e os tubos de ensaio foram mantidos em uma sala de crescimento sob
temperatura de 26ºC e intensidade luminosa de 35 ìmol m-2s-1 fornecida por lâmpadas
fluorescentes brancas frias.
As variáveis observadas foram o tempo de germinação, altura, presença de raízes
(crescimento) e se houve contaminação por fungos ou bactérias.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após dois dias de incubação em temperatura de 26ºC houve início da germinação
nas placas de petri, com a plântula do tamanho de 0,5mm e nos tubos de ensaio com
tamanho de 1cm.

Figura 1. Início da germinação
Figure 1. Early germination

Após 21 dias, sementes dos quatro tratamentos germinaram, T1 (125µl de BAP e
250µl de AIA) com duas germinações com 1cm e de 0,5cm, T2 (250µl de BAP e 250µl de
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AIA) com três germinações, com tamanho de 7cm e presença de raiz, 0,6cm e 0,3cm, T 3
(500µl de BAP mais 250µl de AIA) com quatro germinações, com 12cm e presença de raiz,
0,3cm, 0,9cm e com 0,2cm e T4 (1ml de BAP e 250µl de AIA) com três germinações de
0,3cm uma com 0,6cm e 1,2cm. No restante das placas não ocorreu germinação e não
houve nenhum tipo de contaminação com fungos ou bactérias.

Figura 2. Plântulas após 21 dias
Figure 2. Seedlings after 21 days

Nos tubos de ensaio germinaram 4 sementes (figura 3) das 12 da espécie SL 01088.
Não houve presença de bactéria ou qualquer tipo de fungos.

Figura 3. Germinação nos tubos de ensaio
Figure 3: Germinations in test tube

Figura 4. Plântulas após 21 dias
Figure 4. Seedlings after 21 days

5
CONCLUSÃO
Os meios de cultura mais eficientes foram os de T 2 250µl de BAP e 250µl de AIA. No
T3 500µl de BAP mais 250µl de AIA, pois apresentaram um ótimo crescimento e o fungicida
e bactericida apresentaram bom resultado.
O MS dos tubos de ensaios apresentou um grande crescimento. Após 21 dias, quatro
dos tubos de ensaio contendo a semente SL 01088 estavam com tamanhos de 12cm de
comprimento.
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IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DO USO DE ANIMAIS PARA
ALIMENTAÇÃO
Marlon Henrique Moresco, Monique Andressa de Oliveira e Pedro Henrique Vieira
Área Temática: Meio Ambiente
PALAVRASCHAVE: Carne; aquecimento global; gases
RESUMO:
A produção da carne é um dos principais contribuintes aos desequilíbrios ambientais
que tem assolado a terra nos últimos anos, sobretudo o aquecimento global. A
pecuária emite aproximadamente 18% de CO² na atmosfera enquanto todos os carros
do mundo emitem 13%.
Produzir 1kg de carne emite mais gases do efeito estufa que dirigir por 3 horas.
No Brasil, 45% da água doce é gasta na pecuária. E 45 milhões de pessoas não têm
acesso à água potável.
Florestas e cerrados são devastados para formar pastos e grandes monoculturas de
grãos, posteriormente destinados a virar ração.
Os 75 milhões de hectares já transformados em pasto, só na Amazônia, representam
uma área 50% superior a toda área agrícola do Brasil.
O desafio é admitir que comer carne é uma das principais causas do aquecimento
global. Pois meios de comunicação, as autoridades e até mesmo a maioria dos
ambientalistas deixam de explicar ao público essa verdade inconveniente.
O mais preocupante é que além do grande impacto para o aquecimento global, isso
contribui de forma significativa para a destruição das florestas tropicais e outros
habitats importantes, a extinção rápida de espécies, o desgaste e a erosão do solo e
outras ameaças ambientais.
Está oficina tem como intenção trazer um alerta a toda comunidade acadêmica e a
sociedade em geral. É preciso preocuparse com a questão do clima e a redução do
consumo da carne, entre tantas sugestões, seria a de maior impacto para contribuir
para um planeta mais limpo, sustentável e saudável.
A tendência é que tudo isso piore, é preciso fazer algo. Comecemos já!
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JORNADA SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO: uma
avaliação
SILVEIRA, Aline Dario1
CANTERLE, Nilsa Maria Guarda
GROTTO, Thomas Edson
área 5 - meio ambiente
painel
RESUMO
A Jornada sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (JMAD) é um evento anual
em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, 5 de junho, realizado
desde 2007 pelo curso de Administração do campus de Francisco Beltrão, da
Unioeste, com o propósito de promover espaço para disseminação de saberes
ecológicos e experiências práticas de proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente. A questão ambiental é uma das maiores preocupações que
levam governos, setor privado, ambientalistas e a sociedade de um modo geral
a refletirem sobre sua preservação e sustentabilidade. A comunidade
acadêmica, como parte da sociedade, desempenha papel importante na
formação de cidadãos conscientes e, principalmente o Curso de Administração,
que forma administradores responsáveis pela geração sustentável de riquezas.
Metodologicamente, é uma pesquisa de avaliação formativa, na qual foi
considerada como população todas as pesssoas participantes em pelo menos
uma edição do evento, ocorrido em 3 anos, totalizando 170 pessoas. A amostra
foi calculada estatisticamente com 6% de erro máximo, obtendo-se 58% de
retorno. O instrumento de pesquisa aplicado foi o questionário. Os resultados
apontaram que 71% dos participantes estão na faixa etária de 20 a 25 anos;
67% consideraram bom o aprendizado obtido na participação do evento; 56%
avaliaram como boa a atuação dos palestrantes. A palestra foi indicada como
formato preferido do evento. As temáticas que obtiveram avaliação acima de
80% foram: Desenvolvimento Sustentável; A água sob o enfoque da questão
ambiental; e Educação ambiental. Cartazes e convite pessoal foram os
mecanismos de divulgação mais eficazes. A mensagem elaborada
especialmente para o evento e o cumprimento do horário foram avaliadas como
positiva por 53% dos pesquisados; já o cerimonial conduzido pelos alunos foi
avaliado como positivo por 56%. A avaliação do evento possibilita planejar e
agir com maior eficácia em direção à ampliação do envolvimento da
comunidade
acadêmica
na
produção
de
trabalhos acadêmicos,
compartilhamento de informações, multiplicação de iniciativas e
desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão sobre a temática.
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE MATA SEMIDECÍDUA DO MUNCICÍPIO DE
MUNDO NOVO / MS.
Cristina Viana Sales1; Claudenice Faxina Zucca2.
UEMS- Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
Área temática - 05 Meio Ambiente
Comunicação visual – painel
Palavras-chave: avifauna; biodiversidade; fragmentos.
Desde a década de 70, as áreas de vegetação do Mato Grosso do Sul tem sofrido
exploração indiscriminada, devido à expansão agropecuária e da agricultura. Sendo
a destruição de habitas o maior fator para a redução das espécies de aves. Este
trabalho objetivou a realizar um levantamento da riqueza das espécies de aves de
um fragmento de mata semidecídua do município de Mundo Novo/MS, no período
de agosto a outubro de 2007. A área de estudo faz parte da APA Federal das Ilhas e
Várzeas do Rio Paraná (MS/PR) e é considerada área prioritária para conservação
por apresentar remanescentes de Mata Atlântica. O método empregado foi de
observação direta ao longo de transecto e eventuais observações no interior dos
fragmentos. Foram registradas 87 espécies de aves entre residentes e migratórias,
distribuídas em 15 ordens e 36 famílias. A ordem passeriformes foi a mais
representativa com 49 espécies, correspondendo a 56,3% da riqueza avifaunística,
sendo que a família mais representativa foi Tyrannidae com 11 espécies (22,4%).
Entre os não-passeriformes a ordem que mais se destacou foi Piciformes com 7
espécies (18,4%), sendo a família Picidae 5 espécies (13,1%) de maior
representatividade. Considerou-se 9 categorias tróficas, sendo predominante
insetívoros 34,48%, seguido dos onívoros 33,33%, frugívoros 12,64% e demais
guildas contribuíram com 19,55%, as quais podem ser considerados padrão para
regiões tropicais. Neste trabalho, 45,9% das espécies registradas não eram
conhecidas para Mundo Novo. O estudo da riqueza de espécies da área de estudo
mostra que a diferença encontrada entre este e outros ambientes já amostrados
anteriormente por outros autores no município de Mundo Novo, se deve a
composição dos ambientes estudados e a localização dos mesmos. Este trabalho
reforça os resultados obtidos anteriormente para a avifauna do município no sentido
da importância de conservar a área trabalhada, para que a biodiversidade existente
seja conservada, pois além de serem considerados corredores de biodiversidade,
onde muitas espécies se estabelecem, esta contém espécies que necessitam de
ambientes com o mínimo de impactos.
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MATERIAIS RECICLÁVEIS PROCESSADO EM MARECHAL CÂNDIDO
RONDON EM 2008, 2009 E 2010.
Chrismam Rovani Mrozinski, Nardel Luiz Soares da Silva, Pedro Celso
Soares da Silva, Margareth Closs.

Área temática: Meio Ambiente.
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral.

RESUMO
Com os atuais problemas ambientais, a produção de lixo tornou-se um
dos principais temas da atualidade, e com isso, a reciclagem surge como
resposta do problema. Em Marechal Cândido Rondon o orgão responsável por
prestar este serviço ao município é a cooperativa COOPERAGIR, que vem
desde 2008 realizando com eficácia o seu papel. Varios fatores interferem na
reciclagem, desde os materiais recicláveis até a consciência da população,
esta combinação vem dando exelentes resultados, trazendo maior qualidade
de vida e desenvolvimento para o município ano após ano.

Palavras chave: Reciclagem, COOPERAGIR, Lixo.

INTRODUÇÃO
A produção de resíduos é totalmente ligada à condição humana. Estimase que cada ser humano produza por ano cerca de 300 quilos de resíduos
(www.planetaorganico.com.br). Desta forma, o problema está se agravando
cada vez mais, exigindo disciplina para que haja a reeducação e

conscientização do comprometimento das pessoas. Se não
pararmos de produzir resíduos, está ao nosso alcance
quantidade produzida destes dejetos, redução do
principalmente, separar e reutilizar por meio da coleta seletiva
que possam ser reciclados.

existe forma de
à redução da
desperdício, e
todos os dejetos

Segundo dados, estima-se que 50% de todo o material que é descartado
no lixo comum pode ser reutilizado na produção de um novo produto
(www.embalixo.com.br). Porem, para que este processo ocorra corretamente,
se fazem necessários estudos minuciosos sobre a estrutura que pode ser
oferecida, quantidade de material gerado – e qual é sua freqüência – e também
a suas formas de pagamento, pois existe um conjunto de leis de mercado que
muitas vezes inviabilizam esse sistema de coleta seletiva.
Para isso, existem pontos de recolhimento e cooperativas, para que se
tenha uma centralização e maior apoio das prefeituras de cada cidade. Em
Marechal Cândido Rondon, a cooperativa responsável pela coleta e
processamento destes materiais se chama COOPERAGIR – Cooperativa de
Agentes Ambientais de Marechal Cândido Rondon – que, apesar de ser
relativamente nova, faz um ótimo trabalho na cidade, na medida de seu
alcance.

OBJETIVOS
O principal objetivo é avaliar – totalidade e em segmentos da quantidade
total produzida – a evolução e eficácia da coleta, tanto por parte da população
e sua conscientização quanto por parte dos agentes envolvidos neste
processo.

MÉTODOS
Para que houvesse a analise e quantificação de material reciclável
produzido entre 2008 e 2010, foi solicitado junto a COOPERAGIR informações

sobre a coleta, processamento e vendas de todo o montante, o resultado foram
tabelas e planilhas contendo dados relativos à quantidade (peso) dos variados
materiais recicláveis coletados por mês, desde o mês Janeiro de 2008 até o
mês Março de 2010, tais tabelas e planilhas nos foram disponibilizadas pela
cooperativa de Marechal Cândido Rondon.
Após a análise do material disponibilizado, todos os materiais
recicláveis, que assumem diversos segmentos de produtos – como
embalagens, sucatas, restos industriais e domésticos – foram organizados e
categorizados nas principais divisões que ocorrem no mercado, são elas:
Papel, vidro, plástico, metal e outros (a categoria outros abrange produtos
mistos e que não especificados pelo material, como sucata e etc.).
Depois de categorizar cada material e seus respectivos montantes de
acordo com sua quantidade (peso), estes dados foram relacionados em
gráficos editados no programa Microsoft Excel 2007.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da Figura 01, observa-se que item papel sobressaiu-se em
relação às demais categorias levantadas durante o ano de 2008, com uma
produção anual de 177 toneladas (COOPERAGIR). O pico da produção de
papel foi em outubro, provavelmente pelo fato de ser o mês em que começa a
produção de embalagens para o final do ano. O segundo item que ganhou
destaque foi o plástico, atingindo pico no mesmo mês do papel, porem, com
menor quantidade, gerando em torno de 19 toneladas no mês, enquanto o
papel gerou mais de 23 toneladas (COOPERAGIR).

FIGURA 01 - Quantidade de materiais reciclaveis categorizados, processados em 2008. COOPERAGIR-MCR. 2010.

Observa-se pela Figura 2, que no ano de 2009, as curvas do gráfico
obtiveram o mesmo comportamento que em 2008, nota-se tambem que houve
praticamente o dobro da quantidade de cada material. Papel e plástico
novamente sobresairam-se sobre os demais materiais, tendo uma queda na
produção no meio do ano,e, no seguinte mês, uma ascensão. Analisando de
forma parcial, podemos deduzir que a queda da quantidade de papel no mês
de Julho, pode ser justificada pelas férias escolares, tanto nos colégios quando
nas universidades, que produzem diariamente uma enorme quantidade deste
material na cidade, tendo em vista que é uma cidade de pequeno porte, apenas
um segmento das fontes de produção pode afetar significativamente a
quantidade total produzida.

FIGURA 02 - Quantidade de materiais recíclaveis categorizados, processados em 2009. COOPERAGIR-MCR. 2010.

Em 2010, por ser o corrente ano, foram relacionados apenas os dados
relativos aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, ou seja, a analise poderá
ser apenas parcial. Mesmo assim, podemos notar que a quantidade total de
lixo reciclável produzido até agora é maior comparada ao mesmo período do
ano passado e retrasado, ou seja, a tendência é que em 2010 a produção seja
a maior da história da COOPERAGIR.
O destaque da Figura 03, além do papel, é o metal, que atingiu mais de
26 toneladas no mês de Fevereio (COOPERAGIR), fato provavelmente, ou é
causado por algum contrato de fornecimento, em que suposta empresa tenha
solicitado os serviços da cooperativa, ou pelo aprimoramento da coleta seletiva,
por parte da cooperativa.

FIGURA 03 - Quantidade de materiais reciclaveis categorizados, processados no primeiro Trimestre de 2010.
COOPERAGIR-MCR. 2010.

A figura 04 nos fornece dados comparativos entre a quantidade total de
lixo reciclável produzido pela cooperativa no decorrer dos meses,
independentemente da categoria do lixo. Para que não houvesse perda de
dados recenter, foram relacionados os dados dos dois ultimos anos, de Março
do corrente ano até Fevereiro do ano seguinte, tendo assim 2008-2009 e 20092010. Analisando o gráfico, nota-se que as curvas relativas a o ano 2008-2009
praticamente acompanha as ocilações que ocorrem no ano 2009-2010, porém,
neste segundo ano, a quantidade de lixo processado é significativamente
maior, atingindo um pico de mais de 70 toneladas em um só
mês(COOPERAGIR), o que nos leva a deduzir que a medida em que os anos
passam, os metodos e parcerias melhoram, resultando numa melhor atividade.

FIGURA 04 – comparação entre as quantidades de lixo reciclável processado em dois anos (2008-2009 e 2009-2010).
COOPERAGIR-MCR. 2010.

Observando a figura 05, que nos fornece dados relativos a quantidade
total de lixo reciclável processado em cada ano, fica evidente que no decorrer
dos anos, a quantidade processada vem aumentando.
Em 2008, a quantidade total processada foi de 345 mil e 779 kg
(COOPERAGIR), uma boa quantidade, tendo em vista que a população de
Marehal Cândido Rondon gira em torno de 44.500 mil habitantes
(http://citybrazil.uol.com.br), obtemos 7,7 kg de lixo reciclável produzido por
habitante durante o ano. Em 2009, a quantidade total de lixo reciclável
processado foi de 563 mil e 200 kg (COOPERAGIR), praticamente 220
toneladas a mais que em 2008, comprovando que cada vez mais a
metodologia e a forma com que é conduzida as atividades da cooperativa vem
surtindo efeito. A quantidade de lixo reciclável produzido por habitante em 2009
foi de 12.6 kg, ou seja, 39% a mais que em 2008.
No ano de 2010, por ser o ano corrente e ter sido relacionado apenas os
dados das quantidades referentes à Janeiro, Fevereiro e Março, a quantidade
no gráfico está menor, porém, comparado ao mesmo período dos dois outros
anos, 2010 promete ser o ano com maior quantidade processada de lixo. Já
processou 127 mil e 703 kg, enquanto neste mesmo período, em 2008 foram
processados 60 mil e 889 kg e em 2009 122 mil e 178 kg. Estima-se que em
2010 a produção total da cooperativa gire em torno de 600 mil kg de lixo.

FIGURA 05 – Quantidade total de lixo reciclável processado durante 2008, 2009 e inicio de 2010. COOPERAGIR-MCR.
2010.

CONCLUSÕES
Através do presente estudo, conclui-se que a quantidade de material
reciclável situa-se na ordem de 345 mil kg em 2008, em 2009 de 563 mil kg e,
em 2010, parcialmente 127 mil kg, onde, em todos os anos, destacou-se o
processamento de papel e plástico. Metal, vidro e demais componentes, foram
processados em menor quantidade, mesmo assim, foram quantidades
significativas.
Do ponto de vista ambiental, o trabalho que a COOPERAGIR vem
realizando em Marechal Cândido Rondon é invejável. Tendo conhecimento da
quantidade de lixo gerado, até o fim do ano de 2010 serão mais de 1 milhão de
toneladas de material que foram impedidos de chegar ao meio ambiente, fato
que é importantíssimo, sabendo do tempo que estes materiais levam para
serem degradados no ambiente.
O trabalho da COOPERAGIR não é só importante neste ponto de vista
ambiental. Segundo a analise, a quantidade de material que chega até a
cooperativa e é processado vem aumentando significativamente ano após ano,
fato que evidencia a eficácia dos investimentos em estrutura e divulgação da
coleta seletiva, tornando a população cada vez mais consciente – fato que é
determinante para o sucesso da atividade – de como a separação e a
reciclagem são importantes para todos. A cooperativa gera renda, empregos e
desenvolvimento para o município de Marechal Cândido Rondon, que cada
vem mais vem dando o seu apoio.
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MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS LOCAIS
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Área temática: Meio ambiente – 05
Modalidade de apresentação: comunicação visual/painel
Palavras chaves:
Práticas agroecológicas, compostagem, agricultor
Resumo
Este projeto tem como objetivo promover a melhoria da qualidade dos
insumos, trabalhando com a produção de composto orgânico em 40 propriedades
rurais, a fim de melhorar a produção e equilíbrio do solo. Com isso, busca-se
diminuir custos e a dependência do mercado externo para o produtor. Também
apoiar a comercialização dos alimentos orgânicos no município de Medianeira, visto
a importância destes no que concerne à saúde humana e preservação do meio
ambiente, aproximando o homem da natureza.
Trabalhando com metodologia participativa, com interação entre o meio
acadêmico (bolsistas), técnicos e agricultores, desenvolvendo neste processo a
pesquisa, capacitação e formação voltada para a agroecologia.
Utilizou-se de diagnósticos aplicados nas propriedades dos associados da
AAFEMED (Associação dos Agricultores Familiares e Ecológicos de Medianeira),
buscando levantar o interesse e conhecimento dos agricultores em relação ao uso
da prática de compostagem.
Após a aplicação deste diagnóstico, foi desenvolvido o trabalho participativo
de montagem das leiras de compostagem e acompanhamento do processo.
Posteriormente, serão feitas avaliações químicas do composto para análise dos
nutrientes, podendo desta forma melhorar os atributos tanto químicos quanto físicos
da prática, com a conseqüente obtenção de um adubo de qualidade, com
propriedades equivalentes ao adubo mineral, proporcionando melhores resultados
quanto a sua utilização nos cultivos manejados no sistema agroecológicos.
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Até o momento, com o projeto, atingiram-se cinqüenta por cento de
produtores da meta inicial, totalizando 20 composteiras. Até o final do ano de 2010,
espera-se atingir o restante dos produtores, proporcionando a eles um estímulo ao
uso contínuo das práticas agroecológicas, e aos consumidores locais uma maior e
permanente oferta de alimentos naturais e sustentáveis, promovendo uma relação
direta entre consumidor e agricultor.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO
PARA A CULTURA DA SOJA EM SOLOS DO PARANÁ
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Área Temática: área 5 Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Painel

Resumo - O objetivo deste trabalho foi
comparar os métodos Mehlich-1 (M1),
Mehlich-3 (M3) e Bray-1 (B1) na
avaliação da disponibilidade de P para a
soja em solos do Paraná. Neste estudo,
foram utilizados 12 solos representativos
do estado, os quais foram cultivados com
soja por um período de 42 dias. Os
coeficientes de correlação entre os
teores de P extraído pelas soluções
indicaram alto grau correlação. Os teores
de P extraído pelas soluções M3 e B1
foram, respectivamente, em media, 32 e
57% maiores que os extraídos pela
solução M1.
Os coeficientes de correlação obtido
entre as quantidades de P absorvido
pelas plantas de soja e o extraído pelas
soluções de M1, de M3 e B1 foram,
respectivamente, 0,76, 0,81 e 0,65.
Palavras-Chave:
Fósforo
disponível, Mehlich-1, Mehlich-3, Bray-1
e correlação.
1. INTRODUÇÃO
A avaliação do fósforo (P) disponível
do solo as plantas e feito, geralmente,
com o uso de soluções extratoras, ou por
troca iônica, que visam a quantificação
de formas possíveis de liberação para a
solução quando da absorção das
plantas.
No estado do Paraná, o método padrão
para avaliar a disponibilidade de P dos

solos e o Mehlich-1 (M1), dada sua
viabilidade pratica e econômica na rotina.
2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Laboratório de
Fertilidade do Solo e de Nutrição Mineral de
Plantas da UNIOESTE, Campus de
Marechal Candido Rondon/ PR. Foram
utilizadas 12 amostras de solos das classes
Latossolo, Argissolo, Nitossolo, Neossolo,
Plintossolo,
Cambissolo
e
Gleissolo
provenientes do Paraná.
Subamostras de 0,2 dm3 de solo de cada
vaso foram retiradas para determinação dos
teores de P disponíveis recuperados pelas
soluções Mehlich-1 (M1), Mehlich-3 (M3) e
Bray-1 (B1), conforme as metodologias.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As quantidades extraídas de P pelos
diferentes métodos são apresentadas na
figura 01. O coeficiente de correlação entre
as quantidades extraídas pelas soluções de
M1 e M3 foi de 0,96 (Figura 01a).

Figura 1. Correlação entre a quantidade de
fósforo extraído pelas soluções mehlich-1-

Acadêmico do Curso de Agronomia da UNIOESTE. Campus de Marechal Cândido Rondon, PR. e-mail: marcos __sarto@hotmail.com
______________________
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Campus de Marechal
Cândido Rondon, PR. Rua Pernambuco, 1777, CEP 85960-000. e-mail: fsteiner_agro@yahoo.com.br
3
Professor Adjunto ao Centro de Ciências Agrárias da UNIOESTE. Campus de Marechal Cândido Rondon/PR. e-mail: mclana@unioeste.br
1
2

(a), mehlich-3-(b),e Bray-1 (c) e a
quantidade absorvidas pelas plantas de
solo.
4. CONCLUSÕES

Todos os métodos apresentaram boa
eficiência na estimativa da disponibilidade
de P para a soja, exceção feita ao método
Bray-1 quando utilizado em solos arenosos,
que superestimou as quantidades extraídas.

MUSEU BOTÂNICO ITINERANTE: UM ENFOQUE SOBRE A PRESERVAÇÃO
DE ESPÉCIES NATIVAS EM REMANESCENTES FLORESTAIS, CASCAVEL-PR
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Oro, Cristiane Snak. Luis Eduardo da Silveira Delgado & Lívia Godinho Temponi
Área 5 Meio Ambiente
Modalidade 2 Painel
PALAVRAS-CHAVE: Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista,
Sensibilização ambiental
RESUMO: O município de Cascavel está localizado em uma área de transição
entre a Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista. Formações
estas características do Paraná e que foram presentes em mais de 73.000 km 2 do
estado. Atualmente, há poucos remanescentes da floresta original e mesmo
apresentando grande potencial para a conservação da biodiversidade, estes
carecem de levantamentos botânicos para serem conhecidos floristicamente e
consequentemente preservados. Parques Municipais e Reservas Ecológicas no
interior de municípios, por serem de fácil acesso, podem funcionar como áreas
para estudos biológicos, atividades para conservação da biodiversidade e
divulgação do conhecimento científico não formal, para a comunidade acadêmica
e principalmente não acadêmica. Em virtude de poucos estudos e a ausência de
projetos que exponham para a população o conhecimento científico, os
acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unioeste, juntamente com a Ong
Selva Paranaense, desenvolveram o projeto Museu Botânico Itinerante que é
parte integrante do Projeto Biodiversidade Urbana, com o objetivo de sensibilizar a
população sobre a necessidade de preservar esses remanescentes, bem como as
espécies nativas da flora local. O Museu Botânico Itinerante é uma Educação não
formal em Ciências que visa despertar a motivação e a curiosidade, permitindo ao
público interagir, manipulando os objetos nas exposições e realizando diferentes
questionamentos. O projeto conta com um acervo de aproximadamente 80
amostras botânicas, coletadas no Parque Ecológico Paulo Gorski, Parque
Tarqüínio Joslin dos Santos e nas ruas do município de Cascavel. As exposições
foram iniciadas em dezembro de 2009 no P. M. Danilo Galafassi e P. E. Paulo
Gorski. sendo que muitas pessoas já visitaram o museu itinerante. A aceitação do
público foi aparentemente positiva, uma vez que elogios em relação à iniciativa
foram recebidos. Percebeu-se também a curiosidade e reconhecimento de

algumas espécies da flora local, principalmente as espécies de valor medicinal e
ornamental. Estudos sobre a melhor forma de avaliar os resultados deste projeto,
bem como a implantação do mesmo em escolas ainda estão sendo elaborados.
FORMAS DE CONTATO: Thaís Regina Marcon, tisy@hotmail.com (49 84094985); Lilien
Cristhiane Ferneda Rocha, liliencristhiane@hotmail.com (45 91341477); Luis Eduardo da
Silveira Delgado, dadodelgado@bol.com.br (45 99725811)
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Área Temática: Meio Ambiente
PALAVRASCHAVE: Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Ombrófila Mista;
Sensibilização ambiental.
RESUMO:
O município de Cascavel está localizado em uma área de transição entre a
Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista. Formações estas
características do Paraná e que foram presentes em mais de 73.000 km2 do estado.
Atualmente, há poucos remanescentes da floresta original e mesmo apresentando
grande potencial para a conservação da biodiversidade, estes carecem de
levantamentos botânicos para serem conhecidos floristicamente e consequentemente
preservados. Parques Municipais e Reservas Ecológicas no interior de municípios, por
serem de fácil acesso, podem funcionar como áreas para estudos biológicos, atividades
para conservação da biodiversidade e divulgação do conhecimento científico não
formal, para a comunidade acadêmica e principalmente não acadêmica. Em virtude de
poucos estudos e a ausência de projetos que exponham para a população o
conhecimento científico, os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unioeste,
juntamente com a Ong Selva Paranaense, desenvolveram o projeto Museu Botânico
Itinerante que é parte integrante do Projeto Biodiversidade Urbana, com o objetivo de
sensibilizar a população sobre a necessidade de preservar esses remanescentes, bem
como as espécies nativas da flora local. O Museu Botânico Itinerante é uma Educação
não formal em Ciências que visa despertar a motivação e a curiosidade, permitindo ao
público interagir, manipulando os objetos nas exposições e realizando diferentes
questionamentos. O projeto conta com um acervo de aproximadamente 80 amostras
botânicas, coletadas no Parque Ecológico Paulo Gorski, Parque Tarqüínio Joslin dos
Santos e nas ruas do município de Cascavel. As exposições foram iniciadas em

dezembro de 2009 no P. M. Danilo Galafassi e P. E. Paulo Gorski, sendo que muitas
pessoas já visitaram o museu itinerante. A aceitação do público foi aparentemente
positiva, uma vez que elogios em relação à iniciativa foram recebidos. Perceberamse
também a curiosidade e reconhecimento de algumas espécies da flora local,
principalmente as espécies de valor medicinal e ornamental. Estudos sobre a melhor
forma de avaliar os resultados deste projeto, bem como a implantação do mesmo em
escolas ainda estão sendo elaborados.
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Meio ambiente e desenvolvimento sustentável
Resumo: O desenvolvimento sustentável e a Educação Ambiental estão em
constantes discussões na atualidade, uma vez que a vida humana na
superfície do nosso planeta teve seus limites ultrapassados em todos os níveis
e formas desde as últimas décadas e as constantes transformações
socioeconômicas e culturais que afetam nosso planeta, têm rompido com todos
os padrões e condutas éticas. Considerando essa problemática, teve inicio um
projeto de educação ambiental num colégio público localizado na cidade de
Cascavel – PR, visando compreender as concepções de meio ambiente dos
alunos; suas representações de meio ambiente e o conhecimento dos mesmos
a respeito de ações sustentáveis; além de sensibilizá-los sobre a problemática
do nosso planeta visando a reaproximação do homem com o meio onde habita.
Participaram do projeto 27 alunos da 2º séries do ensino médio, estes
responderam a um questionário contendo quatro questões referentes ao tema:
educação ambiental, consumo consciente e sustentabilidade. Em seguida
esses dados foram submetidos a uma análise de conteúdo segundo os
pressupostos teórico de Bardin (1977), a pesquisa em questão, sobre a
representação de meio ambiente buscou contribuir para o processo de
construção do conhecimento dos mesmos, uma vez que o ambiente não é
formado apenas por flora e fauna, como tradicionalmente é descrito sendo
assim é importante considerar aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais,

ecológicos e culturais para uma visão global. Assim, os dados analisados
puderam nos mostrar que os jovens analisados já possuem uma visão de
consumo consciente, a partir disso, temos os instrumentos necessários para
trabalhar e impor um ritmo mais intenso do desenvolvimento do processo de
EA visando a sustentabilidade. (DIAS, 2004, p.92)
Palavras- Chave: Meio ambiente; Sustentabilidade; Educação básica.
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DO CURSO DE SERVIÇO
SOCIAL: FORMAÇÃO PROFISSIONAL APROXIMADA À TEMÁTICA MEIO
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Palavras-chave: Serviço Social, Programa de Educação Tutorial, Meio
Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais.
O Programa de Educação Tutorial - PET é um dos Programas
coordenados pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
(MEC). A implantação do Programa de Educação Tutorial do Curso de Serviço
Social – PET serviço social, em 2009, pauta-se na temática: Meio Ambiente e
Uso Sustentável dos Recursos Naturais, e constitui-se num mecanismo de
capacitação permanente da formação cidadã e profissional do indivíduo.
Despertando para o desenvolvimento de atitudes éticas de aprendizado crítico
e propositivo tanto para os acadêmicos quanto para os docentes do Curso de
Serviço Social da Unioeste/Toledo, e de áreas afins. Tendo como referências
os estudos e discussões fomentadas no planejamento anual de suas
atividades, as diretrizes curriculares nacionais do Curso de Serviço Social, os
dispositivos legais que regulamentam a profissão de assistente social e que
instituem o Código de Ética Profissional; fundamentos da teoria social; das
políticas ambientais e sustentabilidade, e de práticas profissionais
interdisciplinares.
A integração do acadêmico no programa PET serviço social visa
estimular o desenvolvimento formativo transversal em atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Pretende-se, com a execução do projeto, ora em seu
segundo ano de integralização institucional na Unioeste, que o acadêmico
petiano seja estimulado a pensar a formação profissional do assistente social
fundamentada no rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade
social, ambiental e do Serviço Social. Que possibilite a partir dos princípios
ético-políticos e das diretrizes da formação profissional, a compreensão dos
problemas e desafios com os qual o profissional do Serviço Social e de outras

áreas formativas se defronta no universo da defesa dos direitos fundamentais,
da produção e reprodução da vida social.
Objetiva-se com o desenvolvimento de novas atividades e
experiências pedagógicas interdisciplinares no âmbito do curso e da formação
em educação ambiental, atuação dos bolsistas também como agentes
multiplicadores de saberes e de novas práticas, orientados pelo princípio
constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, às presentes e futuras
gerações (Art. 225, Constituição Federal de 1988).
Do futuro profissional espera-se uma formação culta, posição crítica
e de participação ativa frente às questões socioambientais. Um formador e
multiplicador de opiniões e de atitudes que promovam o bem estar dos
cidadãos com prudência no trato do meio ambiente - um lugar de interação
entre aspectos naturais e sociais. Procura-se, com respaldo nas políticas
ambientais e de desenvolvimento em tempo de consumo consciente,
integradas às demais políticas públicas setoriais, atingir as propostas do
Programa de Educação Tutorial – PET relacionando suas ações de ensino,
pesquisa e extensão com o curso de Serviço Social.
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Resumo
As oficinas de educação ambiental com jovens adolescentes do Projeto Florir
Toledo, são atividades do Programa de Extensão: Ação socioambiental e formação
em educação ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais
e Sustentabilidade – SEIPAS – Ano 2008-2010, desde 2007, e do Programa de
Educação Tutorial de Serviço Social – PETss, iniciado em 2009, com ênfase no
estudo do tema: Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais, nas
atividades tutoriais de ensino, pesquisa e extensão, dentre outros colaboradores
como bolsistas do Programa de Educação Tutorial do Curso de Química. A SEIPAS
e o PETss estão vinculados ao Curso de Serviço Social/Centro de Ciências Sociais
Aplicadas. As ações extensionistas implementadas na forma de oficinas interativas
de Educação Ambiental com esses jovens adolescentes pautam-se inicialmente nas
diretrizes da Agenda 21 – Capítulo 25 que destaca que é preciso que as crianças e
os jovens de todas as partes do mundo participem ativamente de tomadas de
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decisões no que se refere à proteção do meio ambiente, e fomento do
desenvolvimento social e econômico com sustentabilidade.
Palavras- chaves: Florir Toledo, Meio Ambiente e Formação em Educação
Ambiental
Introdução
O Projeto Florir Toledo, coordenado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, Toledo-Pr, foi iniciado em 2006 com o objetivo de “capacitar os
jovens envolvidos no projeto com ações ativas na proteção do meio ambiente,
fomentando o desenvolvimento econômico, social e de geração de renda”
(SCUZZIATO. 2006, p. 05). O trabalho com os jovens além de oportunizar a eles o
plantio de mudas de flores, também se dá na forma de oficinas previstas : “O Meio
Ambiente do nosso município; Esporte e Recreação, Cultura e Lazer; Saúde, Meio
Ambiente e juventude; O Dever e o Direito da Família; e por fim Geração de
Trabalho e Renda” (SCUZZIATO. 2006, p. 08 a 15). Para a implementação das
ações de capacitação dos jovens no projeto Florir Toledo, e por interesso entre as
partes, o Programa de Extensão: Ação socioambiental e formação em educação
ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade – SEIPAS – Ano 2008-2010, vem desenvolvendo atividades
contínuas de Formação em Educação Ambiental com seus participantes desde
2007. A justificativa principal das ações socioambientais e de formação em
educação ambiental implementadas pela atividade extensionista, e integrada a partir
de 2009 ao Programa de Educação Tutorial do Curso de Serviço Social, PET
Serviço Social, com a colaboração de bolsistas do Programa de Educação Tutorial
do Curso de Química – PET Química dá-se de modo especial, nas diretrizes da 21
Global no que se refere à participação das crianças e da juventude na promoção do
desenvolvimento sustentável. Igualmente, em discussão que vêm se fortalecendo

com o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, e do tema juventude e meio
ambiente, em sua relevância e contemporaneidade nos debates e conquistas
desencadeadas pelas Conferências Nacionais de Meio Ambiente e Infanto-Juvenis,
ferramentas para as intervenções socioambientais nacionais e de fortalecimento das
políticas ambientais. A importância dessa formação em educação ambiental
implementada na forma de oficinas com jovens inscritos no projeto social municipal
se traduzem em oportunidades de diálogos e ações reais com a sociedade,
considerando que 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 a Universidade e a sociedade” (Unioeste, 2009). Em
especial se relacionarmos às possibilidades de conhecimento e troca de saberes por
parte dos participantes no exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à saudável qualidade de vida, como defende a atual
Constituição Brasileira de 1988. Ponderamos igualmente no artigo que as atividades
extensionista com jovens adolescentes, de ambos os sexos, envolvidos livre e
conscientemente em ações formativas focadas nos princípios da educação
ambiental crítica e emancipadora, contribui para a ampliação de oportunidades
formativas integrais para a juventude, ou juventudes, quanto ao direito fundamental
e sua co-responsabilidade em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento
sustentável. O envolvimento ativo dos adolescentes ou jovens adolescentes com a
temática juventude, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, subsidia e
aproxima os mesmos dos canais de decisões sobre o meio ambiente em que vivem
e o processo de desenvolvimento que desejam para suas necessidades e direitos
sociais, culturais, produtivas, tecnológicas, ambientais. Uma vez que concebemos
meio ambiente como o “conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que
cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles”.
(ROESLER, 2007, p.286). Segundo o texto da Política Nacional do Meio Ambiente,
artigo 3º., a definição de Meio Ambiente é “ o conjunto de condições, leis, influências

e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas

formas”. (DIAS, 2001, p. 17). Sendo indispensável à sua

sustentação a totalidade dos recursos naturais, incluindo-se o solo, o clima, os
recursos hídricos, o ar, os nutrientes e outros organismos e elementos a sua
sustentabilidade. O meio ambiente não é assim constituído apenas do meio físico e
biológico. É também constituído pelo meio sócio-cultural e sua relação com os
modelos de desenvolvimento adotados pelo homem e pela mulher. O que torna
evidente cada vez mais a necessidade de modificações de atitudes e posturas éticas
e políticas dos indivíduos e dos sistemas que regulam modos de vida e usos dos
recursos naturais, em defesa das necessidades humanas e dos demais seres vivos,
seja na esfera das decisões internacionais, quanto nacionais, regionais e locais, e
que envolvem políticas e decisões coletivas de proteção do meio ambiente e de
desenvolvimento. Nas últimas décadas, o mundo sofreu processos mais acelerados
de transformações do modo de vida das populações, na defesa de seus direitos e de
modos produtivos econômicos e de organizações diferenciadas das sociedades.
Impactos e demandas aceleradas e por vezes insustentáveis deflagrados por
homens e mulheres, e que repercutiram num futuro seguro e saudável à juventude.
Como descreve Diogo Damasceno Pires, do Coletivo Jovem–GO, no texto sob o
título: Juventude e Meio Ambiente – Conexões Possíveis, na publicação Agenda 21
e Juventude organizada pelo Ministério do meio Ambiente em 2008:
“Muitos são os sonhos e desafios que permeiam o imaginário da
juventude, ou melhor melhor, das juventudes, já que estas são plurais e
diversificadas, cada qual carregando consigo sonhos, anseios,
aspirações, angustias e esperanças. Ser jovem é ter vontade de fazer
mais, é energia. É estado de espírito e respeito à diversidade, pois a
juventude, na sua pluralidade, tem diversas tribos. Ser jovem é antes de
tudo a tentativa de compreender o mundo a nossa volta. É nessa tentativa
que surgem jovens mais preocupados com a vida do planeta e com
disposição para transformá-lo”. (BRASIL, MMA, 2008, p. 17).
O que inclui um meio ambiente de qualidade, melhores padrões de vida e
acesso à educação, ao emprego. Essas questões estão presentes no propósito e

justificativa das oficinas de educação ambiental desenvolvidas com os jovens
adolescentes do Projeto Florir Toledo em 2009, e programadas para ocorrerem
novamente em 2010.
Objetivos
As oficinas de educação ambiental com jovens adolescentes visam
oportunizar discussões referentes às questões socioambientais e cidadania e as
implicações destas com o estilo de vida e acesso dos mesmos à qualidade de vida,
à educação, à formação e emprego, ao desenvolvimento social e econômico, tendo
como princípio o bem estar humano e respeito a todas as formas de vida em suas
variadas manifestações. Resultando na ampliação das perspectivas destes jovens
no que tange à educação ambiental, ao futuro destes e de suas gerações e as
oportunidades que lhe poderão ser oferecidas.
Métodos
As atividades extensionistas são implementadas na forma de oficinas
interativas, com exposição de temas por eles definidos e planejados no cronograma
anual, com dinâmicas pedagógicas acessíveis em termos de recursos didáticos, de
correlações com a realidade global e local, subsidiados em materiais diversificados,
de apoio referente a temas abordados como: meio ambiente e juventude,
desenvolvimento com sustentabilidade, água, energia, direitos humanos, condições
do ambiente e qualidade de vida, reflorestamento, hábitos alimentares, atividades
relativas a informações sobre formação escolar/profissional, dentre outros.
Igualmente estimula-se o envolvimento dos mesmos em sessões e debates de
filmes, história da música, poesias e execução de maquetes, debates sobre
documentários como a Carta da Terra, a Agenda 21 Global, discussões sobre
cidadania e políticas para a juventude. Todas observadas e apropriadas às
expectativas dos mesmos e condições de aprendizagem relacionadas ao nível de
escolarização do ensino formal no qual estão matriculados. As atividades são

desenvolvidas na sede do Projeto Florir Toledo, semanalmente, nas quintas-feiras
das 13:30 às 15:00 horas (1:30 min. semanais); e nas segundas feiras das 09:30 às
11:00 horas, ou em locais externos previamente autorizados e agendados em
conjunto com a Coordenação do Projeto Florir Toledo/Secretaria Municipal de
Assistência Social, em caso, por exemplo, de visita técnica. As oficinas planejadas e
executadas limitam-se aos participantes inscritos no Projeto Florir Toledo, com
projeção de algumas atividades em 2010 mais próximas com familiares, com o
Projeto Wangari Matai coordenado pelo Ministério Público – Promotoria do Meio
Ambiente, Toledo-Pr, e demais iniciativas parceiras realizadas por instituições
universitárias no Projeto Florir Toledo, dentre elas , PUC/Toledo, UNIPAR/Toledo e
UTFPr/Toledo.
Discussões e Resultados
O modo de produção capitalista produz uma defasagem na subjetividade
do homem, principalmente nas classes menos favorecidas economicamente,
tornando-os desacreditados para planos futuros e de qualquer outra possibilidade de
algo maior. Apesar de vivermos as implicações oriundas do modo de produção
capitalista podemos notar que as ações do Projeto Florir Toledo têm obtido
resultados positivos, pois ao ingressarem no projeto os jovens adolescentes são
oportunizados a novas possibilidades de conhecimento. Um estudo aprofundado no
Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, da acadêmica extensionista e
pesquisadora Franciele Margarida Doré, defendido em 2009, sob o título: A
percepção dos jovens adolescentes do Projeto Florir Toledo e de gestores
municipais às ações das políticas da juventude, do meio ambiente e de
extensão universitária. Os motivos que levam estes jovens adolescentes se
engajarem nas atividades do projeto municipal são variados, e o que se torna
expressivo também é o subsídio recebido na forma de bolsa remunerada mensal. Os
objetivos dos jovens após a inserção no projeto para com o futuro em grande parte

são de estudar e constituir uma família. De acordo com reflexões colocadas pelos
jovens participantes do projeto, em 2009, que foram num total de 53, o ponto forte
das atividades do programa está na possibilidade “de construção de novas
amizades, as quais enriquecem suas relações sociais“ e nas informações que
recebem no envolvimento ativo nas variadas oficinas e atividades institucionais e
parceiras viabilizadas durante a jornada de 20 horas semanais, e que se dá em
horário de contra-turno escolar (períodos da manhã e tarde). Os participarem no
final das atividades recebem certificados e/ou declarações (mínimo 75% de
freqüência). Em 2009, as atividades do período matutino atingiram 25 horas e no
período vespertino 42 horas.
Conclusões
As decisões tomadas pelos jovens afetam sua vida atual e repercutem no seu
futuro. Dessa forma as oficinas de educação ambiental com os jovens adolescentes
realizadas no ano de 2009 (período matutino com 25 horas de atividades e
vespertino com 42 horas de atividades, e que se encontram na faixa etária dos 14
aos 18 anos, com proposta de continuidade em 2010, objetivam criar espaços nos
quais os jovens possam questionar, propor e assumir responsabilidades no processo
e debate sobre o uso sustentável dos recursos naturais e sustentabilidade do
Planeta Terra. Também, de implementar a política de formação profissional, no
universitário mediado pela Unioeste, com maior efetividade da indissociabilidade de
ensino, pesquisa e extensão, e intersetorialidade entre projetos e programas em
execução.
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PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES
Coordenadora: Adriana Maria De Grandi
Áreas Temáticas: Meio Ambiente e Saúde
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas, Arranjo Produtivo Local – APL, Produção de Fitoterápicos.
RESUMO:
O emprego de plantas medicinais com fins curativos é uma prática que se tem utilizado ao longo da
história da humanidade. Durante muito tempo, os remédios naturais e, sobretudo, as plantas
medicinais, foram o principal recurso disponível para a medicina. Nos últimos tempos o consumo
mundial de plantas medicinais tem inclusive recebido incentivos da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Dados recentes indicam que aproximadamente 80% da população mundial faz uso de algum
tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia desagradável. São muitos os fatores que
colaboram para o desenvolvimento de práticas de saúde que incluam plantas medicinais,
principalmente econômicos e sociais. Estimase que o mercado atual de fitofármacos e fitoterápicos é
da ordem de US$ 9 a 11 bilhões por ano, sendo que mais de 13.000 plantas são mundialmente
usadas como fármacos ou fonte de fármacos (Tyler, citado por FRANÇA, 2003). Estimase que o
consumo anual de fármacos sintéticos cresce cerca de 16% ao ano, enquanto o de fitoterápicos,
cerca de 20%. Além do uso na indústria farmacêutica, a indústria de perfumes, a de cosméticos e a
de alimentos têm utilizado uma grande variedade de essências e óleos essenciais oriundos de
plantas. O interesse crescente pelos fitoterápicos tem suas razões. Uma delas, sem dúvida, está
ligada a um mercado potencial da ordem de bilhões de dólares, seja em países industrializados ou
em países em desenvolvimento e, no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria
Fitoterápica (ABIFITO), o setor movimenta cerca de R$ 1 bilhão em toda a sua cadeia produtiva, e
emprega, atualmente, mais de 100 mil pessoas. Outra razão, nada desprezível está vinculada à maior
segurança oferecida pelos fitoterápicos devido aos menores efeitos colaterais apresentados. A
terceira razão, não menos importante, está relacionada às dificuldades atuais para se desenvolver
novas drogas de síntese, pois esse processo está mais difícil e extremamente caro, por exemplo, nos
últimos 20 anos o lançamento no mercado, de um novo fármaco de síntese, tem demandado
investimentos da ordem de 500 a 600 milhões de dólares e, em um espaço de tempo nunca inferior a
10 ou 15 anos. Já um novo fitoterápico, de qualidade, pode chegar ao mercado num tempo máximo
de cinco anos, demandando investimentos da ordem de 2 a 3 milhões de dólares (REVISTA
BRASILEIRA DE MEDICINA, 2002). Independente da fonte podese perceber que o mercado de
plantas medicinais representa um volume significativo de movimentação monetária no mundo e no
Brasil, e com ótimas perspectivas de aumento. Com isso essa oficina visa esclarecer como anda a
criação de políticas públicas para o setor além de esclarecer aspectos do APL que vem sendo criado
e estudado na região Oeste do Paraná, além de aspectos e dificuldades na produção de fitoterápicos
e demais produtos oriundos das plantas medicinais.

CONTATO: fone: (45) 99717436; email: adrianadegrandi@yahoo.com.br

POLUIÇÃO SONORA – CRIME AMBIENTAL
Coordenador: Ms. Carla L. Waldow de Esquivel
Apresentadora: Emmanuelle Cristina Péria Conti
Área Temática: Meio Ambiente
Comunicação visual
Palavaras-chave: Crime Ambiental, poluição sonora.
Resumo:
A lei ambiental utiliza-se de outras normas para considerar
os níveis de som que caracterizam crime, ou seja, cada local tem
um limite máximo permitido de decibéis que podem ser emitidos,
que varia de acordo com a utilização do espaço, sua principal
ocupação (residencial ou comercial), o horário da produção do
barulho etc. É com base nessas normas, que são emitidas pela
ABNT, que o crime ambiental está caracterizado ou não. A
sociedade desconhece que o excesso de barulho também é
considerado crime, bem como o volume máximo de decibéis
permitidos em cada parte da cidade, o que pode colocar em risco
a saúde da população exposta à determinada situação.
A principal fonte de informação é a pesquisa bibliográfica.
Um esclarecimento maior acerca da poluição sonora para a
população é importantíssimo, tendo em vista as alterações do
meio ambiente em que se vive, sobretudo em grandes cidades,
além dos possíveis danos a saúde, caso o excesso de barulho
seja algo constante na vida das pessoas.
Contato: emmanuelleconti@hotmail.com - 45 8821-2046
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Área Temática: 05 Meio Ambiente
Comunicação oral
RESUMO
O artigo objetiva a divulgação do Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu.
O referido programa, contemplado no ano de 2008, teve como objetivo central,
implantar o gerenciamento dos resíduos sólidos no campus da Universidade, já que,
não existia. Para tanto, partiu-se da capacitação interna, aos servidores, docentes e
discentes, por meio de palestras e oficinas. As ações de formação estiveram
centradas nos eixos político, social, econômico, ambiental e cultural. Usaram-se tal
metodologia, por se acreditar que o gerenciamento dos resíduos é uma ação final,
sendo primordial anteriormente se trabalhar a relação do ser humano com meio
ambiente. Simultaneamente com a capacitação interna da Universidade, se
desenvolveu ações de capacitação na comunidade externa, escolas e cooperativas
de agentes ambientais.
PALAVRAS-CHAVE:

Responsabilidade

sócio-ambiental;

Gerenciamento de Resíduos.
INTRODUÇÃO
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Programa de Extensão Tecnológica da Universidade Sem Fronteiras.
Bióloga. Bolsista recém formado do Programa.
3
Pedagoga. Bolsista recém formado do Programa.
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Pedagoga. Bolsista recém formado do Programa.
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Educação

Ambiental;

Uma das questões mais problemáticas da sociedade é a destinação dos
resíduos sólidos urbanos, vindos de produtos produzidos a partir de objetos de
consumo em larga escala, aumentando consideravelmente o volume e a diversidade
de resíduos gerados nas áreas urbanas.
A população do século XXI esta vivendo numa época crítica, marcada pela
civilização dos resíduos, decorrentes do consumismo desenfreado e de padrões
insustentáveis de produção, entretanto isto requer uma tomada de consciência dos
problemas ambientais.
Esse problema torna se um desafio para os países. Nas grandes cidades já
não há espaço para aterros e lixões, a ponto do lixo ter de viajar longas distâncias
para chegar ao local apropriado. Grande parte dos resíduos gerados é composta por
resíduos sólidos, que junto aos rejeitos e orgânicos são dispostos inadequadamente,
causando graves impactos ambientais.
Atualmente uma das estratégias tecnológicas para resolver parte deste
problema é a criação de materiais que possam ser reutilizados e reciclados
utilizando de métodos de aproveitamento dos resíduos gerados. Algumas
instituições privadas, públicas ou sem fins lucrativos realizam campanhas voltadas à
população incentivando a reutilização de alguns produtos, a coleta seletiva, a
criação de associações de catadores, entre outras ações que são pertinentes, mas
apenas amenizam a problemática do sistema de produção atual. Paralelamente
existem muitas empresas que utilizam o marketing por meio de comunicação de
massa como a televisão e a internet, fazendo com que as propagandas despertam
os desejos de consumir muitas vezes produtos supérfluos.
Diante desta realidade devemos enquanto consumidores caminhar para um
consumo ético, solidário e consciente, relacionando sempre o consumo com o meio
ambiente, que nos permite consumir somente o necessário para nossa

sobrevivência. Desta maneira o consumidor que tem responsabilidade com o meio
ambiente é critico para não ser influenciado pela mídia e propagandas.
Em face ao exposto, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da
Unioeste Campus/Foz, está implantando um plano de gerenciamento de resíduos
sólidos, através do Programa Universidade Sem Fronteiras em parceria com a Seti 5
e a Fundação Araucária6, já que a instituição não dispõe de uma sistematização de
coleta seletiva. Desta forma, além da implantação do programa, também vem de
encontro para atender a exigência legal, onde no Estado em 20 de janeiro do ano de
2009 o governo do Paraná sancionou o decreto lei nº 4167 7 que dispõe sobre a
obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados
pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta , mas
que o mesmo também trabalhe de forma integrada, considerando todos os aspectos
geradores da problemática do resíduo, utilizando uma metodologia participativa que
promova efetivamente a mudança de hábito. E contribua para novas iniciativas na
comunidade.
OBJETIVO GERAL
Implantar um programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Campus
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste de Foz do Iguaçu,
estendendo suas ações ao público externo.
Objetivos específicos
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Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Fundação que apóia o desenvolvimento cientifica e tecnológico do estado do Paraná.
7
Dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta.
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•

Apresentar o programa de gerenciamento de resíduos sólidos ao público
interno (agentes universitários e prestadores de serviços) a fim de
institucionalizá-lo;

•

Diagnosticar os pontos de geração de resíduos e o processo de destinação
dos mesmos;

•

Lançar o programa de gerenciamento de resíduos sólidos à comunidade
acadêmica;

•

Sensibilizar a comunidade acadêmica para o programa gerenciamento de
resíduos sólidos;

•

Promover capacitações para a comunidade acadêmica nos diferentes temas
relacionados ao programa gerenciamento de resíduos;

•

Buscar alternativas para redução na geração dos resíduos;

•

Implantar a nova estrutura física para a coleta seletiva, acondicionamento e
destinação final dos resíduos sólidos;

•

Monitorar e avaliar o processo de gerenciamento de resíduos sólidos;

•

Estimular o ensino, pesquisa e extensão na universidade de temas referentes
à questão ambiental;

•

Legitimar o modelo programa de gerenciamento de resíduo sólido;

•

Estender ações do programa de gerenciamento de resíduos sólidos à
comunidade circunvizinha (os bairros com baixo índice de desenvolvimento
humano - IDH).

METODOLOGIA
A metodologia adotada ao público acadêmico como ao público circunvizinho a
universidade utiliza-se de ações divididas em sensibilizações e capacitações, os
quais objetivam em informar, instruir, provocar reflexões e torná-los cidadãos

conscientes, através de palestras, oficinas, mini cursos, reuniões, inserções lúdicas,
elaboração de material de divulgação impresso em papel reciclável, utilização de
imagens, exposições, elaboração de bloco de rascunho de material reciclado (folhas
usadas) e visitas técnicas a projetos que trabalhem com gerenciamento de resíduos
para troca de experiências.
DISCUSSÕES E RESULTADOS
Sensibilização e Capacitação
As ações realizadas tiveram como intuito de preparar o público envolvido para
serem participantes e multiplicadores do Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, com atividades desenvolvidas com A Carta da Terra, Tratado de Educação
Ambiental, Agenda 21, Agenda Ambiental, redução do consumo humano,
ecoeficiência ou consumo sustentável, educação ambiental, sustentabilidade entre
outros. Tem como objetivo geral promover uma maior interação e responsabilidade
universal com o meio em que está inserido, buscar alternativas coletivas e
participativas e motivar a comunidade sobre os benefícios ao meio ambiente,
através do resultado da melhoria do desempenho. Possui uma metodologia geral de
valorização da democracia e do diálogo, com um foco esclarecedor por meio de
grupos de discussão e ludicidade.
Através da sensibilização e da capacitação pretende-se ocasionar mudanças
de hábitos, tornando cada indivíduo consciente e multiplicador do ideal por meio de
ações individuais tais como, consumo consciente, devido direcionamento e
reaproveitamento dos resíduos.
Gerenciamento

As ações voltadas à implantação de um sistema de gerenciamento de
resíduos consistiram das seguintes etapas:
• Diagnóstico dos pontos de geração de resíduos e o processo de destinação
dos mesmos;
• Mapeamento da estrutura física da instituição e identificação dos setores;
• Reunião com os colaboradores, por setor, depois de prévio mapeamento
estrutura física da instituição.
• Levantamento da quantidade e tipo de resíduos gerados, classificação,
quantidade, peso, modelo de lixeiras e distribuição das mesmas;
• Tabulação dos dados, de forma a permitir seu uso para análises e busca de
direcionamentos que facilitem a implantação do PGRS, utilizando-se de
calculo de média simples, possibilitando uma média diária, média semanal,
média mensal e média anual
• Definição do processo de coleta, bem como estrutura física necessária,
lixeiras, acondicionamento, de acordo com freqüência de coleta externa;
• Implantação da nova estrutura física para a coleta seletiva, acondicionamento
e destinação final dos resíduos sólidos;
• Monitorar e avaliar o processo de gerenciamento de resíduos sólidos.
Com o gerenciamento busca ter a instituição de acordo com a legislação do
meio ambiente, dispondo de um espaço físico com lixeiras adequadas, coleta
seletiva funcional, destinação correta, redução e reutilização na geração de
resíduos, para que a mesma possa ser referência para os demais campi e
instituições.
CONCLUSÕES

O Programa de Gerenciamento visa promover a mudança de hábitos para um
consumo consciente e o adequado direcionamento e reaproveitamento dos resíduos
sólidos. Objetivando a proteção do meio ambiente e o empenho na melhoria
contínua dos processos para minimizar a geração de resíduos, além de integrar a
comunidade assistida pelo projeto a um sistema ambientalmente educativo e de
consciência crítica, visando uma melhor qualidade de vida e justiça social.
Contudo a experiência de gerenciar resíduos na Unioeste e nos bairros
vizinhos através do Programa de gerenciamento de resíduos sólidos pretende criar
um novo paradigma de sensibilização ambiental que traga benefícios para todos os
atores envolvidos. 8
Referências Bibliográficas
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. ed. 15.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
DAGNINO, R. Um olhar geográfico sobre a questão dos materiais recicláveis
em Porto Alegre: sistemas de fluxos e a (in) formalidade, da coleta à
comercialização. Porto Alegre: UFRGS, 2004.
DECRETO Nº. 4167 - 20/01/2009 Publicado no Diário Oficial Nº. 7897 de
26/01/2009
GRIPPI, S. Lixo reciclagem e sua história: guia para as prefeituras brasileiras.
ed. 2. Rio de janeiro: Interciência, 2006.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico, 2000. Rio de Janeiro: Departamento de
População e Indicadores Sociais, 2002.
JAMES, B. Lixo e Reciclagem. Tradução Dirce Carvalho de Campos; Revisão
técnica José Carlos Sariego. São Paulo: Scipione, 1997.
8

Contato: lary.mcv@gmail.com, karinaunioeste@gmail.com ou ivanirgs@gmail.com (45) 9142-0303, (45) 9982-1788 e (45)
8411-5436 Unioeste campus/Foz.

REVISTA PLANETA. A terra transformada em lixeira. , Edição 3, setembro de
2006 p.52.
RODRIGUES, F. L. ; CAVINATTO, V. M. Lixo: de onde vem? Para onde vai? ed.
2. São Paulo: Moderna, 2003.

PROJETO ÁGUAS GRANDES
Coordenador: Nilso Rafagnin
Colaboradores: Mariam Jadiyi Damen Barudi Rafagnin, Júlio César Chiles
Área temática: Meio Ambiente
PALAVRASCHAVE: desenvolvimento; sustentável; trinacional
RESUMO:
Proposta para um plano para desenvolvimento integrado e sustentável para a
nossa região trinacional, na área definida pela resolução 41/ 97 do MERCOSUL no
GMC  Grupo Mercado Comum, caracterizando um centro de referência para as
questões ambientais em nosso bloco, estando o Projeto Águas Grandes já aprovado
no Parlamento do Mercosul e junto a inúmeros outros organismos nacionais e
internacionais, onde figura entre suas vertentes principais:
1. Construir um “ANEL VIÁRIO TRINACIONAL” de caráter multimodal de raio entre
15 e 30km que contornará, integrará, protegendo e organizando nossa região,
interconectando os três grandes aeroportos internacionais existentes na região entre
ARBRPY, partindose do princípio de aproveitar a vontade oficial manifesta dos
governos da ARBRPY em construir duas grandes pontes internacionais para unir o
nosso território trinacional.
2. Estabelecer “TRÊS PARQUES AMBIENTAIS” conformando um “Complexo
Turístico Cultural e de Lazer” junto aos Três Marcos de Fronteira entre ARBRPY
unidos através de um sistema teleférico de transporte de passageiros. O parque
integrará as Cataratas do Rio Monday e o Museu Científico Moisés Bertoni em
território paraguaio com os Parques Nacionais das Cataratas, lado argentino e
brasileiro, interconectando a nossa mais rica biodiversidade, integrando o Paraguai
ao Circuito Turístico do Mercosul.
Objetivos: Otimizar os recursos entre os Estados Parte, atendendo as diretrizes do
FOCEM – Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL.

Metodologia Proposta: Estabelecimento de fórum superintendente que
reunirá sociedade civil e os três níveis de governo dos três países,
responsável pela definição da política de desenvolvimento regional na forma

integrada e constituição de organismo de pesquisa, estudo, implantação e
gerencia do empreendimento.
Resultado esperado: Maior avanço na integração, que seja real e efetiva,
porém não como imposição, mas com o mais amplo debate, que envolva as
comunidades da região de influência e que venha em benefício direto e
palpável, incluindo as comunidades menos favorecidas e as universidades de
nossa região trinacional.
Contato: Arq Nilso Rafagnin – (45) 9135 4800(Cel.) – rafain.br@hotmail.com

REDE OESTE DE SEMENTES CRIOULAS E AGROECOLOGIA
Coordenador: Claudio Yuji Tsutsumi
Colaboradores:
Carlos Alberto da Silva. , Ana Helena Caneppele, Luiz Carlos Hertmann, Afonso Kamer,
Venicius Grespan, Claudio Yuji Tsutsumi, Wilson João Zonin, Jocemir Porto Dadalt,
Renan Locatteli, Dominik Rabbers,Daniela da Rocha Herrmann.
Área Temática: Meio Ambiente
PALAVRASCHAVE: Sementes, agricultura familiar e Oeste do Paraná.
RESUMO:
A Situação das sementes crioulas no oeste do Paraná vem sendo estudada nos
últimos anos. Isto se deve ao fato de que nesta região, as pequenas propriedades
conduzidas sob sistema da agricultura familiar representam à maioria. O tamanho
reduzido das propriedades e a falta de capital dificultam que pequenos produtores se
encaixem no método capitalista de produção. Com o intuito de solucionar esses
entraves o Projeto de Extensão e Pesquisa “Rede Oeste de Sementes Crioulas e
Agroecologia” vem realizando diversos mecanismos para auxiliar a difusão de
sementes crioulas e entre os agricultores que vem enfrentando esses problemas.
Diante do processo conhecido como transição agroecológica e seu contexto específico
na região Oeste do Paraná/BR, desenvolvese o projeto que possui ações em
comunidades de pequenos agricultores familiares, em pareceria com 20 organizações e
instituições que atuam no desenvolvimento rural da região.
Com o objetivo de melhorar a vida do pequeno produtor tornandoo mais independente,
o projeto aplica cadastros que identifica qual é a real situação dos produtores e quais as
maiores dificuldades. Assim pretendendo solucionar essas questões são feitos

trabalhos de capacitação que envolve a temática das sementes crioulas, agroecologia e
cooperativismo.
CONTATO:
Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon – Laboratório de Extensão Rural
(45) 32847925
Daniela da Rocha Herrmann / daniherrmann85@yahoo.com.br
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Resumo
O RESA3 se propõe a constituir uma rede solidária entre agricultores familiares,
consumidores, universidade e entidades envolvidas com a agroecologia na
microrregião de Foz do Iguaçu. Para tanto, se pretende construir referências para o
desenvolvimento de estratégias de organização da produção, agroindustrialização e
comercialização de alimentos orgânicos, buscando formar redes através de circuitos
curtos de comercialização, com a colaboração solidária de bairros urbanos de baixa
renda, comunidades de agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária,
poder público e organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento e a
promoção da soberania alimentar local.
Palavras-chave: agroecologia, economia solidária, agricultura familiar.
Introdução
A “promessa” de “revolucionar” a agricultura, via modernização conservadora
(VEIGA, 1994), fundados em argumentos de aumento da produtividade para o
combate à fome no mundo, impôs a adoção de um novo modelo tecnológico
3
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(revolução verde), baseado no uso permanente de insumos externos às unidades
produtivas (adubos químicos, agrotóxicos, sementes híbridas), na mecanização da
agricultura e na ampliação das áreas de plantio para a monocultura.
Estas transformações foram, aos poucos, minando as bases de sustentação
da agricultura familiar tradicional e seus esquemas próprios de autosuficiência e
segurança alimentar. Realidades que podem ser facilmente percebidas na gradual
desintegração da cultura campesina e do seu agroecossistema tradicional. Onde a
produção de subsistência se encontra comprometida pela redução da diversidade de
cultivos e pelas pressões do mercado. Que, fundada na ampliação da área dedicada
aos cultivos comerciais, vem comprometendo a reprodução social das famílias
agricultoras, bem como a segurança alimentar de grupos de populações urbanas.
Dentre os principais impactos observados, um dos mais graves é a constante
perda da biodiversidade - drasticamente reduzida pela especialização e
padronização dos monocultivos - especialmente na agricultura familiar da região Sul
do País, que tem provocado o comprometimento das riquezas locais, isto é, do
patrimônio biológico e cultural gestado por essas populações há muitas gerações,
como no caso de variedades crioulas de milho e feijão e diversas outras culturas e
raças de animais que vinham sendo adaptadas ao ambiente, através de anos de
seleção e melhoramento de variedades promovidas pelas comunidades locais
(ALTIERI, 1998).
Aliado a esta degeneração do potencial genético acumulado por sucessivas
gerações de agricultores, observa-se evidentes impactos sobre o solo, pelo
comprometimento de sua fertilidade química, física e biológica devido a sucessivas e
constantes aplicações de insumos químicos e mecanização intensiva; a poluição das
águas e comprometimento dos lençóis freáticos devido a permanente carga de
agrotóxicos nas culturas e a redução dos ecossistemas naturais devido à expansão
da fronteira agrícola. Em escala global a permanente emissão de poluentes tanto na
fabricação de insumos, quanto na sua aplicação gerou efeitos negativos sobre o
clima (ALTIERI, 2000).
Como conseqüência desse processo de perda da autonomia produtiva, a
oferta de alimentos, antes abundante e de origem “pulverizada”, passou a operar de
forma concentrada em sistemas de produção, beneficiamento e distribuição de
alimentos. A cadeia alimentar reestruturada a partir da verticalização da produção
em escala e a concentração do comércio varejista, fez com que a comercialização
passasse a se constituir num grande entrave para a agricultura familiar.
(GRAZIANO, 1999)
Várias são as possibilidades de desenvolvimento dos mercados locais, tais
estratégias abrangem o fortalecimento das agroindústrias familiares através: da
realização de feiras diretas do agricultor; da abertura de pequenos armazéns de
comercialização de alimentos agroecológicos; do acesso a mercados institucionais
(merenda escolar, hospitais, etc.) e; alianças com pequenos varejos, como mini
mercados, armazéns locais, restaurantes entre outros.
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Um dos caminhos que se desenha para promover este processo é a
articulação entre os conceitos e práticas da agroecologia com os da economia
solidária. Hoje, no Brasil, são diversas as iniciativas de organização do público
urbano de baixa renda, visando à geração de emprego e renda e o desenvolvimento
de alternativas ao “mercado convencional”.
Um dos desafios que se apresenta é a articulação do público de agricultores
agroecologicos com as comunidades urbanas, de forma a conciliar a necessidade de
comercialização dos agricultores com as iniciativas de consumo solidário dos
trabalhadores urbanos.
A análise mais circunstanciada sobre as condições de vida da população
pobre nas regiões e municípios na área de abrangência do projeto demanda o
estudo da realidade, de sua dinâmica produtiva, da concentração de renda, das
formas tradicionais de subsistência ainda presentes em algumas áreas rurais, da
concentração da população nas periferias dos centros urbanos, das formas de
ocupação e remuneração desta população, entre outros.
Objetivos
• Mapear

experiências e Implantar unidades de referência nas comunidades e
assentamentos;
• Contribuir para o fortalecimento da articulação e gerenciamento coletivo das
estratégias de produção, agroindustrialização e comercialização de alimentos;
• Apoiar a ampliação de canais de comercialização e desenvolver novas
estratégias de abastecimento popular de alimentos;
• Auxiliar na capacitação de novas famílias de agricultores, assentados e de
técnicos de ATER das entidades parceiras para adotar a agroecologia como
matriz tecnológica futura.
• Desenvolver metodologias compatíveis com o enfoque socioambiental.
• Estabelecer parâmetros para o cumprimento da função social da universidade e
da propriedade rural.
• Sistematizar e difundir os resultados do projeto através da produção de
materiais passíveis de publicação, material didático (cartilha), mapas temáticos
e cartografias sócio-ambientais.
• Estabelecer um processo de diálogo entre o conhecimento tradicional e
científico, popular e acadêmico, para a geração de novos saberes e tecnologias.
Metodologia
Nossa metodologia parte de uma visão interdisciplinar e multidisciplinar
caracterizando de forma holística e popular, o conhecimento; dando uma visão de
integralidade da pessoa humana e desta com o mundo que a cerca. O presente
projeto promoverá assim, um processo de conscientização despertando nos seus
beneficiários a organização, resgate e a formação para a Agroecologia, que é o elo
3
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de ligação que gera o protagonismo entre os povos do campo e da cidade,
buscando a superação dos problemas sociais e econômicos através da
autosustentabilidade, garantindo o acesso à alimentos saudáveis proporcionando o
consumo solidário e constantemente a segurança alimentar nutricional. As
atividades se darão neste contexto:
• Articular no campo e na cidade as experiências das organizações e grupos na
produção e consumo do alimento ecológico como sinal de aliança entre os
povos destes dois espaços de vida.
• Formar agentes de desenvolvimento ambiental em nível local, os quais
cumprirão o papel de mobilizar e desenvolver as atividades deste projeto.
• Resgatar os conhecimentos tradicionais através de ferramentas como a
cartografia das comunidades do campo, chegando a identificar pela linha do
tempo as formas de organização das famílias para a produção e consumo de
alimento.
• Articular as comunidades urbanas de baixa renda (comunidades em risco de
segurança alimentar) para o consumo solidário de alimentos.
Este projeto pretende beneficiar 250 famílias de agricultores familiares do Bairro
Vila C, periferia e comunidades rurais de Foz do Iguaçu e Assentamentos da
Reforma Agrária e nas Vilas Rurais de Ramilândia e São Miguel do Iguaçu, bem
como quatro escolas urbanas de Foz do Iguaçu. Para tanto, trabalharemos em
parceria com o Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária
(ITEPA), Instituto Harpia Harpyia (INHAH), Associação de Produtores da Agricultura
e Pecuária Orgânica de São Miguel do Iguaçu (APROSMI), Associação de
Produtores Orgânicos de Foz do Iguaçu (Aprofoz), Centro de Apoio do Pequeno
Agricultor (CAPA) e Conselho Comunitário da Vila C (CCVC).
Resultados esperados
- Instrumentalizar as famílias de agricultores(as) para que possam gestionar o
processo de ecologização de seus sistemas produtivos, minimizando riscos,
ampliando o número de itens comercializados, fortalecendo a produção para o
autoconsumo, reduzindo a utilização de insumos externos à propriedade e
melhorando sua renda;
- Adequar o uso dos recursos naturais aos princípios da Agroecologia e
Permacultura;
- Consolidar as feiras, as agroindústrias ecológicas e demais canais de
abastecimento como uma oportunidade econômica com potencial para alavancar
categorias de agricultores familiares, principalmente com pouca terra e em situação
de risco;
- Facilitar o acesso de alimentos ecológicos in natura e agroindustrializados aos
consumidores(as) de baixa renda dos centros urbanos a um preço mais acessível,
ampliando o número de canais de comercialização de alimentos ecológicos
existentes nas regiões e qualificando a sua gestão;
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- Ter aumentado o acesso aos programas e políticas públicas de apoio a agricultura
familiar ecológica.
- O desenvolvimento de parâmetros de avaliação e monitoramento do processo de
transição agroecológica, e na formação e consolidação de designers agroindústriais
de porte familiar, tanto no espaço das unidades produtivas, como nos grupos de
base organizados e no âmbito do PROJETO ;
Conclusão
Com a articulação da Universidade junto às comunidades esperamos
promover a integração entre o público urbano e rural, visando iniciar, a partir da ação
prática das feiras ecológicas e demais canais de comercialização, um processo mais
abrangente de fortalecimento dos mercados locais.
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Utilização de cama de aviário como adubação nitrogenada para a produção de
almeirão ‘Cabeça Vermelha’.
Milton Fernando de Jesus Blanco (1) , Marcos Vinicus Mansano Sarto (1), Fábio Steiner(2),
Maria do Carmo Lana(3), Rafael de Lima Lazarro (1).
Área Temática: área 5 Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: Neste trabalho, avaliou-se o efeito da adubação nitrogenada na presença e
ausência de cama de aviário em cobertura, sobre a produção e o acúmulo de nitrato na
parte aérea de almeirão ‘Cabeça Vermelha’. O delineamento experimental utilizado foi
blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 2 com quatro repetições. Os tratamentos
resultaram da combinação de 5 doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha -1) na
presença e ausência de cama de aviário (4 Mg ha -1) em cobertura. A colheita foi realizada
42 dias após o transplante das mudas, e determinou-se a produção de matéria fresca,
teor e acúmulo de amônio (N-NH4+) e de nitrato (N-NO3-) na parte aérea das plantas.
Palavras-Chave: Cichorium intybus L., nitrogênio, cobertura do solo.
1. INTRODUÇÃO
Originário da Europa Mediterrânea, o almeirão (Cichorium intybus L.) é uma hortaliça do
tipo folha pertencente à família Asteraceae muito semelhante à chicória e de sabor
amargo. Embora do ponto de vista nutricional o almeirão seja superior a outras hortaliças,
é uma das menos estudadas no Brasil, principalmente no que se diz respeito à nutrição
mineral e qualidade de produto.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em vasos, em casa de vegetação, com cobertura plástica,
na Estação de Cultivo Protegido da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon – PR, no período de abril a julho de
2009.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O almeirão respondeu até a dose de 69 e 87 kg ha -1 de N, respectivamente, na presença
e ausência de cama de aviário em cobertura, apresentado produção máxima de 131,4 e
108,1 g por planta.
4. CONCLUSÕES
O teor e o acúmulo de NH4+ e de NO3- na parte aérea das plantas aumentaram
linearmente com as doses de nitrogênio, apresentando valores máximos de 20,2 e 13,8 g
Acadêmico do Curso de Agronomia da UNIOESTE. Campus de Marechal Cândido Rondon, PR. e-mail: marcos__sarto@hotmail.com
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kg-1 e de 97,0 e 61,8 g planta -1 de NH4+, e de 4,2 e 3,6 g kg -1 e de 19,3 e 15,6 mg planta -1
de NO3-, respectivamente, com e sem a suplementação de cama de aviário em cobertura.

A GERONTOLOGIA EM BUSCA DA LONGEVIDADE, EDUCAÇÃO E QUALIDADE
DE VIDA ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS DA FISIOTERAPIA
Autor(es): Joseane Rodrigues da Silva Nobre, Micheli Barbosa Basseto

Área temática Principal: Saúde
Área temática Secundária: Educação
Comunicação oral.
Resumo
O processo de envelhecimento traz consigo a redução das aptidões físicas,
além de sentimento de inutilidade e baixa auto-estima. Todos esses fatores
demonstram um declínio geral no aspecto biopsicosocial. As atividades lúdicas na
terceira idade resgatam a alegria, diversão e descontração dos praticantes. Esse
projeto se justifica pela demanda de idosos existentes na nossa comunidade
acadêmica carentes de projetos específicos. Nosso objetivo central é proporcionar a
reflexão sobre o sentido da existência humana nos espaços de convivência, de
modo a ampliar e aprofundar a educação voltada à longevidade e na sua relação
com o processo de envelhecimento e qualidade de vida para idosos através da
fisioterapia tendo como instrumentos atividades lúdicas. Até o momento o projeto
avaliou 37 idosos. Dos idosos avaliados, 20 participaram das atividades
semanalmente, por no mínimo 16 semanas. Com isso, consideramos que estar em
um grupo é aprender consigo mesmo e com o próximo a ter maior interesse em
participar de atividades que proporcionem pensamentos e estilos de vida benéficos a
saúde. O projeto atendeu idosos carentes da nossa comunidade, proporcionandolhes melhor qualidade de vida, bem-estar, prazer e ainda benefícios psicomotores.
Palavras-chave: Fisioterapia, Gerontologia e Lúdico

Introdução
O envelhecimento da população é hoje um fenômeno universal, causado
pelo aumento da expectativa de vida. Esse aumento ocorreu em virtude dos avanços

da medicina, erradicação das doenças infecto-contagiosas, melhoria nutricional,
elevação dos níveis de higiene pessoal, melhores condições sanitárias em geral e,
particularmente, condições ambientais no trabalho e nas residências muito mais
adequadas que anteriormente (VERAS, 1988).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 1950 a
2000, a população de idosos do país triplicou. Esse aumento da população idosa fez
com que houvesse necessidade da criação da Política Nacional do Idoso, a qual
ocorreu em 1994 com a Lei nº 8.842. Essa lei inclui menções “ao incentivo e à
criação de programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a
melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na
comunidade”.
Embora exista esse incentivo, Lorda (1995), constatou que 70% das
pessoas acima de 60 anos no Brasil são sedentárias. Esta estatística é assustadora
se considerar as conseqüências deste sedentarismo somado as alterações naturais
decorrentes do processo natural de envelhecimento.
O processo de envelhecimento traz consigo a redução das aptidões físicas,
declínio das capacidades funcionais, diminuição da massa óssea e muscular,
elasticidade, circulação e movimentos das articulações; aumento de peso, maior
lentidão, doenças crônicas, diminuição do equilíbrio, coordenação motora,
capacidade cardiorespiratória e memorização. Além disso, a velhice também traz um
sentimento de inutilidade e baixa auto-estima, causando um comprometimento da
saúde mental. Todos esses fatores demonstram um declínio geral no aspecto
biopsicosocial.
Segundo Otto (1987), o idoso tem perda de até 5% da capacidade física a
cada 10 anos e pode recuperar 10% através de atividades físicas adequadas.
Estudos afirmam que a melhor atividade para as pessoas idosas é a caminhada com
30 minutos de duração de 3 a 5 vezes por semana (MATSUDO & MATSUDO, 1992;

SHARKEY; 1998; NIEMAN, 1999). Entretanto, essa atividade não tem muita
aceitação por parte desta população.
As atividades lúdicas na terceira idade são mais aceitas por resgatarem a
alegria,

diversão

e

descontração

dos

praticantes.

Neste

contexto

vários

pesquisadores vêm estudando a importância da prática da dança como forma de
atividade física para o idoso. Em estudo realizado com dança para a terceira idade
Prado et al. (2000), apontam que essa atividade é muito aceita por parte dos idosos
que a praticam.
Robatto (1994) cita que a dança pode ter funções como auto-expressão,
comunicação, diversão e prazer, espiritualidade, identificação cultural, ruptura e
revitalização da sociedade. E ainda tem o caráter sociabilizador e motivador,
independente de idade e sexo.
Além da dança, outras atividades psicomotoras envolvendo brincadeiras,
músicas, filmes, literatura e interpretação despertam o idoso, sendo instrumentos
essenciais para a educação, longevidade e melhora da qualidade de vida no
processo de envelhecimento.

Objetivos
Geral: O objetivo central é proporcionar a reflexão sobre o sentido da existência
humana nos espaços de convivência, de modo a ampliar e aprofundar a educação
voltada à longevidade e na sua relação com o processo de envelhecimento e
qualidade de vida para idosos através da fisioterapia tendo com instrumentos
atividades lúdicas.
Específicos: Concebendo o envelhecimento como processo multidimensional do
desenvolvimento humano, pretende-se proporcionar diferentes práticas formais e
não-formais de educação, realização de atividades sócio-educativas voltadas a

pessoas idosas, tendo como objetivo, através da fisioterapia, na sua interface com
o lúdico, proporcionar aos sujeitos participantes uma melhor qualidade de vida.

Métodos
•

Revisão bibliográfica sobre os temas abordados;

•

Aulas práticas e treinamento com os alunos participantes do projeto
relacionadas as atividades a serem executadas;

•

Seleção dos idosos participantes;

•

Avaliação psicomotora dos idosos participantes;

•

Atendimento dos idosos através de ativades lúdicas baseados na dança,
brincadeiras, músicas, filmes, literatura e interpretação;

•

Reavaliação das atividades realizadas;

•

Reavaliação dos participantes do projeto;

•

Encaminhamento

dos

idosos

para

o

atendimento

fisioterapêutica

individual, se houver necessidade.

Discussão e Resultados
Até o momento o projeto avaliou 37 idosos. Destes, 31 eram mulheres
e 6 homens. Esse resultado reflete uma forte tendência da sociedade, em que o
sexo feminino possui padrão de vida mais ativo que o sexo masculino, tanto pelo
envolvimento com as atividades domésticas do dia-a-dia, como pela busca por
exercícios físicos.
A média de idade foi de 65,5 anos, variando de 60 a 72 anos. Em relação a
escolaridade, oito idosos tinham 1º grau completo, 16 1º grau incompleto, seis tinha

2º grau completo, seis 2º grau incompleto e um idoso tinha formação de 3º grau
completo. Em relação ao estado civil 19 dos participantes eram casados e o restante
viúvos. Sobre a prática de exercício físico, 60% dos idosos praticavam alguma
atividade antes de começar a dança e 60% já haviam tido contato com a dança.
Dos idosos avaliados, 20 participaram das atividades semanalmente, por no
mínimo 16 semanas; 7 participaram das atividades semanalmente entre 10 e 15
semanas; 5 participaram das atividades semanalmente entre 5 e 9 semanas; e 5
foram apenas na avaliação.
Consideramos justificar a grande adesão dos idosos ao projeto o fato de
atualmente, uma grande parcela da população, inclusive os idosos, é bastante
informada sobre os reais benefícios da prática regular de atividades físicas, devido à
grande facilidade de se obter estas informações seja, através da televisão, jornais,
revistas e endereços eletrônicos, os quais trazem inúmeras imagens e notícias a
respeito de corpo, saúde e modalidades esportivas para toda a população.
Em relação aos idosos que não aderiram ao projeto, os motivos relacionados
foram: 1 cirurgia; 1 falta de condições para chegar ao local; e 3 incompatibilidade de
horário.

Conclusões
A atividade física é um significante fator de satisfação pessoal, sendo uma
atividade que requer compromisso e desperta o indivíduo para a responsabilidade
de cultivar hábitos e comportamentos que visem promover a saúde, oportunizando
ainda convívio social. Ao integrar um grupo de atividade física, o indivíduo idoso
estará aumentando seu círculo de amizades o que o faz trocar experiências,
vivências, aprender culturas e conhecer pessoas diferentes. Estar em um grupo é
aprender consigo mesmo e com o próximo a ter maior interesse em participar de
atividades que proporcionem pensamentos e estilos de vida benéficos a saúde.

O projeto atendeu idosos carentes da nossa comunidade, proporcionandolhes melhor qualidade de vida, bem-estar, prazer e ainda benefícios psicomotores.
Bem como proporciona uma aproximação dos alunos com a população idosa e
demonstra uma abordagem de atendimento fisioterapêutico através do lúdico;
enriquecendo os conhecimentos sobre idoso, longevidade, fisioterapia, lúdico de
todos os participantes do projeto.
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A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE NUTRICIONAL SOBRE O DESEMPENHO
DOS TRABALHADORES NO TRABALHO E NA QUALIDADE DE VIDA
Elenice Souza dos Reis, André Ivan Heck, Aluisio Gregazzo, Rafael Francisco dos
Santos, Rubine Andressa Iabuinski, Magali Rosangela Stempniak Orsi, Arlindo Fabrício
Correia, José Dilson Silva de Oliveira
Área Temática: Saúde
Modalidade de apresentação: painel
PALAVRAS-CHAVE: restaurantes populares, segurança alimentar, qualidade de vida
RESUMO
O Programa Restaurante Popular é um dos programas integrados à rede de ações do Fome
Zero, política de inclusão social estabelecida em 2003. A instalação dos restaurantes
populares na cidade de Toledo foi estabelecida através da Lei Nº 84 de 31 de Agosto de
2006. Através desta, os mesmos ficaram destinados, prioritariamente, ao atendimento da
população carente do Município, tendo o objetivo de assegurar alimentação sadia e de baixo
custo aos que necessitam realizar refeições fora do seu domicílio. Este estudo foi proposto
com o objetivo geral de acompanhar as atividades do Programa Restaurantes Populares na
cidade de Toledo-PR, desde a organização para o fornecimento dos alimentos até a
distribuição das refeições de forma a avaliar a qualidade do Programa, a opinião dos
agricultores familiares e os consumidores dos restaurantes. O projeto está sendo executado
na região oeste do Paraná, envolvendo a comunidade rural dos municípios de Toledo, Ouro
Verde do Oeste e São Pedro do Iguaçu e as comunidades dos bairros mais carentes de
Toledo. Foram estabelecidas três metas para a realização do projeto: acompanhamento da
cozinha industrial e dos restaurantes populares, acompanhamento da organização e
fornecimento dos alimentos e Implantação de uma Unidade Piloto Didática. Para tanto, foram
entrevistados os gestores do programa Restaurantes Populares em Toledo e diretor da
Cozinha Social, para levantamento de dados. A equipe do projeto realizou uma visita técnica
na Cozinha Social, fornecedora das refeições nos restaurantes populares de Toledo-PR, sob
orientação da nutricionista-chefe. Os integrantes estão acompanhando as atividades de
cadastramento e rotina da Cozinha Social e Restaurantes Populares, além da realização de
entrevistas aos agricultores fornecedores de alimentos para a Cozinha Social. Os produtos
esperados com a realização deste projeto são: formar recursos humanos para potencializar
os programas oficiais de segurança alimentar; difundir os conceitos de segurança alimentar e
o Programa de Aquisição de Alimentos; criar uma unidade demonstrativa capaz de dar
suporte à multiplicação dos programas municipais de segurança nutricional; avaliar as
condições de saúde, higiene e questões sanitárias envolvidas no programa restaurantes
populares; e potencializar as ações do Estado, através de ações que fortaleçam a saúde
preventiva, baseado nos princípios da segurança alimentar. Assim, implantar e avaliar este

projeto piloto será muito importante e poderá gerar subsídios para sua multiplicação em
outros municípios paranaenses.
CONTATO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo. E-mail:
elenicesreis@yahoo.com.br. Fone: (45) 3379-7000 ramal 7126

Título: ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUANTO À
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJO

Autor: AMANDA YOSHIE HARAKI

Área temática: SAÚDE - Programa de gestão e tecnologia empresarial da unidade
de laticínio da cooperativa de leite da agricultura familiar e com interação solidária de
Campo Bonito

COMUNICAÇÃO ORAL

Resumo
O leite é um alimento muito consumido pela população em geral. Entretanto, sua
produção, no Brasil, é ainda muito rudimentar, realizada sem o conhecimento de
higiene necessária para realização da ordenha, assim como para a fabricação e o
armazenamento de seus derivados, como o queijo. Assim sendo, são necessárias
análises quanto à qualidade microbiológica do mesmo e, posterior, orientação aos
produtores para a produção de um alimento mais saudável. Para isso, realizou-se
coletas de amostras de queijo, que foram analisadas no Laboratório de Controle
Microbiológico da Unioeste. Os resultados encontrados mostraram que a maioria
das amostras encontraram-se impróprias para o consumo. Estes foram repassados
aos agricultores, como também as medidas a serem adotadas para melhorar a
segurança alimentar, em relação ao queijo. Estas medidas incluem, principalmente,
a implantação das boas práticas de higiene durante o processamento do alimento.
Para isto, já foram elaborados boletins informativos para ajudar na compreensão
sobre a contaminação do leite, que contribuem para o aparecimento de microorganismos no queijo, que podem causar doenças aos consumidores.

Palavras-chave: queijo; análise microbiológica; qualidade

Introdução
Tendo em vista a importância do leite sob o aspecto nutricional, econômico, social e
de saúde pública, sua qualidade tem merecido a atenção de inúmeros
pesquisadores em todo o mundo. Este produto pode ser consumido in natura ou
utilizado como matéria-prima para fabricação de diversos derivados, sendo
necessário que sua qualidade esteja de acordo com os padrões exigidos
(RODRIGUES et al., 1994?).
O leite de qualidade deve apresentar composição química, microbiológica, sensorial
e número de células somáticas que atendam os parâmetros exigidos pela legislação
vigente para produção de um queijo de qualidade (ZANELLA et al., 2006 adaptado).
A fase de ordenha constitui um dos pontos críticos na cadeia produtiva do leite e
uma séria ameaça para a qualidade do produto final (GERMANO e GERMANO,
2001). Várias medidas devem ser tomadas durante o processo, para minimizar a
transmissão de agentes mastitogênicos e diminuir o número de micro-organismos
que podem ser transferidos ao leite e consequentemente ao queijo, depreciando sua
qualidade. A ordenhadeira, a mão do ordenhador, as práticas de higiene e as lesões
nos tetos são fatores importantes que expõem a superfície do úbere aos microorganismos patogênicos, sendo estes transmitidos de animais infectados para nãoinfectados durante o processo de ordenha (AMARAL et al., 2004 adaptado). A
produção de leite e queijo no Brasil, ocorre sob condições rudimentares por
pequenos produtores, que, normalmente, não são assistidos por programas de
extensão que envolvam práticas de higiene e melhoria das condições de produção,
o que contribui para diminuir a qualidade do produto (TAVOLARO et al., 2006
adaptado). Entre os micro-organismos que crescem no leite, se destacam dois
grandes grupos: mesófilos e psicrotróficos (ZOCCHE et al., 2002). Os psicrotróficos
são, geralmente, de origem ambiental, provenientes do solo, água, vegetação,
teto/úbere e de equipamentos de ordenha higienizados inadequadamente. Já os
mesófilos, podem ser de origem ambiental, animal ou manipuladores envolvidos na

produção e sua multiplicação é interrompida sob refrigeração, devido ao fato de sua
temperatura ótima de crescimento estar entre 24-40ºC. (SANTANA, 2001; FRANCO
e LANDGRAF, 2008). Considerando que todos os alimentos já se apresentam
naturalmente contaminados pelos mais diversos tipos de microorganismos, a grande
preocupação é impedir que eles sobrevivam e se multipliquem e que outros tipos
sejam acrescentados às matérias-primas, como conseqüência de contaminação
ambiental ou por manipulação inadequada (GERMANO et al., 2000 apud GENTA et
al., 2005).
Diante do exposto, faz-se cada vez mais necessários estudos microbiológicos e
físico-químicos nas unidades que contenham qualquer atividade relacionada à
alimentação humana, sendo, portando o controle da qualidade dos alimentos um
forte aliado por possibilitar a fiscalização das condições de higiene e de
funcionamento dos estabelecimentos que os produzem ou comercializam. Assim
sendo, a utilização das Boas Práticas de Higiene é essencial para produção de um
queijo de qualidade, evitando que o alimento seja um potencial transmissor de
doenças para o consumidor (MOURA et al., 2001 adaptado).

Objetivos


Avaliar a qualidade do queijo por meio de coleta das amostras e envio para
realização das análises microbiológicas;



Avaliar a aplicação das Boas Práticas de Higiene (BPH) na produção de
queijo, por agricultores familiares através dos resultados das análises



Levar aos produtores o diagnóstico das análises bem como a avaliação das
boas práticas de higiene;



Desenvolvimento de folhetos informativos sobre a qualidade do leite e queijo;

Métodos


Coleta das amostras nas propriedades dos agricultores familiares e transporte
ao

Laboratório

de

Controle

Microbiológico

de

Água,

Alimentos

e

Medicamentos da Unioeste para análise de Contagem de Estafilococos
coagulase positiva, Coliformes Totais (a 35ºC), Coliformes Termotolerante (a
45ºC) e pesquisa de Salmonella sp segundo metodologia preconizada pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).


Apresentação do diagnóstico da qualidade do queijo aos produtores
envolvidos no trabalho por meio de visitas;



Acompanhamento à adequação das normas passadas aos agricultores;



Elaboração de boletins informativos tirando dúvidas sobre higiene na
fabricação queijo, como também as doenças que podem afetar as vacas,
entre outras;

Resultados e Discussão

Foram obtidas amostras de agricultores familiares de Campo Bonito , como também
amostras de agricultores familiares de Itapejara do Oeste, por pedido da faculdade
Unicentro.
Os resultados das Contagens de Coliformes a 35ºC, a 45ºC, Estafilococos
coagulase positiva e Pesquisa de Salmonella em queijos produzidos por agricultores
familiares do município de Campo Bonito e Itapejara do Oeste encontram-se na
Tabela 1.
Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas de queijos produzidos por
agricultores familiares.
Amostras

Coliformes a
35ºC (NMP/g)

Coliformes a
45ºC (NMP/g)

S. coagulase
positiva (UFC/g)

Salmonella
(aus./pres.)

1

1,1x103

<3

2,4x106

Ausência

2

≥2,4x103

2,1x10

<102

Ausência

3

≥2,4x103

≥2,4x103

<102

Ausência

4

≥2,4x103

1,1x103

<102

Ausência

Amostras

Coliformes a
35ºC (NMP/g)

Coliformes a
45ºC (NMP/g)

S. coagulase
positiva (UFC/g)

Salmonella
(aus./pres.)

5

1,1x103

<3

<102

Ausência

6

≥2,4x103

<3

<102

Ausência

7

≥2,4x103

≥2,4x103

<102

Ausência

De acordo com a RDC nº12 de 2 de janeiro de 2001 (Brasil, 2001), os valores de
referência para queijos são contagem de Coliformes a 45ºC menor que 10³ NMP/g,
contagem de Estafilococos coagulase positiva menor que 103UFC/g e ausência de
Salmonella em 25g de alimento. Apesar da legislação não estabelecer limites para a
contagem de coliformes a 35ºC, todas as amostras apresentaram alta quantidade
destes micro-organismos, indicando provável contaminação de solo, água, ar ou
manipulador. Roos et al. (2005) defendem que os coliformes totais em contagens
elevadas é um indicador higiênico, revelando má qualidade de matéria-prima,
processamento e estocagens insatisfatórias. Quanto aos coliformes a 45ºC, as
amostras 3, 4 e 7 apresentaram valores elevados, indicando que na maioria das
propriedades, o queijo entrou em contato direto ou indireto com material de origem
fecal e portanto, podem apresentar micro-organismos patogênicos de origem
entérica. Quanto a contagem de Estafilococos coagulase positiva, apenas a amostra
1 apresentou valores acima do limite permitido, indicando que na maioria das
propriedades, os ordenhadores não eram portadores de estafilococos em sua
microbiota residenteos ou os animais não apresentavam mastite, uma vez que este
micro-organismo é um dos maiores causadores de mastite bovina, com índice
elevado de infecção no rebanho leiteiro bovino nacional (FRANCO LANDGRAF,
2008). Todas as amostras apresentaram ausência de Salmonella em 25 g de queijo,
resultado semelhante ao obtido por Roos et al. (2005), que analisaram 25 amostras
de queijo colonial em Três Passos – RS.

Conclusões

De acordo com as análises e resultados obtidos, foram encontradas contaminações
nos queijos que podem estar relacionadas a vários fatores como má higiene na
fabricação, ordenha inadequada, pasteurização artesanal do leite em condições
insatisfatórias e má qualidade no armazenamento do produto final. Entretanto, estes
fatores podem ser revertidos através de programas de treinamentos oferecidos aos
produtores familiares, assim como por boletins informativos elaborados sobre a
qualidade do leite e queijo.
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ANÁLISE DE ASPECTOS FUNCIONAIS RELACIONADO À SAÚDE DOS
ALUNOS DO PROJETO FUTURO DO JUDÔ: INICIAÇÃO E ALTO
NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL
Coordenador: Prof. Ms. Edilson Hobold
Colaboradores: Bianca Ferreira Ramos, Renato Antenor Assunção de
Oliveira; Gabriela Simone Harnisch; Anne Caroline Duarte; Jorge Alan Glass.
Área temática: 06 - Saúde (Esporte, Lazer e Saúde)
Modalidade de apresentação: Painel
Palavras-chave: Judô; saúde; aspectos funcionais.
Resumo: As crianças nas últimas décadas estão se tornando cada vez
mais inativas fisicamente. O Judô, como exercício físico certamente contribui
para minimizar as conseqüências deste sedentarismo precoce. O projeto futuro
do Judô: iniciação e alto nível através do esporte social é desenvolvido na
UNIOESTE há mais de 12 anos. Este projeto possui diversos objetivos,
entretanto, para o presente trabalho visamos analisar os aspectos funcionais
dos participantes, sob a ótica da saúde. A amostra foi composta de 457 alunos
compreendidos na faixa etária de 10 a 14 anos, sendo 223 meninos
(12,21±1,37) e 234 meninas (12,29±1,36). Utilizou-se os testes motores de:
flexibilidade, força/resistência abdominal, força/resistência de membros
superiores e resistência cardiorrespiratória, todos com critérios de saúde préestabelecidos pela bateria FITNESSGRAM - COOPER INSTITUTE (1999).
Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS for Windows - versão
11.5. Como principais resultamos apresentamos: em relação à flexibilidade
observou-se que 86,1% dos meninos alcançaram o critério mínimo para a
saúde. Nas meninas este percentual foi de 64,5%. No teste de força/resistência
abdominal a grande maioria dos meninos (99,6%) e das meninas (80,3%)
atingiram os valores mínimos esperados. No teste de força/resistência de
membros superiores observamos que 63,2% dos meninos e 53,8% das
meninas atingiram o critério mínimo. Finalmente, no teste de resistência
cardiorrespiratória observamos que 55,7% dos meninos e 44,9% das meninas
alcançaram o critério. CONCLUSÃO: observamos que em média o
desempenho dos meninos foi muito bom nos testes de flexibilidade,
força/resistência abdominal, bom no teste de força/resistência de membros
superiores e regular no teste de resistência cardiorrespiratória. As meninas
apresentaram um desempenho muito bom no teste de força/resistência
abdominal, bom no teste de flexibilidade, regular no teste de força/resistência

de membros superiores e fraco no teste de resistência cardiorrespiratória.
Baseado nestes dados pretende-se propor alterações no treinamento físico
para que haja melhorias significativas no aspecto funcional dos participantes.
FORMAS DE CONTATO COM A AÇÃO
E-mail: ehobold@hotmail.com
Fones: 45.9961-2494 ou 45.3284-7857 (Complexo Poli-esportivo - UNIOESTE)

Projeto - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E OFICINAS DE SAÚDE EM
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL II
TÍTULO: ATENÇÃO MEDICAMENTOSA E OFICINAS TERAPÊUTICAS: MODOS
DE FAZER ENFERMAGEM.
Marcos Augusto Moraes Arcoverde, Bruna Tres, Beatriz Holdefer, Naira Akemi
Michels
Área temática:
Modalidade de Apresentação:
Comunicação Oral
Resumo: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem por finalidade oferecer o
acolhimento

aos

pacientes

de

uma

maneira

diferenciada,

realizando

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho,
fortalecimento dos laços familiares ou comunitários. As oficinas terapêuticas e as
atividades realizadas em grupo tem uma grande influência na melhoria do quadro de
saúde dos pacientes que utilizam o CAPS. Nesse contexto, cabe ao enfermeiro o
acompanhar e orientar o uso da medicação do paciente e a realizar oficinas de
saúde. As atividades deste projeto ocorreram em um CAPS II do municipios de Foz
do Iguaçu, destinado a pacientes com transtornos mentais graves que necessitam
de assistência diária na maioria das vezes. O projeto foi desenvolvido em duas
vertentes: supervisão e orientação do uso do medicameto, e planejamento e
realização de oficinas terêuticas com temas voltados a saúde.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Centro de Apoio Psicossocial;
Oficinas Terapêuticas;
Introdução
A saúde mental é um componente integral da saúde pelo qual a pessoa
constata suas próprias habilidades cognitivas, afetivas e de relacionamento. Tendo
uma capacidade mental bem equilibrada, a pessoa faz frente de modo mais eficaz
aos estresses da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e se encontra
em melhores condições para contribuir positivamente para sua comunidade. Os
transtornos mentais impedem ou diminuem a possibilidade de que tudo que foi
acima mencionado seja alcançado. Sua prevenção e tratamento abre o caminho
para que a pessoa atinja todo seu potencial (BRASIL, 2002).
Por

ser

a

saúde

mental

um

componente

fundamental

para

o

desenvolvimento humano, é necessário que confrontemos o fato de que as doenças
mentais são uma realidade, que elas podem ocorrer e que podem ser tratadas.
Pessoas portadoras de transtorno mental que são tratadas corretamente e
vivem com dignidade participam da sociedade como qualquer outro cidadão. Muitos
ambulatórios especializados em Saúde Mental só recorrem à internação em último
caso e desenvolvem várias atividades, não só com o usuário, mas também com
suas famílias, oferecendo assistência ambulatorial de consultas e oficinas
terapêuticas, isso ocorre nos CAPS.
Os CAPS é um centro de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de
Saúde, devido as pessoas que nele frequentam, ele tem por finalidade oferecer
atendimento

aos

usuários

de

uma

maneira

diferenciada,

realizado

o

acompanhamento clinico e reinserção dos pacientes na sociedade através de
trabalhos, lazer, exercícios, realização de pequenas palestras voltados para o bem
estar dos pacientes e estimular os pacientes à leitura (BRASIL, 2004).

Objetivos
Geral: Prestar assistência por meio de procedimentos de enfermagem e oficinas
educativas a pacientes que são atendidos no Centro de Apoio Psico-Social II do
município de Foz do Iguaçu.
Específico: Fornecer informações aos pacientes quanto à higiene, alimentação,
cuidados com o corpo.
Adequar Oficinas terapêuticas ao projeto para que atendam aos objetivos propostos
de reinserção e reabilitação social.
Propiciar ao portador de transtorno mental o uso adequado de materiais voltados à
sexualidade, para que lhe permita a reorganização pessoal, com a finalidade de que
estabeleça novos vínculos na comunidade.
Fazer com que o paciente diante de histórias se envolva numa organização real,
como da sua criação, exercendo a função ao mesmo tempo estruturante e
expressiva, implicando assim nos significados dos textos.
Discutir a dinâmica de diferentes serviços de saúde mental no processo de
reabilitação psicossocial do doente mental.
Conhecer mecanismos de adaptação social e cultural levando em conta o contexto
histórico em que o indivíduo se insere e as relações entre saúde mental e cultura.
Oferecer aos pacientes conhecimentos sobre dinâmica grupal e modalidades
grupais.
Métodos
O presente projeto foi desenvolvido em duas partes. A priemira trata-se da
assistência medicamentosa e a segunda de desenvolvimento de oficinas
terapêuticas.

A administração de medicamentos no CAPS II ocorre da seguinte forma:
medicamentos de via oral, são entregues ao paciente no horário da medicação para
que ele se acostume em fazer o seu uso. Nos finais de semana, feriados ou dias em
que os pacientes não estarão no serviço, era dispensados aos pacientes a
medicação na quantia exata para que os familiares o auxiliassem nessa atividade. O
fornecimento destes medicamentos é feito de maneira controlada, sendo
disponibilizada apenas a quantidade necessária para o uso no período em que o
paciente estivesse ausente do serviço de saúde; medicamentos de depósito, por via
intramuscular, para pacientes que apresentem intolerância ao medicamento oral ou
por não conseguirem se adequar a tomada de medicação via oral.
Ainda voltado a fornecimento e administração da medicação foi elabora um
Manual de Normas e Rotinas de Procedimentos de Enfermagem, enfatizando e
padronizando a rotina local quanto à medicação.
Oficinas: Uma das oficinas realizadas foi, denominado “Grupo de AutoEstima”, teve como objetivo levantar temas relacionados com a auto-estima dos
pacientes, formava-se um grupo, no qual foi possível haver uma conversa de forma
descontraída, onde eram levantados diversos temas, mas principalmente que se
tratasse da beleza externa e interna dos participantes do grupo. No grupo era
realizado trabalho de manicuro, higiene e cuidado com as mãos, e também era
estimulado que os próprios pacientes fizessem as unhas uns dos outros. Essa
oficina ocorreu uma vez por semana.
Outra oficina realizada foi a Oficina de leitura. O seu objetivo principal era
estimular os pacientes a terem o hábito de ler e participarem de discussão de temas
do cotidiano. Eram selecionados os participantes desta oficina e dirigidos a sala de
leitura, onde os próprios participantes selecionavam os materiais que queriam ler
(revistas, romance, poesias, jornal, etc...). Dava-se um tempo de 30 min
aproximadamente para que ele lerem e em seguida passava-se a discutir os temas

lidos. Geralmente, cada um falava um pouco do texto que lia. Os extensionistas
atuam como moderadores do grupo, facilitando a discussão entre os participantes.
Salientamos que as oficinas ainda estão sendo realizadas.

Discussão e resultados
Apesar de o projeto ser restrito a um CAPS II, acredita-se que as
experiências vivenciadas possam ser aplicados a outros locais ou situação similar.
Tendo em vista, que o projeto ainda não foi concluído, os resultados alcançados até
o momento foram:
⋅

Definição de estratégias a serem utilizadas nas oficinas terapêuticas;

⋅

A interação entre os pacientes, seus familiares e extensionistas.

⋅

Discussão de melhores práticas relacionadas à articulação entre

sexualidade e os cuidados com os pacientes;
⋅

Contribuição para o desenvolvimento de novas modalidades de apoio

social ajustado às necessidades dos doentes mentais e seus familiares.
⋅

Elaboração e proposta de manual de rotinas para a distribuição de

medicamento.
O maior resultado deste projeto é a presença da Universidade nessa
instituição de assistência à saúde, visto que tem a possibilidade de atender uma
população estigmatizada, outro resultado, não menos importante, é a evolução
destes pacientes atendidos, que ocorrem dentro do esperado para pacientes
psiquiátricos.
Conclusão
Cada vez mais nota-se que a prevalência dos transtornos mentais é elevada
na população, com isso se enfrenta o desafio de aumentar a acessibilidade e a

qualificação da saúde mental junto com a formação do antigo modelo que se
ajustava pela internação em hospitais especializados.
Através dos CAPs o tratamento de pessoas que apresentam transtornos
mentais, psicose, neuroses e demais quadros clínicos cuja necessidade principal
desses pacientes seria a permanência num ambiente onde o cuidado deve intenso,
com ajuda comunitária e da família, promovendo assim uma melhor qualidade de
vida para esses indivíduos, essa promoção acontece devido as oficinas e as
dinâmicas realizadas.
Este projeto tem de certa forma, contribuído para a melhora da assistência
aos pacientes atendidos no CAPS II e possibilitado experiências de saberes extraclasse para os alunos extensionistas.
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OFICINA: ATENDIMENTO BÁSICO DE EMERGÊNCIA
Carlos Augusto Pereira1, Israel Augusto Ferreira2, Guilherme Augusto Borgert3,
Luana Aparecida Alves da Silva4, Thaís Dresch Eberhardt4, Ana Carolina Rossin4,
Arnei Junior Rozin4, Elizabeth Braz5.
Área temática: Saúde
PALAVRASCHAVE: atendimento; básico; emergência.
RESUMO:
A oficina foi idealizada com o objetivo de promover o aprendizado dos protocolos de
atendimento às vítimas de emergência ainda na cena da ocorrência. Desde a
infância, o ser humano está sujeito a presenciar situações de risco à saúde e até
risco à vida em situações no cotidiano, e, através de conhecimentos simples, mas de
grande importância, pode se preservar uma vida ou pelo menos amenizar as lesões
ou as seqüelas. A importância da presente oficina pode ser justificada pelo número
de ocorrências consideradas como de urgência/emergência, registradas no
município, uma vez que somente em Cascavel, 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, problemas clínicos dentre outros.
O objetivo da oficina é propiciar a leigos conhecimentos básicos de como agir em
situações de emergência, até a chegada do atendimento especializado. Será
ministrada em forma de palestra em 4 horas/aulas através de método teórico/prático
com recursos audiovisuais, abordando as principais técnicas de atendimento em
emergências. É esperada a formação de multiplicadores do conhecimento adquirido,
além de criar na sociedade uma reflexão e conscientização da importância da
atenção ao Trauma e a Emergência.
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ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA A COMUNIDADE
Eneida Maria Troller Conte
Angela Elly Glass
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Área Temática 06 – Saúde
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 25 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
EVA, 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 publico alvo da natação
está progredindo na aprendizagem aperfeiçoamento. Já o público da
hidroginástica relata os benefícios em termos de saúde.

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE BAIXA ACUIDADE VISUAL DE ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL “PADRE LUIGI
SALVUCCI” DA REGIÂO DA VILA C DE FOZ DO IGUAÇU-PR, BRASIL.
TRENTO, Vanessa¹; ROSA, Isleânia Maria Marques Moreira²; BERTOLDI,
Jônathas³; SILVA, Marcelle Saldanha3; OLKOSKI, Eliane3; VIOLATO, Naiza
Nunes3; CAETANO, Claudielle Michaelsen3; PRADO, Ediana3; CASTRO, Lourdes
Aparecida3; SAKAI, Patrícia M.3; AMARAL, Isaac3; NIHEI, Oscar Kenji4;
FERREIRA, Helder5; SANTOS, Marieta Fernandes6.
Área temática: Saúde.

Modalidade de apresentação: Comunicação oral.

Resumo
A deficiência visual constitui um importante problema para o desenvolvimento das
crianças e adolescentes; considerando o baixo rendimento escolar em crianças
com déficit visual, a avaliação e detecção precoce de problemas visuais em
escolares, é o objetivo principal deste projeto de extensão - Vivenciando a
diversidade: de olho na visão da criança, desenvolvido pelos docentes e
acadêmicos do Curso de Enfermagem – Unioeste/Foz do Iguaçu-PR. A avaliação
da acuidade visual foi realizada utilizando-se a Tabela de Snellen. Todos os
alunos avaliados contaram com a autorização dos pais ou responsáveis, através
da entrega do termo de consentimento livre e esclarecido. A avaliação de
acuidade visual foi realizada nos alunos da Escola Municipal Padre Luigi Slavucci
(na região da Vila C), do 1º ano a 4ª série do Ensino Fundamental. Neste estudo,
de julho de 2009 a março de 2010, avaliamos 308 (100%) alunos, sendo que
destes 51 (16,6%) apresentaram baixa acuidade visual em pelo menos um dos
olhos avaliados. Este percentual de baixa acuidade visual pode ser considerado
um valor médio, quando comparado com os dados de outros municípios do país.

Palavras-chave: Acuidade Visual; Ensino Fundamental; Saúde Escolar.
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Introdução
A promoção da saúde ocular é um princípio básico de incremento na
qualidade de vida, pois uma melhor capacidade visual permite o desenvolvimento
social e pessoal, a melhora no rendimento escolar e a participação plena na
sociedade (Bechara; Kara-José, 1987).
Em saúde pública é muito dispendioso a investigação e exame em massa
de problemas oculares em crianças por oftalmologistas. Uma das soluções viáveis
propostas é a realização de triagem por pessoal não-médico, treinado e
supervisionado, em populações de escolares, para posterior avaliação por
oftalmologistas (Júnior e col., 2007). Em muitos países desenvolvidos, o teste de
acuidade visual (AV) é obrigatório em crianças de 3 a 4 anos de idade, sendo
realizado por oftalmologista, ortoptista, pediatra, enfermeiro ou outro profissional
devidamente treinado. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a
acuidade visual é considerada como o parâmetro mais indicado da função visual,
sendo que a aplicação desse teste não requer treinamento prolongado dos
examinadores

e

nem
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sofisticados

(OMS

APUD

Temporini,1977). A saúde ocular pode ser promovida por intermédio de ações
preventivas, que priorizem a detecção precoce de problemas que possam
prejudicar o desenvolvimento visual dos escolares, evitando possíveis retardos no
aprendizado e desenvolvimento desse público.
Durante o 2º semestre de 2008 e o 1º semestre de 2009, avaliamos a
acuidade visual de 273 escolares (1º ano, 2ª série, 3ª série e 4ª série) da Escola
Padre Luigi Salvucci da Região da Vila C do município de Foz do Iguaçu, onde

constatamos que 52 (19,05%) escolares apresentaram baixa AV (Bertoldi e col.,
2009).
Neste trabalho, procuramos concluir a avaliação da acuidade visual dos
alunos do ensino fundamental da Escola Municipal “Padre Luigi Salvucci”, que
ainda não haviam sido examinados no ano anterior.
Objetivos
- Identificar escolares com baixa acuidade visual e encaminhá-los para o
atendimento oftalmológico do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Realizar a promoção da saúde através da identificação da baixa acuidade visual
em escolares e prevenção de futuros problemas visuais nesse público.
Métodos
As atividades de extensão foram organizadas através da realização de
reuniões periódicas com o grupo de discentes e docentes extensionistas. Todos
os integrantes do grupo receberam treinamento para a aplicação do teste de
acuidade visual. A avaliação do teste de acuidade visual foi realizada através da
utilização da tabela optométrica de Snellen, preferencialmente utilizando-se a
tabela para alfabeizados. A avaliação foi realizada a uma distância de 6,1 metros,
iniciando-se com a avaliação do olho direito e depois do olho esquerdo. Seguia-se
a identificação dos optótipos. Os alunos que já utilizavam lente corretiva
realizavam o teste, primeiramente sem óculos, e depois com óculos. Usamos
como critério de baixa acuidade visual o resultado de AV ≤ 0,7 em pelo menos um
dos olhos avaliados (Temporini e col, 1977). Baseado nesse critério os alunos que
não identificaram os símbolos referentes ao nível 0,8 (20/25), foram considerados
com baixa acuidade visual. Após um período de algumas semanas, os escolares
que apresentaram baixa acuidade visual eram convidados a realizar um reteste
para confirmar o resultado inicial. Os pais dos escolares receberam informações a

respeito desta atividade sendo solicitada a autorização para a sua realização nos
escolares, através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Neste trabalho, apresentamos os dados referentes às avaliações de
acuidade visual realizadas no período de julho de 2009 a abril de 2010, dos alunos
do 1º ano, 2º ano, 2ª séries, 3ª séries e 4ª séries do ensino fundamental da Escola
Municipal “Padre Luigi Salvucci”, localizada na região da Vila C do município de
Foz do Iguaçu-PR. Os exames foram realizados na Biblioteca da escola, um local
amplo e com boa iluminação, adequado para a realização da avaliação de AV. Os
dados obtidos de cada aluno foram registrados, tabulados e analisados. Aqueles
alunos que apresentaram baixa acuidade visual durante o teste e o reteste foram
orientados a se encaminharem para o atendimento oftalmológico do Sistema
Único de Saúde (SUS). Os dados obtidos foram tabulados utilizando-se o
programa Microsoft Excel.
Discussão e Resultados
Neste trabalho, incluímos os dados dos alunos avaliados no período de
agosto de 2009 a março de 2010. Neste período, avaliamos a acuidade visual de
308 (100%) escolares (faixa etária de 5 a 12 anos de idade), sendo 52 alunos do
1º ano, 57 do 2º ano, 47 da 2ª série, 78 da 3ª série e 74 da 4ª série. Do total de
alunos avaliados, 51 alunos (16,6%) apresentaram baixa AV. O maior percentual
de alunos com baixa AV foi detectado no 1º ano (32,7% dos alunos do 1º ano
avaliados) (Tabela 1).
Tabela 1: Número e percentual de escolares avaliados, agrupados por ano/série, do
ensino fundamental da Escola Municipal “Padre Luigi Salvucci”, julho de 2009 a março
de 2010.
Série/ano
Número e percentual
Número e percentual de
de alunos avaliados
alunos com baixa
acuidade visual
(AV ≤ 0,7)
1º Ano
52 (16,9%)
17 (32,7%)

2º Ano
2ª Série
3ª Série
4ª Série
Total

57 (18,5%)
47 (15,3%)
78 (25,3%)
74 (24,0%)
308 (100%)

9 (15,8%)
3 (6,4%)
12 (15,4%)
10 (13,5%)
51 (16,6%)

Do total de 51 alunos com baixa acuidade visual, a AV de 0,7, em pelo
menos um dos olhos, foi o mais frequente, seguido da AV de 0,5, que constituem
em ambos os casos um comprometimento visual (CV) leve, segundo o Conselho
Internacional de Oftalmologia (International Council of Opthalmology, 2002). Os
casos mais acentuados de baixa acuidade visual foram de 6 escolares que
apresentaram AV de 0,2, constituindo CV moderado (Tabela 2).
Tabela 2: Resultado do teste acuidade visual aplicado nos escolares da Escola
Municipal “Padre Luigi Salvucci”, julho de 2009 a março de 2010
Acuidade Visual*
0,8 (20/25) a 2 (20/10)

Número de alunos
257

Freqüência relativa (%)
83,44 %

0,7 (20/30)
0,5 (20/40)
0,4 (20/50)
0,2 (20/100)
0,1 (20/200)
Total

30
11
4
6
0
308

9,74%
3,57%
1,29%
1,95%.
0
100%

*Acuidade visual apresentada na notação decimal seguida da notação de Snellen entre
parênteses.

Analisando outros estudos da literatura realizados em outros municípios do
país, realizados em escolares, foram detectados diferentes índices de baixa
acuidade visual: 33,7% nos escolares das cidades do nordeste do Rio Grande do
Sul; 17,1% em Londrina – PR; 14,6% em Ibiporã – PR; 15,1% em Pelotas – RS e
10,88% em Passo Fundo-RS (Simionato e col., 2007; Lopes e col., 2002; Schimiti
e col, 2001; Granzoto e col., 2003).
Comparativamente, o percentual de baixa acuidade visual (16,6%)
detectado nos alunos da escola “Padre Luigi Salvucci”, avaliados no período de

julho de 2009 a março de 2010, pode ser considerado similar ao encontrado nos
escolares avaliados em Londrina (17,1%) e superior ao percentual encontrado nos
escolares de Ibiporã-PR, Pelotas-RS e Passo Fundo-RS. Neste trabalho, todos os
alunos com baixa acuidade visual confirmada no reteste foram encaminhados á
Unidade de Saúde do Bairro para que esta viabilizasse as consultas
oftalmológicas e a assistência adequada.
Conclusão
Este trabalho é o resultado de um projeto de extensão que envolveu docentes e
discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE e a Escola Municipal Padre
Luigi Salvucci de Foz do Iguaçu-PR. Com este trabalho, concluímos a avaliação
da maioria dos alunos da Escola “Padre Luigi Salvucci’, e detectamos que, de um
total de 308 alunos avaliados, no período de julho de 2009 a março de 2010, 51
(16,6%) alunos apresentaram baixa acuidade visual (AV ≤ 0,7). Na próxima etapa
deste projeto de extensão, iniciaremos a avaliação da acuidade visual dos alunos
de outra escola municipal da região da Vila C, que constitui uma região de baixo
Índice de Desenvolvimento Humano do município de Foz do Iguaçu, dando
continuidade á detecção precoce dos problemas visuais em escolares do ensino
fundamental e na promoção da saúde.
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Resumo
A esterilização é um processo que busca eliminar todo e qualquer tipo de vida
existente em um determinado material. É um processo de extrema importância para
biossegurança de materiais utilizados na área da saúde, mas sua garantia está
associada ao bom funcionamento do equipamento de esterilização. Por isso, o
objetivo desta pesquisa foi avaliar a efetividade da esterilização a vapor realizada
em autoclave pelo Abrigo São Vicente de Paula, na cidade de Cascavel-PR. O
monitoramento da autoclave foi realizado com a utilização do indicador biológico
(Bacillus stearothermophilus ATCC 7953), no período de agosto de 2008 a abril de
2010, totalizando 56 amostras. Com os resultados conclui-se que o método de
controle da esterilização por calor úmido realizado pela autoclave do Abrigo São
Vicente de Paula foi eficiente.
Palavras-chave: monitoramento de autoclave, controle biológico, esterilização.

Introdução
A conscientização quanto aos mecanismos que levam o desenvolvimento de
doenças infecciosas e o acúmulo de conhecimento sobre a contribuição dos microorganismos levaram a uma crescente busca para que um produto se encontre
totalmente livre de qualquer tipo de vida biológica (HIGUTI, 2008a).
A evolução dos conhecimentos a respeito dos micro-organismos patogênicos
contribuiu para eliminá-los de utensílios de utilização invasiva e não invasiva,
chegando-se a uma total eliminação dos mesmos através do processo denominado
esterilização (SERRATINE et al., 2009).
Moriya (2008) descreve a esterilização como um processo de destruição de
todas as formas de vida existente, vegetativas ou esporuladas, mediante a interação
com agentes físicos ou químicos, onde o conceito de material esterilizado é
absoluto, ou seja, a eliminação total de todos os seres vivos.
Diversos métodos são utilizados para se atingir o estado de esterilização, os
quais podem ser agrupados em químicos, físicos e físico-químicos. Dentre estes
métodos, destaca-se a utilização do calor úmido que devido as suas propriedades
de penetração, é um agente físico amplamente utilizado. A água fervente destrói as
células vegetativas de fungos e bactérias além de inativar os vírus, entretanto não é
eficiente para todos os tipos de esporos. A eficácia da fervura pode ser aumentada
com a utilização de um equipamento denominado autoclave, onde a água é
aquecida sob pressão e seu ponto de ebulição pode ser elevado a temperaturas
superiores a 100°C. Com a elevação da pressão dentro da autoclave, a temperatura
alcança 121°C e, se esta for mantida por 15 a 20 minutos, será suficiente para matar
os esporos, como também organismos vegetativos e romper a estrutura dos ácidos
nucléicos dos vírus (BLACK, 2002).
O processo de esterilização é passível de monitoramento e para testar a
eficiência da ação do método, pode-se utilizar papéis com tintas que mudam de cor

quando submetidas a uma determinada temperatura durante certo tempo ou
indicadores biológicos, que compreendem esporos bacterianos cultivados em caldos
(HIGUTI , 2008b).
Esporos de Bacillus stearothermophilus são utilizados como indicadores
biológicos e este microorganismo foi selecionado, baseando-se na sua resistência
às condições de esterilização definidas, pois requerem altas temperaturas por
períodos prolongados de tempo antes de perderem a viabilidade (NARESSI et al.,
2004).
O ciclo normal de autoclavagem de 121°C por um tempo de 15 minutos é
adequado para destruir o Bacillus stearothermophilus, com uma margem de
segurança. Após a passagem dos tubos de ensaio com o controle biológico pelo
ciclo de esterilização, os testes devem ser incubados por no mínimo 48 horas em
sua temperatura ótima de crescimento (56°C), revelando se os esporos foram ou
não inativados através da alteração de cor do meio de cultura (PRADO; SANTOS,
2002).
Com o intuito de monitorar a esterilização a vapor realizada pelo posto de
Enfermagem do Abrigo São Vicente de Paula, foi testado a efetividade da autoclave
com a utilização de indicadores biológicos.
Objetivo
Avaliar a efetividade do processo utilizado para esterilização dos materiais
utilizados para execução de curativos no Abrigo São Vicente de Paula, no município
de Cascavel- PR.
Métodos
No período de agosto de 2008 a abril de 2010, foi realizado o monitoramento da
esterilização da autoclave utilizada no Abrigo São Vicente de Paula pelo Laboratório

de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos, no Campus de
Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Este controle
foi realizado semanalmente, totalizando 56 amostras.
O meio de cultura, formulado no laboratório continha os seguintes nutrientes:
1 grama de peptona; 0,1 grama de extrato de carne; 0,1 grama de extrato de
levedura; 0,5 grama de cloreto de sódio; 100 mL de água destilada; e 0,3 mL de
púrpura de bromocresol (indicador de pH). Após a preparação do meio de cultura e
correção para pH neutro, foram distribuídos 2mL para cada tubo de ensaio,
esterilizados e armazenados em geladeira. Antes dos controles serem utilizados
pelo abrigo São Vicente foram acrescentados, com o auxílio de uma pipeta, três
gotas de solução de glicose a 20% e 2 gotas do TSB – meio que continha os
esporos viáveis de Bacillus stearothermophilus ATCC 7953, para, assim, se obter os
indicadores biológicos. Estes eram identificados da seguinte maneira: C+ como
sendo o controle positivo e T como sendo o tubo de teste (T1 e T2) e enviados ao
Abrigo São Vicente.
Os tubos testes de controle microbiológicos foram esterilizados a 121ºC por 15
minutos a 1 atmosfera em uma autoclave de pequeno porte. Após a esterilização, os
indicadores biológicos foram retirados da autoclave e enviados ao laboratório, onde
foram incubados com o tubo controle, em banho-maria a 56ºC durante 24 a 48
horas. Após 48 horas, a interpretação do resultado era feita através da mudança de
coloração do indicador de pH. Se os tubos-teste mantinham a coloração roxa dos
indicadores biológicos e o tubo-controle alterava sua coloração roxa para amarelo,
isto indicava ausência de crescimento bacteriano nos indicadores que foram
colocados
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da

autoclave

e
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stearothermophilus no tubo que não foi esterilizado, portanto, funcionamento
eficiente da autoclave. Se a esterilização fosse inadequada, os esporos de Bacillus
stearothermophilus sobreviveriam e germinariam, tornando todos os indicadores
biológicos turvos e com uma coloração amarela, devido à formação de ácidos

decorrentes da fermentação da glicose. Neste caso, um novo monitoramento era
realizado e, ocorrendo falhas no segundo teste, a autoclave devia ser avaliada por
um profissional qualificado. Além destes resultados, podia acontecer do tubocontrole não mudar sua coloração. Isso não permitia verificar a eficácia da
esterilização, pois possivelmente o indicador estava inativo, sendo assim, um novo
monitoramento deveria ser realizado na mesma semana para esta comprovação.
Caso o resultado permanecesse o mesmo, o indicador biológico deveria ser
substituído.
Foram emitidos laudos mensalmente dos resultados obtidos e mantidos uma
cópia em cada estabelecimento relacionado, para dessa forma, manter um controle
do monitoramento da esterilização.
Discussão e Resultados
Os monitoramentos foram realizados semanalmente nas seguintes datas:
Ano 2008: 12/08;19/08; 26/08; 02/09; 16/09; 23/09; 30/09; 07/10; 14/10;
21/10; 30/10; 04/11; 11/11; 18/11; 25/11; 02/12; 09/12; 16/12;
Ano 2009: 27/01; 03/02; 10/02; 17/02; 01/04; 07/04; 14/04; 23/04; 28/04; 05/05;
12/05; 20/05; 27/05; 03/06; 16/06; 25/06; 07/07; 21/07; 28/07; 29/07; 06/08; 12/08;
18/08; 25/08; 23/10; 27/10; 03/11; 10/11; 17/11; 24/11; 17/12;
Ano 2010: 26/02; 03/03; 09/03; 17/03; 23/03; 30/03; 07/04.
Durante todo esse período, as análises comprovaram a eficácia da
esterilização a vapor, pelo controle positivo, verificado pela presença da coloração
amarela e turvação, e pelo tubo teste, que após ciclo de esterilização, não
apresentou crescimento bacteriano.
Uma pesquisa, que verificou a eficácia de métodos de esterilização em
materiais odontológicos, mostrou que a esterilização por calor úmido das autoclaves

foi o método mais eficaz e seguro utilizado, respeitando os limites de tempo e
pressão, comprovando o que diz o Ministério da Saúde (PRADO; SANTOS, 2002).
Já, Naressi (2008) realizou uma pesquisa quantitativa com cirurgiões
dentistas quanto aos métodos existentes e os meios de controle da esterilização. Foi
detectado que 58% da amostra pesquisada não realizava nenhum tipo de controle
dos seus métodos de esterilização, e dos 42% que realizam este controle não
relataram o controle biológico como uso formal. O autor atribuiu os resultados da
pesquisa ao custo desse tipo de indicador e também ao desconhecimento da
superioridade da qualidade de avaliação do processo de esterilização por parte dos
entrevistados.
Conclusão
O presente estudo mostrou que o método de controle da esterilização por
calor úmido realizado pela autoclave do Abrigo São Vicente de Paula foi eficiente.
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RESUMO:
O estudo analisa o perfil social, a formação de agentes comunitários de saúde
(ACSs) e a intervenção de um projeto com ações educativas com ACSs de uma
Unidade Básica de Saúde do Município de Cascavel. Os resultados referem-se ao
período de agosto/2009 - março/2010, conta com 13 participantes e mostram que os
ACS são do sexo feminino, a maioria com escolaridade acima de 8 anos, moram há
7 anos no bairro onde atuam e a maioria tem recebido treinamento e capacitações
na área da saúde. A intervenção com ações educativas na área da saúde priorizou
as necessidades do trabalhador e da comunidade. A participação de vários
profissionais da área de saúde e a metodologia de educação problematizadora
mostraram-se eficientes no sucesso da intervenção.
PALAVRAS-CHAVE: atenção básica, formação em saúde, agente comunitário de
saúde.
INTRODUÇÃO: 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.
No caso dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, o Ministério da Saúde, no ano
de 1990, incorporou os mesmos ao Sistema Único de Saúde como profissional que
atua na interface inter-setorial da saúde, ação social, educação e meio ambiente
(BRASIL, 1991; BRASIL, 2002; MARQUES, 2004; NOGUEIRA, 2002).
No Brasil, de modo geral, TOMAZ (2002) e KÃFER E SCHEID (2007) referem que o
processo de qualificação do ACS ainda é desestruturado, fragmentado e na maioria
das vezes, insuficiente para desenvolver as novas experiências necessárias para o
adequado desempenho do seu papel. Dessa forma recomendam que os programas
1
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educacionais devam utilizar métodos de ensino-aprendizagem inovadores, reflexivos
e críticos, centrados no estudante, e quando possível, incluindo novas tecnologias
educativas. Nesse sentido, algumas experiências bem sucedidas têm sido descritas
por CASTRO (2006), DUARTE (2006) e OBREGÓN et al (2008).
Considerando esta necessidade esta sendo desenvolvido desde julho/2008, no
Município de Cascavel o projeto de extensão “Equipes de Unidade Básica de Saúde:
discutindo a integralidade e mudando a saúde” da UNIOESTE e as ações estão
sendo desenvolvidas junto aos Agentes Comunitários de Saúde. O presente estudo
refere-se as ações desenvolvidas no período de agosto/2009 a março/2010.
OBJETIVOS:
Geral: Contribuir para a formação de Agentes Comunitários de Saúde como
cidadãos ativos e conscientes capazes de colaborar positivamente na comunidade
onde estão inseridos
Específicos: 1) Identificar as necessidades de aprendizagem dos ACS presentes no
trabalho dos mesmos; 2) Proporcionar aos agentes comunitários de saúde
oportunidades para reflexão crítica sobre suas práticas; 3) Descrever o perfil dos
participantes.
MÉTODOS: Esta sendo realizada uma intervenção com ações educativas em um
grupo de agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde Santa Cruz
do Município de Cascavel (área urbana). Os resultados apresentados são
preliminares.
A partir do mês de agosto 2009, uma equipe multiprofissional (médico,
fisioterapeuta, farmacêutica, enfermeira, psicólogo) abordou o grupo de agentes
comunitários de saúde para propor atividades educativas e conhecer as demandas
de conhecimento do grupo. A intervenção proposta foi para ser desenvolvida no
transcorrer de um ano. Estão sendo realizados encontros mensais com os ACSs
sendo que em cada encontro é abordado um tema daqueles selecionados pelos
ACSs através da metodologia de problematização, visando orientá-los quanto a
importância das doenças e modos de orientação para a prevenção a partir das
realidades dos usuários. Os encontros acontecem na Univel (União Educacional de
Cascavel Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel), instituição de
ensino próxima a Unidade de Saúde em que estão inseridas as ACSs.
Ao término de 60% das atividades programadas, foi aplicado um questionário com
questões abertas e fechadas para conhecer a avaliação dos ACSs sobre a
intervenção.
RESULTADOS E DISCUSSÂO. os resultados a seguir referem-se ao período de
agosto/2009 a março/2010 onde participaram 15 agentes comunitárias de saúde, no

entanto 13 responderam o questionário. Os participantes foram bastante
cooperativos, demonstrando um grande compromisso com sua atividade.
a) Perfil de ACSs: Das participantes todas são do sexo feminino. A idade media foi
de 37,8 anos sendo a idade mínima de 27 anos e a idade máxima de 51 anos. Esta
informação não é muito diferente daquela encontrada em trabalho anterior
(OBREGON et al (2008). No Quadro 1 são apresentadas outras informações sobre
naturalidade, escolaridade e estado civil. Ainda sobre naturalidade, observa-se que a
maioria é procedente de municípios do Paraná. Apenas 40% deste grupo referiu ser
natural do município de Cascavel.
Quanto a escolaridade, pouco mais da metade (53,8%) apresenta segundo grau
completo e chama a atenção que um terço das participantes esta fazendo um curso
superior. De forma geral, pode-se dizer que as pessoas mais instruídas apresentam
melhores níveis de informação e desempenho.
O estado civil é outra variável estudada, observando-se que dois terços (69,2%) das
mesmas referem estar casadas ou ter união estável. Não existem informações na
literatura sobre a influência desta variável no desenvolvimento da prática do ACSs.
Quadro 1. Características sobre o Perfil do ACSs
Características

Númer
o
n

Porcentage
m
%

Naturalidade:
Rio Grande do Sul
Paraná

3
10

23
77

Escolaridade:
2º Incompleto
2º Completo
Superior incompleto

1
7
5

7,7
53,8
38,5

Estado Civil:
Casada
Solteira
Divorciada
Viuva

9
2
1
1

69,2
15,4
7,7
7,7

b) Inserção e Formação do ACS: De forma geral, a maioria das participantes
(69,2%) antes de sua vinculação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
PACS, já desenvolvia alguma atividade, entre elas: promotora de vendas, auxiliar

(de escritório, de cozinha, de produção), recepcionista de hotel, comerciante,
manicuri/pedicuri, zeladora pública, secretária do lar. Dessas atividades nenhuma
esta diretamente relacionada á área da saúde.
Esta informação é complementada com o fato de que 84,6% das participantes
referem não possuir experiência anterior como ACS no PACS ou PSF.
Quanto ao tempo de residência na área de abrangência da UBS Santa Cruz, o grupo
apresenta um tempo médio de 7 anos, com um tempo mínimo de 9 meses e tempo
máximo de 15 anos. Esta variável é importante porque permite que o trabalhador
tenha informações sobre a cultura, costumes, problemas e necessidades da
comunidade na qual está inserido.
Em relação ao tempo que trabalham como ACS na UBS Santa Cruz, observa-se no
Quadro 2, que a maioria (69,2%) tem desenvolvido estas atividades por mais de 2
anos. Desta forma pode-se afirmar que a continuidade do trabalho esta mantida e
que a rotatividade destes profissionais não tem sido freqüente como acontece em
outras UBS.
O Ministério da Saúde recomenda que estes profissionais assim como aqueles que
atuam em PSF / ESF (Estrategia da Saúde da família) devam ter um Curso
introdutório que aborde as políticas de saúde vigentes. O quadro 2 mostra que dois
terços das participantes (69,2%) tem realizado com sucesso o curso introdutório,
atendendo as recomendações do Ministério da Saúde.
No entanto há necessidade que o ACS tenha uma formação continuada e
permanente sobre temas na área de saúde. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde
do Município de Cascavel, tem promovido cursos de formação continuada para os
profissionais do serviço visando abordar os temas de doenças prevalentes da região
e temas de acordo com as necessidades do serviço (dengue, imunização, doenças
crônicas, etc.). Assim, no quadro 2 apresenta-se informações que reforçam que a
maioria (92,3%) das ACSs referem ter participado de capacitações que o município
propõe no entanto também pode-se observar que o último ano de capacitação
referido pela ACS varia, fato que pode ser atribuído a contratação de novas ACSs
(rotatividade de ACS), ou a, limitação de vagas por curso, por ACS e por UBS. Isto
sugere que os cursos de formação continuada ofertados pelo município não atingem
a totalidade de profissionais, favorecendo dessa forma deficiências na formação em
relação a alguns assuntos da área.
Quadro 2. Características sobre a Formação do ACS
Características

Atuação como
atual:

Númer
o
n
ACS na

UBS

Porcentage
m
%

< 1 ano
1 a 2 anos
> 2 anos
Não respondeu

1
2
9
1

7,7
15,4
69,2
7,7

Treinamento Introdutório:
Sim
Não

9
4

69,2
30,8

Capacitações na área de saúde:
Sim
Não

12
1

92,3
7,7

Ano da última Capacitação:
2007
2008
2009

3
5
5

23,0
38,5
38,5

c) Avaliação da Intervenção: Para a avaliação da intervenção foi utilizada a
seguinte escala:
Insuficiente Médio Bom Excelente
1

2

3

4

As informações foram organizadas nos seguintes tópicos:
c.1. Importância da intervenção - No Quadro 3 são apresentadas informações
sobre a importância da intervenção e a sua aplicação no serviço. No que se refere
as variáveis: interesse pessoal sobre o assunto, aplicação do conteúdo no trabalho e
número de informações novas todas foram bem avaliadas ficando na escala de bom
ou excelente. De modo geral pode-se dizer que a maioria das participantes esta
satisfeita e considera útil às informações passadas no tempo de execução do
projeto.
Quadro 3. Importância da Intervenção
Características

Interesse pessoal pelo assunto:
Médio

Númer
o
n
1

Porcentage
m
%
7,7

Bom
Excelente
Aplicação
trabalho:
Médio
Bom
Excelente

do

conteúdo

no

Número de informações Novas:
Bom
Excelente

10
2

77,0
15,4

1
6
6

7,7
46,1
46,1

9
4

69,2
30,8

seu

c.2. Metodologia utilizada nos encontros - Os temas que foram abordados a
pedido dos participantes foram: a) Influenza H1N1 e o papel do ACS, b) Prevenção
de DST / HIV, AIDS na atenção básica, c) Prevenção de doenças crônicas:
Hipertensão arterial, d) Abordagem da família em casos de violência contra idosos,
adolescentes, mulheres e pacientes crônicos, e) Abordagem de pacientes com falta
de adesão a tratamento, e f) Noções sobre doenças causadas pela falta de
vitaminas – mitos sobre a alimentação.
Dentre os temas abordados que tiveram maior impacto nas participantes citamos:
Influenza por H1N1, DST / HIV e AIDS, Abordagem de pacientes com falta de
adesão ao tratamento.
O fato de os temas serem propostos pelas ACSs foi fundamental para o sucesso do
projeto. Assim quando questionadas sobre os aspectos do curso que mais gostaram
uma ACS relata: “a oportunidade de escolher os temas abordados, pois podemos
tirar dúvidas que tivermos e ou dificuldades no nosso trabalho. A dinâmica que os
professores usaram e a estruturação dos temas e também a dedicação dos mesmos
(ACS-8).”
No quadro 4 são apresentadas informações sobre a avaliação dos temas abordados,
os recursos didáticos utilizados e o local onde aconteceram os encontros. Todas as
variáveis foram avaliadas na escala bom ou excelente, mostrando mais uma vez a
importância do projeto. Por outro lado, quando a variável de avaliação se refere a
carga horária, observa-se que 38,4% estão insatisfeitos com a horas trabalhadas.
Há relatos sobre a necessidade de dispensar maior carga horária, conforme
depoimento de ACS: “acho que precisa de maistempo, pois teve tema que tão
interessante estava que ficou gostinho de quero mais, não deu tempo de tirar todas
as dúvidas (ACS-6)”.
c.3. Desempenho do Professor - para trabalhar os diferentes conteúdos foram
convidados profissionais de diferentes área da saúde. No quadro 5 pode-se observar
que as variáveis envolvidas como domínio e clareza do conteúdo, a estimulação da

participação, responder as questões formuladas e a pontualidade do professor foram
avaliadas numa escala de bom ou excelente.
Assim tem-se o seguinte relato: “O professor- descreve tudo com muita definição e
tira as dúvidas. As orientações – como resolver as situações quando preciso (ACS1)”.
Quadro 4. Aspectos sobre a Metodologia
Características

Númer
o
n

Porcentage
m
%

Temas Selecionados:
Bom
Excelente

8
5

61,5
38,5

Recursos didáticos utilizados:
Bom
Excelente

9
4

69,2
30,8

Local dos Encontros:
Bom
Excelente

4
9

30,8
69,2

Carga Horária:
Insuficiente
Médio
Bom
Excelente

3
2
4
4

23,0
15,4
30,8
30,8

Quadro 5. Desempenho do Professor
Características

Númer
o
n

Porcentage
m
%

Domínio e Clareza do conteúdo:
Bom
Excelente

6
7

46,1
53,8

Estimula a participação:
Bom

7

53,8

Excelente

6

46,1

Responde a questões formuladas de forma completa
e clara:
Bom
Excelente

7
6

53,8
46,1

Pontualidade:
Bom
6
46,1
Excelente
7
53,8
Finalmente, entre as sugestões das participantes foi apontada a inclusão de
material impresso sobre os temas abordados: “- poderia ter material em mãos para
que possamos acompanhar, e tirar dúvidas quando estamos atuando no nosso
trabalho, impresso ACS-7”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 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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Francieli Fransozi1, Deyvison Luiz Pereira2, Jéssica de Andrade Januskevicius 3,
Karina Milanese4, Ana Paula Belacon4, Rosangela Rodrigues da Silva4, Ana
Claudia Grigolim5, Andréia Ferreira Ouchi Esposito6 & Mustafa Hassan Issa6
Área temática: Saúde.

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral.

Resumo: A diminuição significativa nas concentrações plasmáticas do Estradiol (E2)
na menopausa resulta em alterações do perfil lipídico, o que explica o aumento
observado na incidência das Doenças Cardiovasculares (DCV). Deste modo, o
enfermeiro deve ter sua prática baseada em estratégias de prevenção e promoção
da saúde objetivando a melhoria da qualidade de vida das mulheres em pósmenopausa. O objetivo do trabalho articulando a extensão e a pesquisa é verificar o
nível da atividade física em doze mulheres em menopausa por meio do International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) e o seu impacto sobre as frações anti e próaterogênica do perfil lipídico, respectivamente o Colesterol da Lipoproteína de Alta
Densidade (HDL-C), e o Colesterol da Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-C). Foi
observado que as concentrações plasmáticas do HDL-C e LDL-C não variaram
significativamente de acordo com os diferentes níveis de prática habitual de
atividade física. Como um instrumento sistematizado o IPAQ é útil para mensurar a
atividade física nas mulheres em menopausa, no entanto, para o monitoramento do
risco para DCV parece não ser recomendado para ser aplicado de modo isolado.
Palavras-chave: Enfermagem; Risco Cardiovascular; Saúde Coletiva.
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1. Introdução.
A queda acentuada do E2 na fase da pós-menopausa resulta em dislipidemia na
forma de aumento do LDL-C com redução do HDL-C, o que está relacionado ao
aumento no risco para desenvolvimento de DCV na mulher em relação ao período
fértil, tornando-o equivalente ao registrado para o sexo masculino (Brasil, 2008).
A regularização do perfil lipídico pode ser obtida pela instituição de Modificações
de Estilo de Vida (MEV) relacionadas a dieta e a atividade física adequada. É
recomendada a realização de pelo menos três a seis vezes por semana de atividade
fisica regular, com duração de trinta a sessenta minutos (SBC, 2007).
Em resposta a dislipidemia, a atividade do endotélio é alterada, resultando em
disfunção endotelial. Estas alterações ocorrem devido à diminuição da capacidade
de vasodilatação dependente do óxido nítrico, aumento de citocinas próinflamatórias e fatores vasoconstritores (Masi & Silva, 2009).
O beneficio do exercício físico sobre a disfunção endotelial relaciona-se ao
controle de fatores de risco conhecidos como: aumento dos Triglicerídeos, do
Colesterol Total, do diabetes mellitus e Hipertensão Arterial (Nicklas et al., 2005).
Considerando a importância que o exercício físico pode apresentar na prevenção
das DCV para a mulher na fase da pós-menopausa a orientação e o
acompanhamento de sua prática regular poderá ser realizado no âmbito das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambiente no qual a maioria da população
brasileira recebe assistência a saúde. Nestas condições, é o enfermeiro que poderia
realizar esta tarefa aprimorando a Consulta de Enfermagem com ferramentas
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sistematizadas que conduzam à assistência. No caso do monitoramento dos hábitos
de atividade física, isto poderia ser realizado pela utilização do IPAQ.
2. Objetivos.
Verificar o nível de atividade física mensurado pelo IPAQ e o seu impacto sobre
as frações anti e pró-aterogênica do perfil lipídico, o HDL-C e o LDL-C, em mulheres
na pós-menopausa selecionadas em duas UBS de Foz do Iguaçu/PR. Verificar
também, a aplicabilidade do IPAQ como um instrumento útil para a orientação e
acompanhamento sistematizado do nível de atividade física para mulheres na pósmenopausa, com vistas a prevenção do risco para desenvolvimento de DCV.
3. Métodos.
Foram incluídas doze mulheres em pós-menopausa natural, apresentando 52,9 ±
4,1 anos de média etária (Média ± DP). Todas em prevenção primária para DCV,
sem uso de Terapia de Reposição Hormonal (TRH) ou outros fármacos
hipolipemiantes, atendidas nas Unidades de Saúde da Família “Cidade Nova e Vila
C Velha” de Foz do Iguaçu, no período de agosto de 2009 a março de 2010.
Os resultados deste trabalho pertencem ao projeto “Orientação e avaliação do
risco cardiovascular em mulheres na pós-menopausa atendidas na rede de atenção
básica de Foz do Iguaçu” cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste
(PROEX). Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Unioeste, desta forma, todas as participantes incluídas receberam e assinaram
previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para avaliação dos resultados da pesquisa foi realizada a comparação entre os
dados utilizando os Testes de Kruskal Wallis, e de Mann-Whitney, com auxílio do
Programa Statística versão 6.0, 2001 (StatSoft Inc. – Tulsa, USA).
O nível de significância considerado para os testes foi de 5%, ou seja, p≤0,05.
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Motivadas pelo projeto, as dosagens do LDL-C e HDL-C foram solicitadas nas
UBS onde as mulheres eram atendidas e realizadas após jejum de 12 horas pelo
Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR.
3.1. Coleta de dados sobre o nível de atividade física.
O IPAQ é um instrumento elaborado por pesquisadores de diversos países com
suporte da Organização Mundial da Saúde (OMS), validado no Brasil pelo Centro de
Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul/SP (CELAFISCS).
Foi utilizada a versão oito do IPAQ, na forma longa, aplicável às particularidades
do grupo em estudo. O instrumento permite estimar o tempo semanal gasto na
realização de atividades físicas, que são definidas como todo o movimento corporal
que envolve algum esforço físico. No questionário, as atividades físicas são ainda
denominadas como

sendo

de

“intensidade

moderada”, “vigorosa”,

ou

de

“caminhada”, de acordo com os seguintes critérios:
1) Atividades físicas de intensidade vigorosa: O esforço físico induz a um
aumento significativo na intensidade e freqüência respiratória;
2) Atividades físicas de intensidade moderada: O esforço físico induz a uma
pequena elevação na intensidade e freqüência respiratória;
3) Caminhada: caminhar por pelo menos dez minutos contínuos.
O IPAQ foi aplicado na forma de entrevista individual, onde são quantificados de
forma separada, os tempos semanais gasto em: “atividades físicas no trabalho”;
“atividades físicas como meio de transporte”; “atividades físicas em casa, tarefas
domésticas, e atenção à família”; “atividades físicas de recreação, esporte, exercício
e lazer”; e “tempo gasto em posição sentada”.
Os valores são obtidos por meio do registro do tempo médio habitual (em
minutos) das atividades realizadas para cada dia (segunda-feira a domingo) da
semana (semana anterior à data da entrevista). A análise da informação dos tempos
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(total semanal) permite classificar o grupo em quatro estratos (nível de atividade
física), de acordo com o consenso para este questionário (Matsudo, 2000):
1) Muito ativa: ≥ 30 minutos/sessão de atividades vigorosas ≥ 5 dias/semana;
e/ou ≥ 20 minutos/sessão de atividades vigorosas ≥ 3 dias/semana somadas a ≥ 30
minutos/sessão de atividades moderadas ou caminhadas ≥ 5 dias/semana;
2) Ativa: ≥ 20 minutos/sessão de atividades vigorosas ≥ 3 dias/semana; e/ou ≥
30 minutos/sessão de atividades moderadas ou caminhadas ≥ 5 dias/semana; e/ou ≥
150 minutos/semana de qualquer das atividades somadas (vigorosas + moderadas +
caminhadas);
3) Irregularmente ativa: < 150 e >10 minutos/semana de qualquer das
atividades somadas (vigorosas + moderadas + caminhadas);
4) Sedentária: ≤ 10 minutos/semana de qualquer das atividades somadas
(vigorosas + moderadas + caminhadas).
4. Resultados e Discussão.
A aplicação do IPAQ às doze mulheres em pós-menopausa incluídas na
casuística demonstrou que duas delas apresentaram nível de atividade física
“irregularmente ativa”; cinco “ativas”; e as demais “muito ativas”. A influência destes
dados sobre o HDL-C e o LDL-C (em mg/dL) são apresentadas na Tabela 1.
Foram realizadas duas formas de análise: 1) comparações dos parâmetros
lipídicos entre os três níveis de atividade física; e, 2) comparações dos parâmetros
lipídicos entre os dois níveis de atividade física mais frequentes no grupo de estudo
(“ativas” versus “muito ativas”).
A análise dos dados das duas formas de comparações não apresentou diferença
estatisticamente significativa (p>0,05).
Tabela 1. Análise da influência dos níveis de atividade física obtidos pela aplicação
do IPAQ sobre os dados do perfil lipídico (Média ± DP, em mg/dL) das mulheres em
pós-menopausa (n=12) do grupo de estudo.
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Parâmetros
lipídicos
HDL-C
LDL-C

Irregularmente
ativa (2)
42 ± 0
137,5 ± 30,4

Ativa (5)

55,8 ± 6,2
146,1 ± 52,5

Muito ativa

p*/**

(5)
58,4 ± 14,9
150 ± 46,8

0,2112* 0,5283**
0,9962* 0,9118**

n: número de mulheres na pós-menopausa; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; HDLC: Colesterol da Lipoproteína de Alta Densidade; LDL-C: Colesterol da Lipoproteína de Baixa
Densidade; DP= desvio padrão; *Teste de Kruskal Wallis (comparação entre os 3 níveis de atividade
física); **Teste de Mann-Whitney (comparação entre os níveis “ativa” e “muito ativa”).

Guedes & Gonçalves (2007) aplicaram o IPAQ (modelo 8, versão curta) para
homens e mulheres com idades entre 20 e 60 anos. Verificaram não haver
correlação significativa do HDL-C com os níveis de atividade física analisados. Por
outro lado, os valores médios de LDL-C foram significativamente menores quando o
nível de atividade física mensurado era maior.
De forma semelhante, os dados do presente trabalho não indicaram uma
associação significativa entre os valores de HDL-C e os níveis de atividade física,
mas verificou-se que os valores maiores estavam associados ao nível de atividade
“muito ativa”. Elias e cols. (2008) também obtiveram resultados semelhantes (IPAQ,
modelo 8, versão curta) para um grupo de mulheres hipertensas acima de 45 anos.
Verificou-se que as seções de “atividade física no trabalho” e de “atividades
físicas em casa” do IPAQ contribuíram para a predominância dos níveis de atividade
física “muito ativas” e “ativas” entre as mulheres em pós-menopausa, uma vez que
as atividades domésticas são amplamente realizadas nesta faixa etária.
As maiores limitações observadas no estudo encontraram-se na dependência
em relação as mulheres em terem de relembrar de forma clara sua freqüência de
atividade física semanal, o que às vezes não se apresentava de modo muito preciso.
De acordo com o IPAQ, não foi possível verificar o impacto da atividade física
sobre as frações do perfil lipídico mais relacionadas ao risco para DCV. Isto poderia
ser feito em conjunto a outros dados como, por exemplo, dos hábitos alimentares.
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Este acompanhamento integral a mulher na pós-menopausa é uma tarefa que pode
ser realizada de forma sistematizada pelo enfermeiro no âmbito da saúde coletiva.
5. Conclusão.
Os dados indicam predominância de níveis de atividade fisica maiores, no
entanto sem influenciar o HDL-C e o LDL-C. O IPAQ é útil para mensurar a atividade
física, mas no intuito do acompanhamento do risco cardiovascular nas mulheres em
pós-menopausa, poderia estar associado a outros instrumentos sistematizados.
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Resumo
Este projeto vem sendo realizado por docentes e discentes do curso de Enfermagem
da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu-PR, e tem como objetivo avaliar o perfil
nutricional de escolares do município de Foz do Iguaçu – PR. Para avaliar o estado
nutricional foi utilizada uma balança digital e um estadiômetro vertical. A medida do
Índice de Massa Corporal (IMC) foi realizada baseada nos critérios da Organização
Mundial de Saúde (OMS). O peso (P) em quilograma (Kg) e valor da altura (A) em
metros (m), de cada aluno, foram utilizados para o cálculo do IMC (P/A²). Os estados
nutricionais foram estabelecidos baseados nas curvas padronizadas da relação do
IMC com a faixa etária e de acordo com o sexo. Todos os acadêmicos participantes
foram capacitados para realizar a avaliação. O termo de consentimento livre e
esclarecido foi destinado aos pais, e o público-alvo foram os alunos da Escola
Municipal “Padre Luigi Salvucci”. No ano de 2009 (2° semestre), foram avaliados
268 alunos, do 1° ano a 4ª série, sendo que 84 (31,4%) apresentaram IMC fora do
padrão eutrófico. Após uma reavaliação de 51 alunos desse total de 84, apenas 6
apresentaram IMC eutrófico, confirmando os resultados anteriores.
Palavras-chave: Avaliação nutricional; Ensino Fundamental; Saúde Escolar.
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Introdução
O aumento da prevalência da obesidade, a redução da desnutrição e as
mudanças no padrão de consumo alimentar são características do processo de
transição nutricional e variam de acordo com o grau de desenvolvimento de cada
país (POPKIN, 1998).
No Brasil, tem sido detectada a progressão da transição nutricional,
caracterizada pela redução na prevalência dos déficits nutricionais e ocorrência
mais expressiva de sobrepeso e obesidade, não apenas na população adulta,
mas também em crianças e adolescentes (WANG e col., 2002).
A obesidade está associada ao desenvolvimento de diversas doenças
crônicas não transmissíveis, como por exemplo, a hipertensão arterial,
hipercolesterolemia, hiperlipidemia, entre outras. Isso mostra a importância do
diagnóstico precoce de sobrepeso e obesidade para a saúde pública (WILL e col.,
2005).
As estimativas existentes apontam que, no período de 1980 a 1990, a
prevalência de obesidade em crianças aumentou de 200 a 500% nos países
desenvolvidos e de até 400% nos países subdesenvolvidos. No Brasil, a
prevalência aumentou de 4% para 14% (FLYNN e col., 2006). No entanto, os
programas de prevenção e tratamento da obesidade nesta faixa etária eram
limitados neste período (FLYNN e col., 2006)
A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no exame
físico de uma criança, para que possamos verificar se o crescimento está se
afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais
desfavoráveis. Ela tem por objetivo verificar o crescimento e as proporções

corporais em um indivíduo ou em uma comunidade, visando estabelecer atitudes
de intervenção e educação em saúde (MELLO, 2002).
O aumento da prevalência das condições de sobrepeso e obesidade em
crianças e adolescentes, e a importância de se realizar o diagnóstico precoce
para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis futuras, estimulou a
realização deste trabalho.

Objetivos:
- Obter o perfil nutricional dos escolares do ensino fundamental da região da Vila
C do município de Foz do Iguaçu-PR e encaminhar os alunos com problemas
nutricionais para o serviço de saúde especializado.
Métodos:
Este projeto de extensão foi desenvolvido na Escola “Padre Luigi Salvucci”,
localizado na região da Vila C do município de Foz do Iguaçu. Esta região é
caracterizada por um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Inicialmente,
realizamos visitas na escola para a obtenção da autorização para a realização do
projeto, e em seguida, encaminhamos os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) aos pais para a realização das avaliações e reavaliações
nutricionais.
A equipe de discentes do projeto foi treinada para a realização da avaliação
nutricional e para o preenchimento dos formulários do Sistema de Informação e
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do município, com o acompanhamento
dos docentes do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu.
Na avaliação nutricional, a aferição do peso foi realizada utilizando-se uma balança

digital portátil (capacidade até 150Kg e precisão de 100g), com as crianças
descalças,

usando roupas leves e posicionadas no centro da balança. Para a

aferição da altura, as crianças foram medidas na posição em pé, descalças e com
auxílio de um estadiômetro vertical. Os dados pessoais e das aferições de cada
escolar foram registradas no formulário do SISVAN, para que posteriormente, fosse
inserido neste sistema. Todos os dados coletados foram tabulados e processados,
utilizando-se o programa Excel (Microsoft Corporation, EUA) e as tabelas foram
geradas através do programa Epi Info TM, versão 3.5.1 (Centers for Disease Control
and Prevention, Atlanta, EUA).

Discussão e Resultados
Em 2009, foram avaliados 268 alunos, sendo 141 (52,6%) do sexo feminino
e 127 (47,4%) do sexo masculino, e apresentando uma faixa etária de 5 a 14 anos
de idade com uma média de 8,86 anos (8,86 ± 1,78). Quando analisados por turma,
foram avaliadas 9 (3,4%) crianças do 1° ano, 60 (22,4%) do 2° ano, 43 (16%) da 2ª
série, 81 (30,22%) da 3ª série e 75 (28%) da 4ª série (Tabela 1). Dos 268 alunos
avaliados, obtivemos 184 (68,6%) alunos com IMC de padrão eutrófico e 84 (31,4%)
alunos que apresentaram IMC fora do padrão eutrófico. Desses 84 alunos, 42
(15,67%) apresentaram sobrepeso e 35 (13,06%) apresentaram obesidade, que
somados representam 77 alunos acima do peso (28,73%). Em contrapartida, apenas
7 (2,6%) alunos apresentaram IMC abaixo do peso.
Outros estudos nacionais, realizados em outros municípios, apresentam os
seguintes dados nutricionais de escolares: 21,1% de alunos acima do peso (12,9%
com sobrepeso e 8,2% com obesidade) em um estudo realizado em Recife – PE,
22,1% de alunos acima do peso (16,8% com sobrepeso e 5,3% com obesidade) em
Brasília – DF, e 38,3% de alunos acima do peso (19,8% com sobrepeso e 18,5%
com obesidade) em São Paulo – SP (SILVA e col., 2005; GIUGLIANO e

CARNEIRO, 2004; LOPES e col., 2010). Comparativamente, o percentual de alunos
acima do peso (alunos com sobrepeso e obesidade somados) detectado em nosso
projeto (28,73%) pode ser considerado elevado, ficando abaixo apenas da taxa
encontrada em São Paulo-SP, mas superior á taxa encontrada no estudo realizado
em Recife-PE e Brasília-DF.
Tabela 1: Resultados da avaliação nutricional de escolares do
ensino fundamental da Escola Municipal “Padre Luigi Salvucci”,
2009.
*Diagnóstico
Nutricional

Sexo
F

Total
M

Baixo IMC

4 (2,84%)

3 (2,36%)

7 (2,61%)

Eutrófico

100 (70,92%)

84 (66,14%)

184 (68,66%)

Obesidade

15 (10,64%)

20 (15,75%)

35 (13,06%)

Sobrepeso

22 (15,60%)

20 (15,75%)

42 (15,67%)

TOTAL

141 (100%)

127 (100%)

268 (100%)

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre
parênteses.

Em nosso trabalho, do total de 84 alunos com IMC não eutrófico, 51 foram
reavaliados no ano de 2010 (Tabela 2), sendo 23 (45,1%) alunos do sexo feminino e
28 (54,9%) do sexo masculino. Nesta reavaliação, apenas 6 (11,7%) alunos
apresentaram IMC eutrófico passados alguns meses da primeira avaliação
nutricional, confirmando a maioria dos dados obtidos inicialmente.

Tabela 2: Reavaliação nutricional, realizado em 2010, dos
escolares do ensino fundamental da Escola Municipal
“Padre Luigi Salvucci” que apresentaram IMC não eutrófico
no ano de 2009.
*Diagnóstic
Sexo
Total
o
Nutricional
F
M
Baixo IMC

2 (8,7%)

1 (3,6%)

3 (5,8%)

Eutrófico

3 (13,1%)

3 (10,7%)

6 (11,8%)

Obesidade

9 (39,1%)

12 (42,85%) 21 (41,2%)

Sobrepeso

9 (39,1%)

12 (42,85%) 21 (41,2%)

TOTAL

23 (100%)

28 (100%)

51 (100%)

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do
percentual entre parênteses.

Todos os alunos com IMC fora do padrão eutrófico serão encaminhados
para uma clínica de nutrição especializada de uma universidade privada parceira
deste trabalho.

Conclusões:

Neste estudo detectamos um percentual elevado (28,73%) de alunos do
ensino fundamental que estavam acima do peso (sobrepeso ou obesidade),
indicando a importância da realização da avaliação nutricional em escolares, da
detecção precoce de problemas nutricionais e do encaminhamento dos alunos,
com

IMC

não

eutrófico,

ao

serviço

especializado

de

orientação

e

acompanhamento. Nossos dados, obtidos a partir da avaliação de alunos
residentes, em sua maioria, em uma região com baixo IDH, também indicam a
importância de orientar as crianças a respeito da alimentação saudável como uma
forma de prevenção e promoção de saúde, envolvendo família, escola, governo e
a sociedade em geral. Tendo em vista que as alterações do estado nutricional
prejudicam o desenvolvimento fisiológico e social da criança a avaliação e a
orientação nutricional mostram sua importância na promoção da saúde.
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RESUMO:
O objetivo da oficina de “Avaliação Física e Antropométrica” é informar aos participantes
maneiras de avaliar o indivíduo. A avaliação antropométrica tem o objetivo de mensurar
massa corporal e estatura para determinar o índice de massa corporal (IMC) que é um
indicativo utilizado para determinar se o indivíduo está acima do peso ou não, em grupos
populacionais. Também faz parte da avaliação antropométrica mensurar dobras cutâneas
cujos valores são utilizados para calcular o percentual de gordura (%G), indicativo de
gordura corporal que pode apontar a prédisposição para algumas doenças crônicas. Já a
avaliação física é composta por vários testes, no entanto utilizase testes de fácil
aplicação como: sentar e alcançar (flexibilidade), abdominal (força localizada), teste da
milha (aptidão cardiorrespiratória), que poderão ser utilizados como base para determinar
a aptidão física relacionada à saúde individual. Serão utilizadas tabelas com critérios de
referência para as variáveis que compõe a oficina. Esperase que através da participação
na oficina, o público possa obter conhecimentos sobre sua condição física e
antropométrica, bem como levar a reflexão sobre a importância da prática de atividades
físicas para a saúde e bemestar.
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APRESENTAÇÃO : comunicação oral.
RESUMO
O câncer é considerado uma doença rara em Pediatria 2. Corresponde a um grupo de
várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células
anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. No Brasil, muitos
pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com doenças em
estádio avançado3. Isso pode

ser decorrente de vários fatores, dentro os quais

podemos destacar: desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer,

desinformação dos médicos e profissionais da saúde, e às vezes, relacionado com
as características do próprio tumor. Em Cascavel, cerca de 50% dos pacientes
apresentam estádio avançado da doença ao diagnóstico, diminuindo com isso a
chance de cura desses pacientes. O suspeitar da doença deve estar presente no
raciocínio médico e dos profissionais da saúde, o que permitirá uma atenção
especial a determinados sinais e sintomas, promovendo desta maneira um
reconhecimento e encaminhamento mais rápido desses pacientes a um serviço
especializado8. Temos que levar ao conhecimento dos profissionais de saúde do
programa de saúde da família (PSF), os principais sinais e sintomas do Câncer
Infanto-Juvenil, através de curso de extensão em parceria com o Instituto Ronald Mc
Donald e o Hospital do Câncer de Cascavel-UOPECCAN, através do Programa
Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil. Após a capacitação, temos o
objetivo com este projeto de pesquisa,

avaliar o efeito da capacitação sobre o

conhecimento e entendimento da informação que será transmitida a esses
profissionais( médicos e não médicos), através de um teste pré e pós-curso.
Esperamos que todos os profissionais melhorem seus conhecimentos sobre o
Câncer Infanto-Juvenil e que isso possa ajudar a melhorar a sobrevida e qualidade
de vida dessas crianças em nossa região.

INTRODUÇÃO: O câncer infanto-juvenil (abaixo de 19 anos) é considerado raro
quando comparado com os tumores do adulto, correspondendo entre 2% a 3% de
todos os tumores malignos

4,5,6,7

. No Brasil, em 2005, a mortalidade por câncer em

crianças e adolescentes com idade entre um e 19 anos correspondeu a 8% de todos
os óbitos, colocando-se, assim, como a segunda causa de morte nesta faixa etária,
após as causas externas, como acidentes e violências 1. Em 2008, um estudo
lançado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde,
constatou a mortalidade por câncer infanto-juvenil como sendo a primeira causa de
morte no Brasil por doença a partir dos cinco anos de idade. 1

O Câncer é considerado uma doença rara em pediatria. Em nosso meio, muitos
pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com doenças em
estágio avançado, isso pode ser decorrente de vários fatores, dentro os quais
podemos destacar: desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer,
desinformação dos médicos e profissionais da saúde, e as vezes relacionado com
as características do próprio tumor. O suspeitar da doença deve estar presente no
raciocínio médico e dos profissionais da saúde da família, o que permitirá uma
atenção especial a determinados sinais e sintomas, promovendo desta maneira um
reconhecimento e encaminhamento mais rápido desses pacientes a um serviço
especializado.
OBJETIVO: Capacitar profissionais de saúde do PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF) e pediatras da Rede Básica de Saúde, para suspeição do câncer
Infanto-Juvenil.
METODOLOGIA . Esse curso de extensão terá parceria com o Instituto Ronald Mc
Donald e o Hospital do Câncer de Cascavel-UOPECCAN, através do Programa
Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil. As aulas expositivas, com utilização
de ilustrações de casos atendidos no próprio serviço, discussão de casos clínicos
durante a exposição das aulas, depoimento de pais e crianças, devidamente
autorizados, visita institucional, pré e pós testes antes a após as aulas.
CONTRIBUIÇÃO ESPERADA: Melhorar o conhecimento dos profissionais da saúde
sobre o Câncer Infanto-Juvenil, para que esses profissionais sejam multiplicadores
da informação e divulgação do câncer nesta faixa etária. Isto contribuirá com a
Detecção Precoce do Câncer Infanto Juvenil ajudando uma criança a aumentar sua
chance de cura.

PLANO DE AULA
1º MODULO:
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA
EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER INFANTO-JUVENIL
Palestrantes:
Carmem Maria Costa Mendonça Fiori e Aline Carla Rosa
•

Objetivo geral do projeto

•

Inscrição dos participantes

•

Pré-teste

•

Politica Nacional de Atenção Oncológica, atenção básica

•

INTERVALO

•

Política Nacional de Atenção Oncológica

•

Epidemiológia do câncer infanto- juvenil

2º MODULO
SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTO-JUVENIL
Palestrantes:
Carmem Maria Costa Mendonça Fiori e Aline Carla Rosa
•

Leucemias e Tumor SNC

•

Linfomas

•

Neuroblastoma/ tu renal

•

INTERVALO

•

Tumor ósseo/ Sarcomas

•

Tumor de supra renal

•

Casos clinico –Discussão/ Dúvidas

3º MODULO
OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE COM CÂNCER
Palestrantes:
Maria Inês A.A. de Melo,Giovana Kreuz, Ana Luiza Franceschi, Simone Claudete
Buettner Kich, Márcia Claudete Weschenfelder, Carmem Maria Costa
Mendonça Fiori , Aline Carla Rosa
•

Depoimentos de pais e crianças/adolescentes com câncer

•

Apresentar os cuidados de suporte

•

Abordar o cuidado à família do paciente com câncer;

•

Apresentar os direitos da criança e do adolescente e dos portadores de
doenças graves

•

Discutir as principais reações de comportamento da criança e do adolescente
com câncer.

•

Oficinas - Casos clínicos oncológicos

•

Discussão/ Dúvidas

4º MODULO
O PSF E O CUIDADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CÂNCER
Palestrante:
Carmem Maria Costa Mendonça Fiori, Aline Carla Rosa, Rogério Yassuaki Sakurada
•

Apresentar os princípios e diretrizes do PSF,

•

O papel de cada profissional da equipe na detecção precoce, no
encaminhamento aos serviços especializados, no acompanhamento do
tratamento e na reinserção do paciente na sociedade;

•

Cuidados paliativos relacionados ao câncer infanto-juvenil;

•

Discussão/ Dúvidas

•

Visita a instituição

5º MODULO
A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA
PARA A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM CÂNCER NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO
Palestrante:
Carmem Maria Costa Mendonça Fiori, Aline Carla Rosa
•

Divisão em grupos com elaboração de casos clínicos e pontuação de
dificuldades do fluxo

•

Traçar alternativas para elaboração do fluxo de referência e contra-referência
para um caso suspeito,

•

Pós – teste, considerações finais com analise do curso pelos participantes.

6º MÓDULO
TEMA : OS SINAIS E SINTOMAS DE SUSPEIÇÃO
Palestrante:
Carmem Maria Costa Mendonça Fiori, Aline Carla Rosa
•

Apresentação e discussão de casos clínicos , com ênfase na sintomatologia
clínica e solicitação de exames laboratoriais

•

Interpretação dos exames laboratoriais, como agilizar um caso suspeito

•

Capacitação do Portal
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CARACTERIZAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA DURANTE O PERÍODO
GESTACIONAL
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Área temática – Saúde
Comunicação Oral
Resumo: A gestação constitui um período de complexas transformações fisiológicas
e estruturais no corpo da mulher e o aumento das sintomatologias dolorosas neste
período desencadeia uma busca constante por medidas terapêuticas. Objetivo:
Verificar a prevalência e caracterizar a sintomatologia dolorosa referida pelas
gestantes participantes do projeto de extensão “Hidroterapia na prevenção e
tratamento de desconfortos músculo-esqueléticos gestacionais” no ano de 2009.
Métodos: Estudo transversal realizado através da coleta de dados de gestantes que
iniciaram atividades terapêuticas no ano de 2009. Resultados/Discussão: Foram
analisadas 18 gestantes com média de idade de 27,06 anos (±7,19). Das
participantes, 9 (50%) apresentavam sintomatologias dolorosas. Destas 4 (44,44%)
referiam dor de intensidade moderada a intensa. A principal localização dos
sintomas foi em membros inferiores. Conclusão: Observou-se que a sintomatologia
dolorosa é freqüente durante o período gestacional sendo necessárias terapêuticas
adequadas para melhorar a qualidade de vida destas pacientes.

Palavras-chave: Gestação, Dor, Fisioterapia
Introdução

A gestação constitui um período que envolve complexas transformações
fisiológicas e estruturais no corpo da mulher para que haja um adequado
desenvolvimento fetal. Além disso, ocorrem alterações de ordem emocional,
interpessoal e sócio-demográfica. Todos estes fatores implicam em potencial de
risco para a gestante e trazem conseqüências como dor e limitação das atividades
de vida diária. (PEREIRA; BACHION, 2005; SOUZA et al., 2002).
As adaptações posturais associadas as alterações hormonais, ao aumento do
peso corporal, a distensão abdominal, a maior mobilidade articular e a diminuição do
tônus muscular levam ao deslocamento anterior do centro da gravidade e ao
aumento da lordose lombossacra. Isso gera sobrecarga nos músculos lombares e de
membros inferiores ocasionando diversos desconfortos músculo-esquelético e
dificuldade para caminhar, característicos do terceiro trimestre de gravidez
(PEREIRA; BACHION, 2005; SOUZA, 2002; POLDEN; MANTLE, 2000; NOVAES;
SHIMO; LOPES, 2006).
O

aumento

das

sintomatologias

dolorosas

no

período

gestacional

desencadeia uma busca constante por medidas terapêuticas que possam amenizálas. Por sua vez os benefícios da prática de atividades físicas durante a gestação
são diversos e atingem diferentes áreas do organismo materno (NOVAES; SHIMO;
LOPES, 2006)
Objetivos
Verificar a prevalência e caracterizar a sintomatologia dolorosa referida pelas
gestantes participantes do projeto de extensão “Hidroterapia na prevenção e
tratamento de desconfortos músculo-esqueléticos gestacionais”, no ano de 2009.
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 selecionados para o
projeto, a qual é composta por uma anamnese e um exame físico, além de
perguntas específicas sobre a sintomatologia dolorosa, tais como: localização,
intensidade, freqüência e duração.
Resultados e Discussão
No período estudado foram avaliadas 18 gestantes na Clínica de Fisioterapia
da Unioeste com média de idade de 27,06 anos (±7,19), sendo a idade mínima 15
anos e a máxima 43 anos. 6 (33,33%) gestantes tinham idade entre 15 e 22 anos, 9
(50%) entre 23 e 32 anos e 3 (16,67%) mais de 33 anos.
Estudo realizado por Sant’ana et al. (2006) mostrou que das 40 gestantes
assistidas pelo programa pré-natal de baixo risco do Hospital Universitário de
Brasília (HUB), 9 (22,5%) tinham idade entre 18 e 22 anos, 21 (52,5%) entre
23 e 32 anos e 10 (25%) de 33 a 37 anos.
A idade gestacional média das gestantes ao iniciarem sua participação no
projeto era de 21,72 semanas (±4,98), sendo a mínima de 12 semanas e a máxima
de 33 semanas gestacionais. Destas, 12 (66,67%) estavam no segundo trimestre de
gestação.
Verifica-se que as principais alterações da gravidez se tornam mais evidentes
após a 20ª semana de gestação, quando se percebe o crescimento abdominal e das
mamas, provocando modificações importantes que podem afetar significativamente
o sistema músculo-esquelético (SOUZA, 2002; ARTAL; WISWELL; DRINKWATER,
1999). Assim, torna-se necessário um acompanhamento mais intenso neste período.

Quando questionadas sobre a presença de sintomatologia dolorosa, 9 (50%)
gestantes referiram algum tipo de dor durante o período gestacional.
Segundo Ferreira e Nakano (2001), a dor interfere nas atividades da vida
diária, na capacidade de trabalho, além de contribuir para insônia, sentimento de
incapacidade, insegurança e medo na gestante.
A presença de síndromes dolorosas em metade das gestantes que iniciaram
este projeto mostra que a gestação é um período propício para tais desconfortos,
concordando com o encontrado na literatura (SPERANDIO; SANTOS; PEREIRA,
2004; PEREIRA; BACHION, 2004).
Das gestantes participantes, 5 (55,56%) referiram sentir dor de intensidade
leve, 3 (33,33%) de intensidade moderada e 1 (11,11%) de intensidade grave.
Sant´ana et al. (2006) observaram que 47,50% das gestantes entrevistadas
sentiam, no momento da aplicação de um questionário, dor

fraca, 32,5% dor

moderada e 15%, dor forte.
Dependendo da intensidade da dor referida durante a gestação, inúmeras
alterações podem ocorrer na vida dessas mulheres, limitando suas atividades e
afetando sua qualidade de vida. Esse incômodo pode estar presente somente
durante a gestação, ou perdurar alguns anos após o parto quando não tratada
(NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006).
Com relação à freqüência da dor, 4 (44,44%) das participantes com a queixa,
referiam sintomatologia diária, 4 (44,44%) semanal e 1 (11,11%) frequência
quinzenal ou maior.
Quanto à duração dos sintomas dolorosos, 6 (66,67%) gestantes referiam
sentir dor por mais de 3 horas diárias, 1( 11,11%) entre 2 a 3 horas e 2 (22,22%) por
um tempo menor ou igual a 1 hora.
Em estudo realizado por Assis e Tibúrcio (2004) com 67 gestantes, 28,9%
destas citaram que a dor perdurava menos de 1 hora, 17,3% a dor permanecia por
aproximadamente 1 hora, 17,3% por 2 horas e a grande maioria (36,5%) citou que

durava mais de 3 horas. Essa variedade de resultados poderia estar relacionada a
vários fatores, entre eles o tipo e a intensidade de atividades doméstica e laboral
realizadas pela gestante (MARTINS; SILVA, 2005).
Ao serem interrogadas sobre o tipo de dor que sentiam, 5 (55,56%) referiram
uma dor “cansada” (sensação de peso), 2 (22,22%) latejante, 1 (11,11%) aguda ou
em pontada e 1 (11,11%) lenta ou em queimação.
Quanto a localização da dor, observou-se que os membros inferiores foram
citados por 5 (55,56%) das gestantes como o local mais afetado, seguido pela
coluna lombar, coluna torácia e região infracostal (Figura 1), sendo que algumas
gestantes referiram dor em mais de um local.
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Figura 1. Localização da Dor
Fonte: o autor

Na literatura é encontrada a significância da prevalência de dor em gestantes
na região lombar. Esses dados podem ser constatados nos estudos de Martins e
Silva (2005) e Novaes, Shimo e Lopes (2006).
No estudo de Pereira e Bachion (2005), no qual participaram onze gestantes
atendidas no pré-natal de uma maternidade no estado de Goiás, 81,8 % queixaram-

se de dor nos membros inferiores, pelve, região lombossacra e inguinal bilateral, em
diferentes graus no decorrer do segundo e terceiro trimestre, concordando com o
presente estudo.
Quanto aos fatores desencadeantes da dor, a permanência em posição
ortostática por períodos prolongados foi o mais citado, sendo referido por 4 (44,44%)
gestantes, seguido por atividades domésticas, permanência prolongada em uma
mesma posição (em pé ou sentada) e edema de extremidades. Fatores semelhantes
foram encontrados no estudo de Assis e Tibúrcio (2004), em que a piora da dor
relatada pelas gestantes devia-se à posição ortostática ou sentada por longo tempo,
seguido pelas atividades domésticas e vícios posturais.
Conclusão
Conclui-se que a sintomatologia dolorosa é freqüente durante o período
gestacional, podendo a mesma apresentar intensidade, freqüência e fatores
desencadeantes variáveis. Quanto à localização os membros inferiores e a região
lombar foram os mais citados. São necessárias terapêuticas adequadas para
prevenir e/ou tratar este sintoma, favorecendo a evolução do processo gestacional e
garantindo a qualidade de vida destas pacientes.
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RESUMO - Este artigo sintetiza os principais resultados do projeto “Programa de Gestão Tecnológica
Empresarial da Unidade de Laticínio da Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar com Interação
Solidária de Campo Bonito-PR”, seu objetivo foi elaborar um diagnóstico socioeconômico dos
produtores de leite cooperados à COOPLAF incluindo questões relacionadas às características da
família do produtor, unidade produtiva, condições de higiene, tecnologia adotada para a produção de
leite, acesso a assistência técnica e crédito rural. As análises realizadas identificaram pontos que
podem dificultar o desenvolvimento do segmento leiteiro regional, como à elevada proporção de
produtores com animais de raças mestiças, principalmente entre os produtores de baixa tecnologia.
Diante este diagnóstico que abrange o sistema de produção como um todo, políticas públicas devem
ser implantadas ressaltando os pontos fortes das práticas tradicionais e introduzindo novas técnicas
pertinentes ao produtor visando à melhoria da produção e a rentabilidade do homem do campo.
PALAVRAS CHAVE: Bovinocultura leiteira; Unidade produtiva; Crédito rural
INTRODUÇÃO
Este artigo sintetiza os principais resultados do projeto intitulado Programa de Gestão
Tecnológica Empresarial da Unidade de Laticínio da Cooperativa de Leite daAgricultura Familiar com
Interação Solidária Campo Bonito, pertencente ao programa Universidade Sem Fronteiras (USF)
Extensão Tecnológica Empresarial e resultante do convênio entre o Governo do Estado do Paraná
através da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI e a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, com a parceria da Prefeitura Municipal de Campo Bonito PR, Prefeitura Municipal de Guaraniaçu - PR, Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar de Campo
Bonito – COOPLAF e Cooperativa de Crédito da Agricultura Familiar com Integração Solidária –
Cresol.
O projeto teve por objetivo geral elaborar um diagnóstico dos produtores de leite cooperados
a COOPLAF de Campo Bonito, com abrangência nos municípios paranaenses de Cascavel,
Catanduvas, Ibema, Campo Bonito e Guaraniaçu, ambos localizados no oeste do estado do Paraná
na micro-região do Piquiriguaçu, abordando dessa maneira os diversos aspectos que envolvem a
produção primária, destacando o grau tecnológico empregado na produção de leite.

O estudo incluiu ainda, questões relacionadas às características da família do produtor e da
unidade produtiva, condições em que se desenvolve o processo produtivo, principais atividades
realizadas na propriedade, importância do leite no conjunto das atividades desenvolvidas na
propriedade, tecnologia adotada para a produção de leite, acesso a assistência técnica e crédito rural,
inserção em redes de representação, como sindicatos, associações e cooperativas.

MÉTODO
As análises regionais foram realizadas com os mesmos agrupamentos de regiões utilizado
pela COOPLAF para a extração de uma amostra representativa e realização de pesquisa a campo.
Para isso o território foi dividido em nove grupos de produtores, sendo estes responsáveis por parcela
expressiva da produção leiteira nos municípios abrangentes.
Para a concretização deste estudo, foram entrevistados 114 produtores de leite em um
universo de 206 propriedades, amostrados em cinco municípios, entre os meses de fevereiro a
dezembro de 2009, a coleta das informações, foi realizada com visitas “in loco” nas propriedades
rurais onde foi aplicado um check list elaborado pela equipe do projeto.
Todas as variáveis sujeitas a efeito de escala foram transformadas para percentual em
relação aos municípios pesquisados. As variáveis referentes a produtividade animal e produtividade
da terra fora mantidas em sua unidade padrão.
RESULTADOS
O Paraná vem apresentando um expressivo crescimento da produção leiteira, o qual,
entre 1997 e 2006, foi de 71%, consolidando-se como segundo estado produtor de leite do Brasil.
Esta expansão foi mais intensa nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado, com forte crescimento do
rebanho e dos níveis de produtividade (Wirbiski et al, 2009)
Na pesquisa realizada os produtores foram avaliados segundo seu porte, verificando-se que
55% (63) dos produtores possuíam produção de até 50 litros/dia sendo responsáveis por 14,7 % da
produção de leite, 39% (44) dos produtores produziam entre 51-250 litros/dia representando 43,4% da
produção. Na outra ponta, apenas 6% (7), que produziam acima de 251 litros/dia, respondendo por
41,8% da produção.
A produtividade média diária das vacas verificada foi superior a média nacional, atingindo
10,7 litros. Porém, existe importante diferenciação conforme o porte dos produtores, variando de 5,7
litros/vaca/dia, para os produtores de menor tecnificação, a 18,9 litros/vaca/dia para os produtores
com média a alta tecnologia de produção.

A quase totalidade do leite produzido pelos produtores era vendida na forma de leite cru fluído
para os laticínios regionais por meio da cooperativa. A produção de subprodutos na propriedade
(queijo, nata e manteiga) era reduzida e comercializada por outros canais, como feiras ou mercearias,
em sua totalidade sem algum tipo de inspeção sanitária (municipal ou estadual).
A estimativa das receitas mostrou que o leite é uma importante fonte geradora de renda para
os produtores, pois para 52% (60) deles, representava mais de 50% da renda obtida com a
exploração agropecuária.
Quanto ao destino das receitas provenientes da atividade leiteira, observou-se que a maioria
dos produtores de leite combinava sua utilização entre as despesas de manutenção da família e o
reinvestimento na própria atividade. Embora a aplicação das receitas do leite na própria atividade
fosse menor entre os produtores menos tecnificados. A necessidade de utilizar a renda do leite para a
sobrevivência, impossibilitando reinvestimento na atividade, restringia a ampliação e a melhoria dos
padrões de produção desses produtores, condicionando a expansão da atividade leiteira à obtenção
de crédito, que neste contexto em sua maioria era realizada através das cooperativas de crédito
regionais.
A maioria dos produtores de leite avaliava positivamente a atividade: 82% (93) estando
satisfeitos, 88% (100) desejavam continuar e 62% (71) pretendiam realizar investimento na atividade,
porém, entre os produtores com produção abaixo de 50 litros/leite/dia havia uma proporção maior de
produtores sem perspectiva de investir na atividade.
Perfil do produtor e de sua família assistidas pelo Projeto USF
Embora se tenha conhecimento de que a produção de leite está fundamentada na utilização
de mão-de-obra feminina, isto não implica que as mulheres sejam consideradas responsáveis pela
gestão dos estabelecimentos onde se desenvolve a atividade. Neste sentido, verificou-se que
aproximadamente 96% (109) dos responsáveis pelas propriedades leiterias abordadas na região
eram do sexo masculino.
Quanto à faixa etária, verificou-se que esses produtores eram relativamente mais velhos, uma
vez que 58% (66) deles possuíam mais de 50 anos. Com relação ao grau de instrução, 86% (98) dos
produtores possuíam apenas o ensino fundamental incompleto, reproduzindo o padrão de
escolaridade da população rural do estado do Paraná. Realizando uma comparação entre a média de
idade e sua baixa escolaridade, concluiu-se que a baixa escolaridade está consolidada e dificilmente
sofrerá mudanças amplas sem que hajam políticas específicas e focalizadas.

As famílias dos produtores de leite possuíam em média três membros residindo na mesma
casa. É importante ressaltar que 33% (38) das famílias não possuíam filhos residentes na mesma
moradia. Naquelas famílias que possuíam filhos residentes, a média era de dois filhos por família.
Se referindo à situação de habitabilidade, observaram-se alguns avanços importantes,
principalmente quando se considerava que a maioria desses produtores residia nos estabelecimentos
rurais: a totalidade das residências era servida por energia elétrica, 98% (112) dispunha de pelo
menos um ponto de distribuição de água e de banheiros internos, e o nível de adequação entre o
número de dormitórios e membros residentes encontrava-se dentro do parâmetro de até duas
pessoas por dormitório recomendado pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
Existem aspectos relacionados à habitabilidade da moradia que apontaram algumas
carências que merecem ser atendidas. 89% (101) dos produtores dependiam de água proveniente de
fontes existentes na propriedade e havia indícios de que não era realizado o monitoramento periódico
da qualidade dessa água, nem mesmo a recuperação e proteção de fontes em processo de
degradação. O destino dos resíduos produzidos pelas moradias também era um problema entre os
produtores, tanto em termos de saneamento quanto em relação à geração de lixo. Em sua grande
maioria, 66% (75) das moradias ainda faziam uso da fossa negra e menos de 20% (23) dos
produtores tinham o lixo doméstico coletado pelas prefeituras, a maioria queimava ou enterrava na
propriedade.

BASES DA PRODUÇÃO LEITEIRA
O sistema de produção de leite dos produtores nos municípios incluídos na pesquisa não
fugia da realidade brasileira de produção a pasto. Verificou-se que 88% (100) dos produtores de leite
eram proprietários das terras, as quais tinham área média de 26,3 hectares. Em relação à ocupação
dessas áreas, verificou-se que aproximadamente 90% da área total eram utilizadas, sendo que 54%
eram ocupadas por pastagem, sendo esta área média de 11,2 hectares.
Embora a alimentação do rebanho estivesse baseada na pastagem, já se encontrava
generalizado o uso de suplementação alimentar (silagem, feno, ração, etc.) em 72% (82) dos
produtores utilizavam essa prática para alimentar o rebanho. Dentre eles, 56% (46) tomavam essa
medida devido a insuficiência de pastagem 44% (36) buscavam uma maior produtividade do rebanho.
O uso de suplementação alimentar aliada a pastagem ficava evidenciado quando se avaliava
a produtividade desses rebanhos, onde aqueles que faziam essa combinação apresentavam maior

produtividade no rebanho, 13,7 litros/vaca/dia contra 8,2 litros/vaca/dia obtidos por aqueles que não
realizavam nenhum tipo de suplementação.
Segundo estudo realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(IPARDES, 2010), o rebanho bovino de leite do Paraná foi estimado em 2.852 mil cabeças, com
média de 29 animais por produtor, nos municípios abordados neste estudo estimou-se uma média de
12 animais por produtor, a maioria desse rebanho era composto por animais mestiços, 68% (77)
possuía animais com características holandesas, e 32% (37) deles possuíam animais mestiços da
raça Jersey, Gir e/ou Girolando.
Considerando que a alimentação com mistura de concentrados seja o principal custo de
produção, a maneira de aumentar a rentabilidade do produtor estaria relacionada à utilização
adequada dos recursos de baixo custo disponíveis, como a pastagem. O “conceito-chave” seria o
pastejo em substituição aos custos com combustível, máquinas e equipamentos, utilizados no
processo de colheita da forragem. O benefício imediato é de caráter econômico, com redução nos
custos de produção de leite. Além disso, os investimentos em instalações, especialmente aquelas
destinadas ao abrigo dos animais e maquinários, são menores quando se comparam sistemas a
pasto com confinamento (Matos, 2002)
Manejo do Rebanho
Alguns procedimentos básicos envolvem a atividade leiteira, tais como a reprodução
controlada, a inseminação artificial, programação da primeira cobrição e do período de lactação,
registros de cobertura/inseminação e do nascimento dos bezerros. A combinação entre idade e peso
das novilhas para realização da primeira cobrição, embora seja a mais indicada tecnicamente
(IPARDES, 2010), era realizada somente por cerca de 12% (14) dos produtores pesquisados, a
maioria que controlava a cobrição considerava apenas a idade da novilha, cabe ainda mencionar um
dado importante, que 49% (56) dos produtores abordados não utilizavam nenhum critério para
realização da primeira cobrição.
A proporção de produtores que realizavam anotações e as mantinham atualizadas com
informações de reprodução, primeira cobrição, programação de parto, peso de bezerros e ou retorno
ao cio nas fêmeas foi de apenas 8% (9).
A reprodução dos bovinos ocorria por duas formas: a inseminação artificial e o acasalamento,
este último realizado por meio de monta natural controlada ou monta natural não-controlada (Wirbiski
et al, 2009). A principal forma de reprodução utilizada era a monta natural não-controlada, prática
informada por 54% (62) dos produtores pesquisados, sendo sua adoção mais elevada entre os

produtores pouco tecnificados, chegando a valores próximos a 69% (79). Devemos nos atentar a
esses valores, pois estes dificultam o melhoramento genético e produtivo dos rebanhos.
A inseminação artificial é a segunda técnica de reprodução mais utilizada nos rebanhos
pesquisados, 27% (31) deles utilizavam essa técnica, e sua adoção predominava nos produtores
mais tecnificados. A monta natural controlada, citada por apenas 19% (22) dos produtores.
Para se ter rentabilidade na atividade leiteira, uma alta eficiência reprodutiva deve ser a
principal meta dos produtores para atingir produtividade e retorno econômico. Para que se alcancem
estes parâmetros, é necessário que se faça uma criação adequada das bezerras, porque essas
bezerras é que vão ser as futuras reprodutoras do rebanho. Animais que têm pouco desenvolvimento,
seja por alimentação inadequada ou problemas sanitários, não têm condições de expressar todo o
seu potencial ao longo da vida produtiva, recomendações citadas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária Gado de Leite (EMBRAPA, 2010).
Apoio a Produção
A assistência técnica é um fator fundamental para o aprimoramento da atividade leiteira
(IPARDES, 2010). Contudo, observou-se que, por razões diversas, 66% dos produtores não
acessavam esse serviço. Embora não seja o único meio de acesso às informações sobre a atividade
leiteira, a falta de assistência técnica reduz a probabilidade de adoção de novas práticas tecnológicas,
sobretudo nas pequenas e médias propriedades. Constatou-se que aqueles produtores que tiveram
acesso a esse serviço obtiveram melhores resultados em termos de produtividade e remuneração
quanto à atividade.
Diante esta realidade é preciso mais profissionais extensionistas voltados à produção familiar
e o desenvolvimento rural, maior comprometimento de quem já atua na área, contemplando a
agroecologia, a segurança alimentar e a economia solidária.
O reduzido número de produtores que utilizavam o crédito rural oficial na atividade leiteira
chamou a atenção, considerando-se a existência do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar), que disponibiliza linhas especiais de crédito dirigidas a pequenos produtores
rurais que utilizam basicamente a força do trabalho familiar. Como a maioria destes produtores
possuía mão de obra familiar, estes não teriam dificuldades para se enquadrar nas regras para
concessão deste crédito oficial. Mesmo assim, para expressiva parte desse segmento da produção de
leite não toma crédito, e justifica isto pelo receio de não poder pagar, por ter área reduzida ou por
possuir recursos próprios.
Quanto aos produtores que adotaram o crédito para investimento e tinha utilizado esses
recursos apropriadamente e com acompanhamento técnico, principalmente para compra de animais

de reprodução e novilhas, visando o melhoramento genético do rebanho, além de adquirir
equipamentos essenciais para a atividade, como a ordenhadeira mecânica e resfriadores, apresentou
melhor produtividade, melhor retorno na atividade e expectativa de novos investimentos no setor
leiteiro.
CONCLUSÃO
As análises realizadas permitiram identificar alguns pontos que podem dificultar o
desenvolvimento do segmento leiteiro regional, como à elevada proporção de produtores com animais
de raças mestiças, que chegam a representar mais da metade do rebanho leiteiro, principalmente
entre os pequenos e médios produtores.
Diante este diagnóstico que abrange o sistema de produção como um todo, políticas públicas
devem ser implantadas ressaltando os pontos fortes das práticas tradicionais e introduzindo novas
técnicas pertinentes ao produtor visando a melhoria da produção, da rentabilidade e da valorização
do homem do campo e conseqüentemente, colaborar positivamente com o desempenho competitivo
da cadeia como um todo.
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Área temática: Saúde
Comunicação Oral
RESUMO Noções de higiene precárias e contato constante entre a população
infantil, torna crianças em idade escolar alvos fáceis das infecções por parasitas
intestinais podendo ter seu desenvolvimento físico e intelectual comprometido por
ações desses patógenos. Buscou-se analisar a influência da educação em saúde no
ambiente escolar sobre a contaminação por parasitas intestinais, além da redução
de infecções através da educação em saúde, em escolares do ensino fundamental
na Escola Municipal Ana Neri, em Cascavel, Paraná. Foram examinadas amostras
fecais de crianças da primeira e segunda séries do ensino fundamental, onde
encontrou-se 36,8% de positividade para parasitas. Realizou-se o tratamento
específico para cada parasita além de elaboração de atividades de educação em
saúde visando a redução dos casos. Após a aplicação das atividades de controle,
novos exames mostraram freqüência de 13,04% de parasitoses, o que demonstra a
eficiência de um trabalho envolvendo ações de educação, além do correto
tratamento das crianças, melhorando a qualidade de vida dessa população.
PALAVRAS-CHAVE: crianças; parasitas intestinais; educação em saúde.
INTRODUÇÃO As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde
pública, tornando-se uns dos principais fatores debilitantes da população. As

doenças parasitárias preocupam pela mortalidade resultante e pela freqüência com
que produzem déficits orgânicos, associando-se freqüentemente a quadros de
diarréia crônica e desnutrição, comprometendo assim, o desenvolvimento físico e
intelectual,

particularmente

das

faixas

etárias

mais

jovens

da

população

(PEDRAZZANI et al, 1988).
Com relação a estes fatores de predisposição às doenças, sabe-se que os
grupos sociais economicamente privilegiados são pouco sujeitos a certos tipos de
enfermidades, cuja incidência é acintosamente elevada nos grupos economicamente
desprivilegiados. Os enteroparasitas, por exemplo, em sua maioria, estão
associados a locais sujos, como os esgotos a céu aberto, córregos, lagoas e riachos
contaminados, que podem acumular grande quantidade de dejetos e fezes
eliminados por pessoas acometidas, bem como o lixo que costuma atrair numerosos
insetos e roedores (NEVES et al, 2005).
A ocorrência de parasitoses intestinais na idade infantil, especialmente na idade
escolar, consiste em um fator agravante da subnutrição, podendo levar à morbidade
nutricional, geralmente acompanhada da diarréia crônica. Esses fatores refletem
diretamente no rendimento escolar, promovendo a incapacitação física e intelectual
dos indivíduos parasitados (MACEDO, H. S; 2005). A sintomatologia, no entanto,
pode variar de leve a grave. Nos quadros leves, as manifestações podem ser
inespecíficas, como anorexia, irritabilidade, distúrbios do sono, vômitos ocasionais,
náuseas e diarréia. Quadros mais graves são mais comuns em pacientes
desnutridos e imunodeprimidos. (MELO et al, 2004).
Neste contexto, um ambiente que tem sido cada vez mais estudado por
aumentar a susceptibilidade de crianças às infecções parasitárias é o ambiente
coletivo de creches e instituições congêneres (CARDOSO et al., 1995). Eles
proporcionam grande circulação e transmissão de agentes patogênicos, uma vez
que ali são comuns: aumento do contato interpessoal, maior contato com o solo e

precárias condições de higiene, inerentes à exploração da fase oral pelas crianças
(COLLET et al., 1994).
Devido aos efeitos deletérios ocasionados á saúde dos indivíduos, vários
programas têm sido dirigidos para o controle das parasitoses intestinais em
diferentes países, mas infelizmente, constata-se um descompasso entre o êxito
alcançado nos países mais desenvolvidos e aquele verificado nas economias menos
favorecidas. Além do custo financeiro das medidas técnicas, a falta de projetos
educativos com a participação da comunidade dificulta a implementação das ações
de controle. Há que se considerar, portanto, que além da melhoria das condições
sócio-econômicas e de infra-estrutura geral, o engajamento comunitário é um dos
aspectos fundamentais para a implantação, desenvolvimento e sucesso dos
programas de controle (FANUCHI et al, 1984).
OBJETIVOS Observar a influência da educação em saúde no ambiente escolar
sobre a contaminação por parasitas intestinais, proporcionando o conhecimento
sobre essas doenças nos envolvidos, incluindo crianças, pais e professores, para
que seja possível a redução do número de infecções nessa população.
METODOS O inquérito parasitológico foi realizado no período de agosto de 2008 a
dezembro de 2009, com crianças matriculadas no primeiro ano, primeira e segunda
séries da Escola Municipal Ana Néri. Esta instituição de ensino está localizada no
Bairro XIV de novembro, região da periferia do Município de Cascavel – PR.
Foram distribuídos coletores universais previamente identificados com o
nome, idade e série de cada criança. Os escolares foram orientados verbalmente,
sobre a importância do exame de fezes e receberam um manual para
encaminhamento aos pais ou responsáveis, indicando os cuidados a serem
observados durante a coleta do material. A coleta foi realizada em casa e,

posteriormente o material foi encaminhado à escola, onde um participante da
pesquisa o recolheu dois dias após o envio dos frascos coletores.
As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Clínica,
localizado no Laboratório de Análises clínicas de Ensino, Pesquisa e Extensão –
LACEPE, anexo ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). As fezes
foram processadas para realização do exame parasitológico de fezes pelo Método a
fresco, Técnica de sedimentação espontânea em água (HPJ) e Faust, para
visualização em microscópio óptico (100X e 400X) com o propósito de pesquisar
enteroparasitos.
Os resultados obtidos foram devolvidos aos pais e/ou responsáveis, por
intermédio dos escolares. Juntamente com o resultado do exame parasitológico de
fezes foi enviada aos pais uma carta com informações explicativas sobre o laudo e,
no caso de positividade, foi marcado na carta dia e horário para que pudessem ir à
unidade Básica de Saúde do bairro XIV de Novembro para receberem medicação
adequada, bem como instruções sobre a posologia e cuidados básicos de higiene.
Após a análise dos dados, a equipe elaborou medidas de prevenção para as
diversas parasitoses, baseando-se nas principais formas de possível transmissão.
Essas medidas foram aplicadas às crianças das séries iniciais na escola, em forma
de atividades lúdicas como vídeos, pintura, jogos e brincadeiras para que as
mesmas pudessem compreender melhoras informações repassadas pela equipe.
Novos exames foram realizados pelos mesmos métodos utilizados na
primeira análise, buscando avaliar a eficácia das medidas adotadas através do
resultado da freqüência de parasitoses após as ações de controle.
DISCUSSÃO E RESULTADOS Os frascos coletores foram entregues para todos os
alunos matriculados nas referidas séries, perfazendo um total de 330 alunos.
Destas, 125 crianças (38%) devolveram o frasco contendo a amostra para
realização do exame parasitológico.

As amostras de fezes das 125 crianças (67 do sexo masculino e 58 do sexo
feminino), correspondente as três séries, foram alisadas. O coeficiente de
positividade para todos os enteroparasitos na população total estudada foi de 37%, o
que corresponde a 46 crianças infectadas, sendo 17 (37%) infectadas com mais de
uma espécie de parasita.
Para o diagnóstico dessas infecções parasitárias o exame de fezes é
fundamental, de baixo custo e eficiente para a grande maioria dos enteroparasitos.
O coproparasitológico suplanta os méritos pertinentes a outras táticas, calçados em
subsídios imunológicos, por exemplo, devendo ser satisfatoriamente estimulado e
divulgado (CORRÊA & NETO, 1990).
A prevalência geral de protozoários foi de 45,6% e a de helmintos, de 11,2%.
Os principais parasitos identificados encontram-se listados na Tabela 1.
A

realização

deste

trabalho

permitiu

verificar

a

prevalência

de

enteroparasitoses em crianças em idade escolar, sendo estas muitas vezes tratadas
de uma forma considerada como não sendo a mais adequada, onde as crianças
antes da realização do exame coproparasitológico são medicadas na tentativa de
eliminar os sintomas apresentados, de forma rápida. Esse desconhecimento a
respeito da freqüência das principais parasitoses ocorrentes dificulta muitas vezes a
adoção de medidas de controle específicas, fazendo com que se perpetue à
presença de indivíduos parasitados.
O estreito relacionamento de crianças portadoras e crianças suscetíveis no
peridomicílio, aliado ao fato de que seus folguedos são na terra e que levam a mão à
boca constante mente, faz com que a faixa etária de um a dez anos apresente a
prevalência muito alta (NEVES et al, 2005).
Parasitos
Protozoários
Balantidium coli
Blastocystis hominis
Endolimax nana
Entamoeba coli

N° de Casos
57
15
01
15
14

Frequência (%)
45,6
12,0
0,80
12,0
11,2

Entamoeba histolytica/ dispar

03
09

2,40
7,20

14
10

11,2
8,00

01

0,80

01

0,80

01
01
46

0,80
0,80
36,8

Giardia lamblia

Helmintos

Ascaris lumbricoides

Trichuris trichiura
Strongyloides stercoralis
Hymenolepis nana
Ancilostomídeos
TOTAL

Tabela 1. Distribuição da população segundo número de casos e prevalência de parasitos intestinais
identificados no inquérito parasitológico realizado na Escola Municipal Ana Neri, Cascavel – PR,
2008/2009.

A maioria das infecções causadas por parasitas costuma ser adquirida por via
oral, através da contaminação fecal da água e alimentos. Sendo importante o
trabalho educativo para o combate das mesmas e prevenção das patologias, como a
má nutrição e retardo no desenvolvimento físico e mental.
As atividades de educação em saúde envolveram todas as crianças das séries
iniciais, independente de terem ou não retornado a amostra fecal no início do
estudo. Uma palestra com slides foi realizada com as turmas, além de brincadeiras
para lavagem das mãos e atividades lúdico-didáticas, como pintura e desenho.

Os professores e os pais também foram envolvidos nas atividades recebendo
folhetos explicativos sobre como prevenir as infecções parasitárias, pois são
diretamente responsáveis nos cuidado da higiene e saúde das crianças.
Novos exames após as ações de controle de parasitoses intestinais mostraram
freqüência de 13%, uma redução no número de crianças parasitadas de 24%, o que
demonstra a eficiência de um trabalho envolvendo ações de educação, além do
correto tratamento das crianças, melhorando a qualidade de vida dessa população.
CONCLUSÃO A partir dos resultados determinou-se quais os principais parasitas
que acometem essa população, quais as principais medidas a serem adotadas para
abordagem de prevenção e a efetiva redução da freqüência de parasitas intestinais
nas crianças, além de propiciar medidas de controle dessas doenças, diminuindo os
riscos de reinfecções. Observa-se a importância do envolvimento de pais e
responsáveis, através de instruções e abordagens quanto a cuidados básicos de
higiene e saúde, reportando a importância desses procedimentos para o bem estar
das crianças e de toda a família.
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DANÇAS FOLCLÓRICAS: HISTÓRIA, CULTURA E QUALIDADE DE VIDA.
Evandra Hein Mendes
Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: A dança folclórica traduz, num esboço, a fisionomia típica de certa época
ou de certa sociedade e suas tradições culturais. Sendo assim, esse projeto objetiva
proporcionar a prática das danças folclóricas para a comunidade acadêmica da
Unioeste – Campus de MCR, além de auxiliar na sua formação profissional na área
da Educação Física e ainda representar a instituição em eventos culturais. Para
tanto, são realizadas aulas três vezes por semana com duração de 2 horas cada,
totalizando 6 horas semanais, abordando a modalidade de dança folclórica,
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, em seguida, na parte principal são ministradas atividades de
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. Ao final do primeiro ano do projeto foi possível organizar um grupo
folclórico com o intuito de divulgar a dança folclórica na comunidade em geral
através de apresentações em eventos oficiais.
Palavras – chave: Dança, qualidade de vida, cultura, história.
INTRODUÇÃO:
As danças consistem um importante componente cultural da humanidade, já
que desde a antiguidade, ela esteve sempre presente na vida cotidiana. Na opinião
de Megale (1999), as danças folclóricas existem em quase todos os países do
mundo.
No Brasil, o folclore é rico em danças que representam as tradições e a
cultura de uma determinada região, ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas,
fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas
brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras simples e
populares) e figurinos e cenários representativos.
Muitas delas são ligadas a manifestações de culto, outras evocam fatos
épicos, acontecimentos dignos de serem periodicamente rememorados como
exemplos de coesão social, outras servem de atos propiciatórios, ou a tarefas de
trabalho coletivo, ensinando a alegria da cooperação. De qualquer maneira,

apresentam incomparável valor folclórico, visto que conjugam os mais diversos
aspectos da vida cotidiana, associando a música ao gesto, à cor, ao ritmo, ao
sentido lúdico e utilitário e aos atributos da resistência física em manifestações de
saúde, alegria e vigor.
A dança, pode-se dizer, é um fato folclórico completo, pois possui todas as
suas principais características. É a manifestação espontânea de uma coletividade,
sendo portanto coletiva e aceita pela sociedade onde subsiste. Tem como cenário
normal as ruas, largos, praças públicas e possui estruturação própria através da
reunião de seus participantes e ensaios periódicos.
As danças folclóricas podem ser classificadas coreograficamente, conforme o
número de participantes, em: solistas, quanto existe um só dançador, como no frevo;
de par enlaçado, como a valsa; de par solto, como a chimarrita, podendo haver
aquelas em que o par se enlaça e se separa conforme as marcações, ex.: ciranda,
quadrilha.
Algumas danças, como as primitivas, são de roda, pois nelas os participantes
fazem roda, ficando o dançador ou o par no centro, como no caso do samba de roda
ou batuque. Existem ainda as que, sendo de par, os pares giram em roda, no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, como o jongo. Existem também as de
fileiras em que os dançadores se colocam uns atrás dos outros em duas filas que se
defrontam, como na dança de São Gonçalo.
As danças folclóricas geralmente são acompanhadas por instrumentos ou
conjuntos instrumentais e por palmeados e sapateados, sendo que em algumas
delas enquanto se canta não se dança e noutras os tocadores não dançam.
Conforme Volpatto (2008), as danças folclóricas e de raízes possuem um
poder indiscutível de aglutinação, pois constituem a manifestação do comportamento
cultural, histórico e social dos indivíduos. Refletem em sua construção coreográfica a
soberania, o direito, a dignidade de vida dos povos das mais diferentes raças, cores
e credos, além de contribuir diretamente na socialização e educação de crianças e
adolescentes principalmente pelo prazer que proporcionam. Resgata e eleva a autoestima. Portanto, deve-se ter muito respeito por estas manifestações que são
verdadeiros alicerces para o desenvolvimento da consciência social e ambiental
para comunidades, destacando-se a importância de trabalhos em grupos,
aparelhando-as com estes importantes instrumentos necessários para a formação
do caráter cultural e intelectual apurando o senso crítico pela observação e audição.
Do ponto de vista psicológico, a dança por evocar a suavidade, a alegria, a
sensualidade e a altivez, ela também contribui para o aumento da auto-estima
pessoal; o que é um caminho para a afirmação da individualidade através da
concretização de objetivos pessoais.
Através da dança folclórica é possível traduzir, num esboço, a fisionomia
típica de certa época ou de certa sociedade, tornando-se, pois necessário que as
danças brasileiras sejam mais estudadas e protegidas a fim de defender do
esquecimento nossas tradições populares.

OBJETIVOS:
Geral
- Proporcionar a prática das danças folclóricas para a comunidade acadêmica da
Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon.
Específicos:
- Desenvolver estratégias de ensino aos participantes relacionados ao
conhecimento das diferentes manifestações folclóricas no âmbito da dança.
- Auxiliar a adoção de hábitos de vida saudável através da prática da dança,
contribuindo para uma consequente melhoria da qualidade de vida.
- Organizar um grupo folclórico com o intuito de divulgar a dança folclórica na
comunidade em geral e representar culturalmente a Unioeste.
MÉTODOS:
No decorrer do projeto são desenvolvidas aulas três vezes por semana com
duração de 2 horas cada, totalizando 6 horas semanais.
As aulas são desenvolvidas nas dependências do pavilhão de ginástica da
Unioeste, abordando a modalidade de dança folclórica, especificamente as de
origem alemã, polonesa, italiana e gaúcha.
As aulas são ministradas em conjunto pela professora coordenadora do
projeto e o acadêmico Marcio da Silva, do curso de Letras que possui larga
experiência e aprofundamento no que se refere às danças folclóricas.
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.
São destinados para o projeto 2 horas semanais além das 6 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.
O projeto envolve a comunidade acadêmica da Unioeste – Campus de MCR
(acadêmicos, professores, funcionários) e a comunidade externa.
CONCLUSÕES:

Percebe-se com a realização do projeto que as danças folclóricas são mais
praticadas e fazem parte da vida cotidiana dos participantes do projeto que fazem
parte da comunidade acadêmica da Unioeste – Campus de Marechal Cândido
Rondon, possibilitando a adoção de hábitos de vida saudável através da prática da
dança, contribuindo para uma consequente melhoria da qualidade de vida.
Da mesma forma, observa-se que o projeto contribui para divulgar a dança
folclórica na comunidade em geral e representar culturalmente a Unioeste através
das apresentações do grupo folclórico, já que a cada dia surgem novos convites
para apresentações.
No ano de 2009, o projeto enfatizou mais a cultura alemã, que é mais
evidente no município de MCR. Sendo assim, desenvolveu-se as seguintes danças:
“Das Groze Gerêne”, “All American Promenade”, “Stern Polka”, “Schwäbisch Tonz
Folge”, “Schaumburger”, “Ustige Trabante”.
Além de aprender e praticar as danças acima citadas o grupo participou de
diversos eventos sociais e culturais no ano de 2009, tais como “Semana Acadêmica
de Educação Física”, “ Palestra com grupo de visitantes da Alemanha”, “Festa do
Chopp”, “Encontros de Grupos Folclóricos”.
Para o ano de 2010, o grupo já tem agendado algumas apresentações e
participações em eventos como Fera Com Ciência, o X SEU, entre outros.
Apesar do projeto desenvolver-se à pouco tempo e os resultados
apresentarem-se apenas parciais, identificou-se a partir da opinião e dos
depoimentos dos participantes efeitos positivos na vida cotidiana através da
realização das atividades.
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RESUMO:
A dança folclórica traduz, num esboço, a fisionomia típica de certa época ou de certa
sociedade e suas tradições culturais. As danças consistem um importante
componente cultural da humanidade, já que desde a antiguidade, ela esteve sempre
presente na vida cotidiana. Na opinião de Megale (1999), as danças folclóricas
existem em quase todos os países do mundo. No Brasil, o folclore é rico em danças
que representam as tradições, e, a cultura de uma determinada região, ligadas aos
aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e
brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizamse pelas músicas
animadas (com letras simples e populares) e figurinos e cenários representativos.
Muitas delas são ligadas a manifestações de culto, outras evocam fatos épicos,
acontecimentos dignos de serem periodicamente rememorados como exemplos de
coesão social, outras servem de atos propiciatórios, ou a tarefas de trabalho
coletivo, ensinando a alegria da cooperação. De qualquer maneira, apresentam
incomparável valor folclórico, visto que conjugam os mais diversos aspectos da vida
cotidiana, associando a música ao gesto, à cor, ao ritmo, ao sentido lúdico e utilitário
e aos atributos da resistência física em manifestações de saúde, alegria e vigor.
Sendo assim, essa oficina objetiva proporcionar a vivência e aproximação cultural de
algumas das danças folclóricas à comunidade acadêmica e externa da Unioeste
participante do X SEU. Para tanto, pretendese ensinar e praticar algumas danças
da cultura alemã, contextualizandoas em relação à história e a cultura de origem,

com duração de 2 horas. A oficina será dividida em três partes, sendo a inicial de
preparação para a prática com breve aquecimento corporal, em seguida, na parte
principal serão ministradas atividades de ensino das coreografias ou danças de
origem alemã, ao final de cada aula/sessão serão desenvolvidas atividades de
relaxamento e alongamento. Ao final da sessão esperase que os participantes
tenham contato com a cultura alemã a partir da vivência prática de danças,
percebendo a importância de sua inserção histórica e cultural na sociedade atual.
FORMA DE CONTATO:
evandra@unioeste.br  Fones: 45 32541533 ou 45 91335792
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RESUMO
Objetivo: foi descrever o perfil peri-natal, clínico e motor de crianças nascidas prétermo que participaram de um projeto de extensão e, eventuais correlações entre
estes descritores. Metodologia: O estudo foi descritivo e transversal, em uma
população de 179 recém-nascidos pré-termos, selecionadas a partir de um banco de
dados, no período de Outubro de 2004 a Março de 2010. Resultados: Das 179
crianças, 29,6% (53) foram avaliadas pela Albert Motor Infant Scale (AIMS) 16,75%
(30) pelo Test of Infant Motor Performance (TIMP). Sendo que através da AIMS,
20,75% das crianças tiveram um desenvolvimento motor suspeito e a média da
pontuação

do

TIMP

foi

abaixo

do

esperado.

O principal

fator para

o

encaminhamento foi a Idade Gestacional. Conclusão: Verificou-se a necessidade
da continuidade do Projeto e do aumento do número de crianças avaliadas.
PALAVRAS-CHAVE: Prematuro, Criança, Ambulatório Hospitalar
INTRODUÇÃO

Nos últimos anos ocorreu uma estabilização nas taxas de mortalidade infantil
e uma melhora no atendimento ao prematuro (Barros ET al, 2005). Demonstrando
que a sobrevida de recém-nascidos pré-termo (RNPT) é uma realidade (Rugolo,
2005). Sendo assim, é necessária uma maior preocupação e um adequado
acompanhamento ambulatorial no primeiro ano de vida. O acompanhamento deve
priorizar a saúde de crianças com maior risco de prejuízos no desenvolvimento
integral e o cuidado com doenças prevalentes, procurando promover qualidade de
vida, resultando no desenvolvimento de todo seu potencial (Ministério da Saúde,
2009). As Alterações no desenvolvimento

neuro-sensório-motor detectadas

precocemente podem contribuir não somente no estabelecimento de um diagnóstico,
mas também em uma intervenção imediata com um efeito benéfico na evolução do
desenvolvimento da criança (GUIMARÃES, 2001).
OBJETIVOS
Descrever o perfil peri-natal, clínico e motor de crianças nascidas pré-termo
que participaram de projeto de extensão e, eventuais correlações entre estes
descritores.
MÉTODOS
O presente estudo foi caracterizado como descritivo e transversal. Para a
realização do mesmo, 179 crianças nascidas pré-termo foram selecionadas a partir
de um banco de dados do projeto de extensão intitulado como Intervenção
Interdisciplinar Preventiva ao Bebê de Risco no período de outubro de 2004 a março
de 2010. O projeto vem sendo realizado no ambulatório de seguimento em
neonatologia do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde as
crianças usufruem de acompanhamento clínico. Como critérios de inclusão

selecionou-se crianças com idade gestacional inferior a 37 semanas completas, que
compareceram ao ambulatório de seguimento em neonatologia do HUOP.
Acadêmicos e professores do curso de fisioterapia e medicina da UNIOESTE
coletaram os seguintes dados: nome da criança, idade cronológica, idade corrigida,
idade gestacional, índice de Apgar, peso ao nascimento, pontuações conforme
avaliação pela escala de Alberta (AIMS - Alberta Motor Infant Scale) e pelo Teste de
Desempenho Motor Infantil (TIMP - Test of Infant Motor Performance), bem como
complicações peri e pós-natais da criança e encaminhamentos para a fisioterapia.
Todos esses dados foram analisados através do software Stata® utilizando
estatística descritiva, Teste Exato de Fisher e a significância de p < 0,05.
Para as avaliações motoras (AIMS e TIMP), as crianças eram colocadas
sobre uma maca, deixadas apenas com algumas peças da vestimenta, para que
estas não impedissem os movimentos. Foram utilizados brinquedos para distrair as
crianças e para estimular os seus movimentos. Os pais permaneciam na sala e
acompanharam a avaliação. 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
(Zajonz, 2008).
RESULTADOS
De acordo com os dados obtidos de 179 crianças nascidas pré-termo, a
média de idade gestacional e peso ao nascer foi de 32,14 (±2,89) semanas e
1812,30 (±739,30) gramas, respectivamente. O índice de Apgar no quinto minuto foi
em média de 8,11 (±1,20) (Tabela 1).
Tabela 1 – Característica da população estudada
Variáveis
%
DP
Gênero
Masculino
Feminino
Idade Gestacional
Idade Corrigida
Idade Cronológica
Peso ao nascer
Apgar 5° minuto

60,9
39,1
32,14
2,14
3,98
1812,30
8,11

2,89
3,56
3,9
739,30
1,20

O comprometimento mais frequente, ocorrido durante a internação na unidade
de terapia intensiva foi icterícia com 75,62%, seguido por sepse com 40,8% e com
16,2% complicações como hemorragias intraventricular, inflamações intestinais,
entre outras.
Das 179 crianças, 29,6% (53) foram avaliadas pela AIMS e 16,75% (30) pelo
TIMP. Para os percentis obtidos no gráfico da AIMS, observou-se uma variação, em
todas as faixas etárias (0 a 4 meses de idade corrigida), entre - 5 e 90%. O percentil
< 5, ocorreu em 1,9% e, ≤ 25 em 20,75% e, > 25 em 77,35% das crianças. Em
relação a avaliação realizada através do TIMP, a média da pontuação foi de 67,16

(±33,23). Não houve significância estatística ao relacionar peso ao nascer e nota do
apgar com os encaminhamentos para atendimento fisioterapêutico.
O fator principal para o encaminhamento para a fisioterapia foi a idade
gestacional, sendo que as crianças entre 24 e 30 semanas, na sua maioria foi
encaminhada. Fato ocorrido em 83,33% das crianças com 27 semanas e 70% das
com 28 semanas, demonstrando relação estatística, pois p=0,01.
DISCUSSÃO
A AIMS é uma escala válida e confiável para ser utilizada na avaliação do
desenvolvimento motor de lactentes de risco na população da rede pública de saúde
brasileira (ALMEIDA, 2008). No presente estudo, 20,75% das crianças avaliadas por
esta escala apresentaram percentil de ≤ 25, demonstrando um desenvolvimento
motor suspeito (Zajonz, 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).
No presente estudo, o peso ao nascer e a nota de apgar não teve
significância estatística ao correlacionar com o encaminhamento para a fisioterapia.
No estudo de Manacero e Nunes (2008), o baixo peso não influenciou nas
aquisições motoras de crianças nascidas pré-termo. Já no estudo de Barbosa
(2007), a nota de Apgar teve influência no desenvolvimento neuropsicomotor. O
principal fator para encaminhamento a fisioterapia foi a idade gestacional. Para
Carvalho et al (2003), quanto menor a idade gestacional ao nascimento, maiores

serão os comprometimentos do desenvolvimento neurocomportamental de crianças
pré-termo.
CONCLUSÕES
Verificou-se a necessidade da continuidade do projeto, pois o mesmo é de
relevância e favorece a atuação interdisciplinar, com os profissionais discutindo e
elaborando juntos, metas e condutas para a estimulação a ser realizada em bebês
considerados de risco. Foi possível observar a importância dos programas de
acompanhamento e reabilitação de bebês de alto risco, os quais possibilitam a
essas crianças uma intervenção e um desenvolvimento mais precoce e uma taxa
maior de sobrevivência até a vida adulta. A inserção da Fisioterapia no ambulatório
clínico possibilitou uma maior continuidade dos prematuros no programa de
acompanhamento destacando a importância da intervenção interdisciplinar no
cuidado do prematuro de alto risco. E para as crianças deste estudo, a idade
gestacional foi o fator predominante para o encaminhamento fisioterapêutico. 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.
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Palavras-chave: Saúde escolar, ensino fundamental, avaliação nutricional.
Problemas nutricionais tais como condições de abaixo do peso, assim como condições
de sobrepeso e obesidade atingem um percentual elevado da população mundial, as cau sas estão fundamentalmente ligadas às mudanças do estilo de vida e aos hábitos alimen tares. O objetivo deste trabalho é analisar estudos científicos e compará-los aos dados ob tidos no projeto de extensão realizado na Escola “Padre Luigi Salvucci” sobre o estado nutricional de escolares do ensino fundamental. Foi feito filtragem no banco de dados biblio gráfico do Scielo com as seguintes palavras chaves: Ensino fundamental, estado nutricional, índice de massa corporal e vigilância nutricional. Nesta busca, foram encontrados 58
artigos, sendo que em média 30% dos trabalhos estavam diretamente ligados a nossa
pesquisa na escola, apontando especificamente avaliação nutricional. Os levantamentos
na escola Padre Luigi Salvucci foram realizados no período de agosto de 2009 a março de
2010. Foram coletadas medidas antropométricas (peso e estatura) para o cálculo do índice
de massa corporal, e verificação do estado nutricional dos escolares, de 325 escolares de
1º a 4º série. Foram caracterizados com baixo IMC crianças que possuíam IMC abaixo do
percentil 3, eutróficos com percentil acima de 3 e abaixo de 85, com sobrepeso crianças
que possuíam IMC acima do percentil 85 e abaixo de 97 e obesos com percentis acima de
97. Dentre o total de alunos avaliados, obtivemos os seguintes resultados: 45 com sobrepeso, 45 obesos, 13 com baixo IMC e 222 eutróficos. O total de crianças avaliadas nas
pesquisas foi de 47.760 escolares, sendo que destes 28.895 mostraram-se eutróficos,
5.106 com baixo IMC, 11.572 com sobrepeso e 2.197 obesos. Comparado com os artigos
obtidos no banco de dados Scielo, consideramos que estes dados também apontam que
grande parte das crianças em idade escolar entra-se no seu peso ideal, porem, um elevado numero de crianças das demais pesquisas e da escola Padre Luigi Salvucci encontramse com sobrepeso e obesidade sendo que em de todos os dados, poucos apontam para
baixo IMC, 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 espe rado por doença e/ou por condições sociais desfavoráveis. Através da pesquisa constatamos que os escolares avaliados mantiveram-se dentro dos perfis nutricionais considerados
eutróficos.
Dados dos ministrantes:
–
Bruna Elise Borchart.
Telefone: (45)99679726
e-mail: brun_ah@hotmail.com

–
Samantha Larissa Torres
Telefone: (45) 99343949
e-mail: samantha-larissa@hotmail.com
–
Wesley Martins
Telefone: (45)99206381
e-mail: wesley.unioeste@gmail.com

GRADUAÇÃO E TRABALHO EM ENFERMAGEM RELACIONADOS AO
SOFRIMENTO PSÍQUICO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Luana Aparecida Alves da Silva1, Ana Carolina Rossin2, Thaís Dresch Eberhardt3,
Leonardo Dresch Eberhardt4
Área temática 06 – Saúde. Painel.
Palavras-chave: sofrimento psíquico, trabalho, Enfermagem.
Resumo: Justificamos a escolha do tema devido à vivência acadêmica nos espaços
de aprendizagem nos quais percebemos grande quantidade de acadêmicos de
Enfermagem e de enfermeiros queixando-se do ritmo de vida acelerado exigido pela
vida acadêmica e pela profissão. Objetivamos identificar as causas e consequências
do sofrimento psíquico nestes acadêmicos e trabalhadores, e o tipo de assistência
prestada a eles. Este estudo é classificado em exploratório, descritivo e bibliográfico.
Foi realizada uma busca de artigos científicos em bases de dados on-line e sites de
revistas da área de Enfermagem e psiquiatria. Foram encontrados 15 artigos e lidos
seus resumos. Foi feita a leitura na íntegra e o fichamento de 10 artigos publicados
no período de 1995 a 2009, que se enquadraram no tema proposto. Com a revisão
da literatura pudemos perceber que existe relação entre o meio acadêmico destes
estudantes e entre o ambiente profissional destes trabalhadores com o sofrimento
psíquico. Observamos que as principais causas das variadas formas de
manifestação do sofrimento, nos acadêmicos, estão relacionadas com o processo de
ensinoaprendizagem dos cursos. Já, nos trabalhadores, estão relacionadas com
condições adversas de trabalho. O sofrimento psíquico, nestes indivíduos, não surge
a partir de um fator isolado, mas do contexto de trabalho e/ou aprendizagem em
interação com o corpo e a mente deles. Apesar de os estudos utilizados não
apontarem consequências do sofrimento nos acadêmicos, vivenciamo-nas em nossa
prática acadêmica. Entretanto, percebemos que as consequências aos
trabalhadores podem trazer prejuízos à qualidade da assistência ao usuário. Apesar
de alguns dos autores indicarem a necessidade de assistência psicológica aos
portadores de sofrimento psíquico, esta indicação foi, na maioria dos casos,
inespecífica, o que não implica na melhoria da qualidade de vida do acadêmico ou
trabalhador. Além disso, percebemos que existem poucos estudos sobre o tema,
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apesar da sua importância. Este fato faz com que questionemos se o sofrimento
psíquico ainda é revestido de preconceitos pela sociedade ou mesmo se sua
importância é sublimada. Demonstra, também, a necessidade de novas pesquisas.
Sugerimos que as escolas de Enfermagem e os locais de trabalho dos enfermeiros
pensem em propostas para a melhoria da qualidade de vida de seus membros e a
redução dos danos causados pelo sofrimento psíquico.
Agradecimento: À Professora Doutora Neide Tiemi Murofuse por sua colaboração.

HIPERTENSÃO E DIABETES: QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE
Alcy Aparecida Leite de Souza1, Janaina Ultado Dutra2, Celso Antunes da
Silva³, Arnei Junior Rozin², Luana Aparecida Alves da Silva²3, Thaís Dresch
Eberhardt², Sheila Karina Lüders Meza4
Área temática 6 – Saúde. Comunicação oral.
RESUMO:

O

assistenciais,

presente

projeto

educacionais,

tem

recreativas

por

objetivos

desenvolver

e

didáticas,

com

a

atividades

finalidade

de

proporcionar/subsidiar qualidade de vida às idosas que participam do grupo da 3ª
idade no Jardim União. O perfil das participantes será delineado após a aplicação de
um questionário e realização do diagnóstico desta população para que possamos
implementar as ações de educação em saúde e ambiental através dos dados
obtidos. Os dados obtidos por meio de questionário nos proporcionaram a
construção do perfil das idosas, o qual nos possibilitou a realização das ações de
promoção e prevenção de doenças crônico-degenerativas e a construção do seu
cotidiano com qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; qualidade de vida; ambiente.
INTRODUÇÃO
O Projeto 21 atua no jardim União, na cidade de Cascavel, nas margens do afluente
esquerdo do Ribeirão Quati Chico, contando com 19 famílias que são compostas por
62 membros. Participam do Projeto 21 acadêmicos do curso de enfermagem do 1º,
1

Professora Coordenadora. Telefone: (45)91260203. E-mail: alcyza@gmail.com.
Acadêmicos participantes do Projeto de Extensão da 3ª Idade.
3
Relator. Telefone: (45)88133712. E-mail: tunecelso@yahoo.com.br
4
Professora do curso de Farmácia, participante do Projeto de Extensão da 3ª Idade.
2

2º, 3º, 4º e 5º ano da Unioeste, técnicos administrativos e professores da área da
saúde.
O projeto “Hipertensão e diabetes: qualidade de vida na terceira idade”, dentro do
Projeto 21, é destinado a promover a prevenção no sentido de obter a promoção à
saúde e a melhoria da qualidade de vida da população. Com relação à saúde das
idosas, observa-se que, com o aumento médio da expectativa de vida mundial,
ocorreram mudanças radicais na prática da assistência à saúde, sendo necessário
um melhor acompanhamento das alterações psicossociais e biológicas na atenção
ao idoso. Através do projeto, pretende-se demonstrar os benefícios da atividade
física, associada ao programas de educação em saúde desenvolvidos no grupo, na
unidade básica de saúde do município de Cascavel – PR, como importantes
instrumentos de promoção de saúde, prevenção de doenças de estímulo à
participação popular e no controle social.
O envelhecimento é definido pela OMS, citada por Duarte (2001), como uma ação
seqüencial, individual, acumulativa, irreversível, não patológica, de deterioração de
um organismo maduro, própria a todos os membros de uma espécie, de maneira
que o tempo a torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e,
portanto, aumente sua possibilidade de morte.

OBJETIVOS
Desenvolver atividades assistenciais, educacionais, recreativas e didáticas, com a
finalidade de proporcionar/subsidiar qualidade de vida às idosas que participam do
grupo da 3ª idade no Jardim União.

MÉTODOS
Foi realizado o levantamento do perfil das participantes no ano base de 2009 através
da aplicação de um questionário. Após a realização do diagnóstico desta população

foram implementadas as ações de educação em saúde e ambiental determinadas
pela necessidade apontadas pelos dados obtidos.
O Projeto atendeu uma população de 20 idosas que participam de um grupo de
terceira idade na Associação de Moradores do Jardim União, onde serão realizados
os encontros, tais participantes com idade igual ou acima de 55 anos. As ações
desenvolvidas possibilitam assistência nos encontros com a verificação de pressão
arterial, temperatura, pulso, respiração e para os portares de diabetes a realização
do exame de glicose – HGT. Às quartas-feiras foram realizados os encontros
focalizando os assuntos que envolvem educação em saúde e ambiental, que por
elas foram sugeridos, atividades físicas como o relaxamento, alongamento, e
dinâmicas que visam maior interação e atrativo para participarem dos demais
encontros.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os dados obtidos do questionário nos proporcionaram a construção do perfil das
idosas, o qual nos possibilitou a realização das ações de promoção e prevenção de
doenças crônico-degenerativas e a construção do seu cotidiano com qualidade de
vida. Os resultados do trabalho realizado no projeto Hipertensão e diabetes:
qualidade de vida na 3ª idade foram: a elaboração de carteira para anotação da
pressão arterial para o controle semanal; a prestação de assistência nas reuniões
com verificação dos sinais vitais: pressão arterial, pulso, temperatura e respiração; a
realização de orientações sobre medicamentos de uso contínuo, alimentação
(ingesta reduzida de sódio e açúcar) e exercícios diários (caminhada); nas quartasfeiras foram realizados encontros com as participantes trabalhando assuntos por
elas propostos; realização de encaminhamos dos casos necessários para o
tratamento de odontologia, fisioterapia e nutrição, provindos dos atendimentos
individuais ao final dos encontros. Os encaminhamentos foram realizados a partir

dos planos de saúde, em parceria com a UNIOESTE e a unidade básica de saúde
(UBS), onde residem estas idosas, de acordo com suas preferências e ou
necessidades detectadas. Apresentaremos a seguir os resultados do perfil,
encontrado após a aplicação do cadastro no grupo de idosas.Os resultados
demonstraram que 65% delas possuem idade entre 61 e 70 anos, 20% 71 e 80
anos, 10% 55 e 60 anos e 5% e 81 a 85 anos. Com relação ao sexo, 100% são do
sexo feminino. A partir disso, verifica-se que a formulação de políticas sobre a
situação das mulheres idosas deveria ser prioridade. Com relação à distribuição da
escolaridade, 85% tem ensino fundamental incompleto, enquanto que 5% possui
ensino médio incompleto, 5% ensino fundamental completo e 5% é analfabeta. O
salário de 40% das entrevistadas varia de R$780,00 a R$1154,00; de 30% varia de
R$404,00 a R$600,00; de 20% varia de R$2.000,00 a R$3.000,00 e 5% afirmam ter
salário de R$250,00 e outras 5% serem sustentadas pelos filhos. Quanto ao estado
civil, observou-se frequência de 40% em casada, separada/divorciada com 20% e
viúva 40%, mais da metade das entrevistadas (60%), vivem sem companheiro. Para
Lazzarotto et al. (2007, p. 67) o salário é tido como um “motivador, pois as pessoas
almejam não apenas satisfazer necessidades fisiológicas e de segurança, como
também desejam satisfazer necessidades sociais, de estima e de auto-realização”.
Os resultados evidenciam que 100% das entrevistadas utilizam prótese dentaria, e
que 90% escovam a prótese diariamente, contra 10% que afirmaram não realizar a
escovação. Já com relação ao número de refeições diárias 50% se alimentam 4x ao
dia e outros 50% mais de 4x ao dia. Silva e Marchi (1997) referem que a qualidade
de vida está atrelada à alimentação saudável, prevenindo determinadas doenças e
também serve como fonte de prazer, deve-se, portanto, comer aquilo que o corpo
necessita e levar em conta as particularidades do indivíduo, devendo ser distribuída
ao longo do dia. Com relação ao uso de substâncias, observou-se que 75% das
entrevistadas não são etilistas, ao passo que o restante, 25%, fazem uso de bebidas
alcoólicas; 55% das idosas afirmaram que fumam e que, em contrapartida, 45% não

são tabagistas. Quanto à participação em grupos, 60% afirmaram participar de grupo
religioso e 40% não participam; 100% delas não freqüentam a associação de
moradores do bairro onde residem somente e 10% das entrevistadas afirmaram
participar de pastorais. Portanto, 40% freqüentam grupos de lazer e /ou esportes.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a prevalência das idosas pesquisadas é do sexo feminino e a maioria
variando de 61 a 70 anos, sobre a escolaridade, as que estudaram o ensino
fundamental completo, ensino médio completo e analfabeto obteve a porcentagem
de 5% cada uma, valor este bastante inferior aos 85% que possuem o ensino
fundamental incompleto. A respeito do salário 40% delas afirmaram ganhar entre
R$780,00 a R$1154, 00, e, a mesma porcentagem foi obtida sobre o estado civil de
casadas e viúvas, separadas e viúvas corresponderam a 20%.A população idosa
pesquisada apresentou um índice de exposição a riscos de 25% em relação ao
consumo de bebida alcoólica, 55% declarou-se tabagista. Para com as práticas de
escovação dental 90% afirmaram realizar, e, 100% delas faziam o uso de prótese
dentária.Na participação de grupos, 60% afirmaram participar de grupo religioso e/ou
de lazer/esporte. Todas as pesquisadas afirmaram não participar da associação de
moradores, desconhecendo seu papel, já para com a participação em pastorais 10%
participam.Consideramos que os estilos de vida são determinados, também, por
escolhas próprias de cada indivíduo, contudo, estes são diretamente relacionados
ao contexto social. A influência da escolaridade sobre os hábitos e comportamentos,
considerados no presente trabalho, reforça a hipótese da determinação social
desses comportamentos. Nas idosas, a não atividade é um importante fator de risco
para a perda da independência funcional. Da mesma forma que nos adultos jovens,
a prática de exercícios regulares conduz a comprovados benefícios à saúde. Neste
sentido, propõe-se orientar e buscar, na medida do possível, meios necessários para
que a atividade física seja incorporada no cotidiano, levando em consideração as

condições, interesses e possibilidades. Sendo assim, consideramos que os
comportamentos individuais e coletivos estão intimamente relacionados às questões
ambientais. Ao se pensar em planejamento familiar, produção sustentável, acesso à
educação e cultura, desenvolvimento e utilização de tecnologias, cidadania,
participação, justiça/ética social e ambiental, entre outros aspectos.
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IDOSOS EM AÇÃO
Dra. Carmem Elisa Henn Brandl1, Agatha Gabrielli Carvalho2, Angélica Macedo2, Gracieli
Weisheimer2, Michel Francisco Lins2, Lana Brandl3, Lígia Silva3, Priscila Corrêa3
Área temática: Ciência da Saúde
Forma de Apresentação: Comunicação Oral

RESUMO: Na concepção de muitas pessoas, a terceira idade é uma época de
inatividade. Porém, os estudos atuais têm mostrado que, ao contrário desse
pensamento, deve-se priorizar a atividade física e cognitiva, a fim de se garantir o
bem estar e a qualidade de vida dos integrantes desta faixa etária. Partindo desse
pressuposto, objetiva-se com este projeto proporcionar aos internos idosos do Asilo
Rosas Unidas de Marechal Cândido Rondon/PR atividades utilitárias e agradáveis,
que tragam benefícios e melhora na qualidade de vida. O trabalho está sendo
desenvolvido em parceria por alunos do curso de Educação Física da Unioeste de
Marechal Cândido Rondon e alunos do curso de Fisioterapia da Unioeste de
Cascavel coordenado e orientado por professores de ambos os cursos. São
realizadas atividades físicas, recreação, confraternização e integração entre os
idosos, aos sábados durante uma hora, desde agosto de 2009. Com a realização
das atividades diversas podemos observar uma melhora relacionada a vários
aspectos no grupo, tanto em relação à motivação de cada um, a integração e
aspectos motores.
Palavras-chave: Terceira idade, atividade física, qualidade de vida.
1 INTRODUÇÃO
Segundo SHEPHARD (2003), na terceira idade, é característico do individuo
deixar de praticar várias atividades que antes faziam parte de sua rotina. Isso se
deve, normalmente a fatores biológicos, ocasionados pelas disfunções fisiológicas
que surgem com o processo de envelhecimento, como um declínio do consumo
máximo de oxigênio, força muscular, flexibilidade e equilíbrio. Grande parte de tais
itens são fáceis de quantificar. As dificuldades, na realização dos movimentos que
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antes pareciam simples, surgem com o passar do tempo, como a dificuldade na
manipulação de objetos, entre outras.
Em muitos estudos foi detectada a alteração média da motricidade durante o
envelhecimento: os tempos de reação são maiores (“devagar se vai ao longe”), a
coordenação, especialmente a que envolve vários movimentos complexos, é mais
difícil (“um após o outro”), as tarefas que exigem equilíbrio tornam-se cada vez mais
difíceis, a precisão de movimentos onde é requerida segurança para atingir um alvo
torna-se menor. (BUYTENDIJK e WINTER citado por BAUER; EGELER, 1983).
De acordo com Bauer; Egeler (1983), temos inúmeros exemplos onde todas
estas mudanças são explicadas mais pela falta de exercício, do que como um
resultado obrigatório da redução das capacidades devidas a idade, que são
consideravelmente retardadas mediante exercícios apropriados e regulares,
permitindo até mesmo o seu retrocesso.
Conforme PONT (2003), o envelhecimento torna-se acelerado quando o
indivíduo vive em ambiente indesejado e vice-versa quando vive em ambiente
desejado.
As relações sociais dos idosos são restringidas com o passar do tempo, são
esquecidos até pelos seus familiares, que não possuem muito tempo para lhes
darem atenção quando estes precisam de auxilio para realizar algumas tarefas. Com
isso são encaminhados para casas com o intuito de serem auxiliados nas tarefas
que possuem dificuldade de executar, contudo, apenas esse auxílio prestado, não
visa á prevenção do surgimento dessas dificuldades. Algumas medidas podem
contribuir para retardar e prevenir determinadas dificuldades que surgem
naturalmente podemos citar como exemplo, a realização diária de alongamentos,
exercícios de relaxamento, etc. Normalmente as casas e/ou asilos que acolhem
estes idosos, não oferecem atividades em grupo em que os idosos têm a
oportunidade de interagir uns com os outros, ocupando seu tempo livre.

Neste sentido, este projeto visa desenvolver atividades que proporcionem,
além de exercícios compatíveis com suas necessidades físicas, momentos
agradáveis e prazerosos aos participantes, tendo em vista a manutenção da saúde
física e afetiva, melhorando de forma geral a qualidade de vida dos idosos.
2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Proporcionar atividades satisfatórias que tragam bem estar aos idosos, para
uma melhor qualidade de vida.
2.2 Específicos
Proporcionar atividades para melhorar a função motora e cognitiva; prevenir
a perda da amplitude de movimento e flexibilidade; oferecer maior estabilidade
postural e equilíbrio durante a marcha; proporcionar atividades que aumentem a
resistência dos membros durante o movimento; promover maior integração e
melhora na convivência entre os idosos, possibilitando o convívio harmônico;
desenvolver atividades motivadoras e gratificantes e oferecer atividades adequadas
ás possibilidades de movimento do grupo e de cada participante.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente projeto esta sendo realizado no Asilo Rosas Unidas, na cidade
de Marechal Cândido Rondon - PR, aos sábados totalizando uma hora por semana,
onde os residentes são convidados a participar de inúmeras atividades visando
melhorar a qualidade de vida, e a socialização dos mesmos.
Foi realizada uma visita de apresentação a instituição com o intuito de
mostrar o projeto à coordenação, sendo assim aceito, e está sendo desenvolvido
sob o consenso de todos.

Uma ficha de cadastramento dos participantes contendo os dados pessoais
destes foi preenchida, e uma avaliação médica foi realizada por um profissional,
indicando as possibilidades e as limitações de participação de cada idoso.
Os integrantes do projeto fazem a preparação minuciosa de todas as
atividades a serem trabalhadas, distribuindo-as de acordo com os dias de execução
dos trabalhos, conhecem os objetivos de cada uma e as realizam de forma
adequada.
São desenvolvidas diversas atividades junto aos idosos institucionalizados
como: exercícios de alongamento, recreação, rítmicas, atividades que estimulam a
coordenação motora, propiciam a cognição e relaxamento, caminhada, passeios,
jogos e danças. Também compreendem exercícios para melhorar a postura bem
como a marcha dos participantes, manutenção da coordenação motora fina e
amplitude de movimento.
Após a realização das atividades anteriormente citadas, é feito um momento
de confraternização promovendo uma maior integração entre todos os participantes
do projeto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do projeto estão sendo realizadas várias atividades voltadas
para manutenção da função motora, cognitiva, a integração entre os participantes e
que as mesmas possam ser motivantes e gratificantes para os idosos. Para que isso
ocorra são utilizadas e propostas brincadeiras diversas com bolas, arcos, cordas,
balões e brinquedos variados, em que o grupo é desafiado a realizar diversas ações
motoras que envolvem habilidades e capacidades, como rebater, receber, chutar,
arremessar, quicar, rolar, e trabalhar o equilíbrio, a lateralidade, a força, a
coordenação e a resistência.
Algumas brincadeiras mais utilizadas e realizadas, de maior aceitação pelo
grupo é o boliche, adaptado com garrafas pet e bola pequena, nesta atividade os

participantes tem como objetivo derrubar todas as garrafas e jogar a bola conforme
sua preferência. Outra brincadeira realizada é o mini-futebol, o objetivo é passar a
bola para o colega e o mesmo deve chutar ou arremessar para o gol. É realizado o
arremesso na cesta que também é adaptada pelo grupo, o objetivo é fazer o
movimento do arremesso e acertar a bola na cesta. Acertar o alvo também é
realizado, e pode ser executado com o pé ou com a mão, o participante deve acertar
o bambolê, primeiramente é solicitado que os participantes tentem acertá-lo a uma
certa distância, em seguida aumenta-se a distância e assim por diante. A tarefa
também deve ser realizada variando a altura do alvo, com o intuito de desafiar os
participar com o aumento do grau de dificuldade. Uma outra brincadeira é acertar as
argolas nas garrafas coloridas, que ficam dispostas uma ao lado da outra, nesta
atividade também é aumentado a distância dos alvos. Outra atividade muito bem
aceita também é realizada com balões, os integrantes são motivados a rebaterem as
bexigas com várias partes do corpo e também realizam movimentos de passe e
recepção entre eles. Além dessas atividades utilizando alguns materiais, é realizado
também o sábado dos brinquedos, os integrantes do projeto levam brinquedos e
deixam a disposição do grupo, auxiliando os mesmo durante a utilização e manuseio
desses objetos. São levados vai-e-vem, peão, balangandã, bolita, bilboquê, e bolas
de meia, além de atividades de desenhos e pinturas, através das quais eles têm a
oportunidade de trabalhar habilidades motoras finas e a cognição.
No decorrer de todos os sábados antes e depois das atividades são
realizados alongamentos, exercícios de aquecimento e exercícios de respiração de
cada um. As sessões são acompanhadas por músicas.
Também são realizadas caminhadas ao ar livre, uma oportunidade dos
idosos estarem em movimento e em contato com a natureza. O grupo (idosos e
integrantes do projeto) fica a vontade para conversar e expor suas idéias. É
realizado com o intuito de que todos possam participar, expondo suas opiniões para
que isso venha acrescentar e contribuir com o grupo.

Outra atividade importante realizada é a rítmica, através da música eles são
desafiados a realizarem movimentos diversos, que possibilitem o envolvimento de
todos os segmentos corporais e expressões dentro das possibilidades de cada
participante.
Por fim são realizadas confraternizações com o grupo, neste dia fica livre
somente para músicas, conversas, degustação de alimentos preparados pelos
alunos participantes do projeto, alguns membros do grupo de idosos tocam
instrumentos. É realizado com o intuito de haver maior diversão e integração entre o
grupo.
Com a realização das atividades diversas podemos observar uma melhora
relacionada a vários aspectos no grupo. Eles estão mais motivados, todos
participam, e aguardam o início de todas as sessões o que no início do projeto não
ocorria, era preciso incentivá-los e motivá-los para a realização das práticas. Além
desses aspectos mencionados podemos perceber que eles apresentam melhoras
quanto à recuperação do equilíbrio, da força, da resistência e maior estabilidade dos
movimentos.
Podemos notar também que eles estão mais ativos durante a nossa
presença, se sentem a vontade para conversarem, contarem histórias, darem
opiniões e realizarem as atividades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando começamos nossas atividades no asilo com embasamento dentro
do que conhecíamos e dos objetivos a serem alcançados, deparamos com algumas
dificuldades tanto nos próprios idosos com suas limitações como em problemas que
os integrantes do projeto encontraram como, por exemplo, em relação a qual
atividade seria ideal para que se ocorra à melhora na qualidade de vida dessas
pessoas. A partir disso é que vemos a importância de um projeto dentro da área de
Educação Física onde através desse conseguir uma formação mais completa nos

tornando profissionais capacitados, prontos para nos encaminharmos rumo ao
mercado de trabalho. Esse desconhecido trás consigo muitos medos e
inseguranças, onde a única vontade em mente é a de realizar todas as atividades da
melhor forma possível, onde em alguns momentos o tempo hábil é pouco para a
grande vontade de fazer a diferença na realidade de tantos idosos.
Assim que nos organizamos e fomos a campo aplicar as primeiras atividades
com o objetivo de trabalhar os fatores motores, cognitivos, a integração entre os
participantes e que as mesmas pudessem ser motivantes e gratificantes, elas foram
desenvolvidas de forma agradável e tranqüila, onde então tivemos os primeiros
contatos com eles. Começou a despertar o interesse em adquirir esse bem estar
específico, através das brincadeiras, jogos sensoriais, jogos psicomotores,
atividades com brinquedos e principalmente os jogos motores, passando a ser válido
o trabalho que estamos fazendo. A partir desse ponto foi que de uma maneira geral
começamos a atingir nossos objetivos, os idosos participantes agora demonstram
uma motivação realmente cativante e satisfatória, onde os mesmos possam estar
mostrando suas opiniões nas atividades e uma melhora realmente impressionante
nas suas habilidades motoras até então muito limitadas.
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INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES DA NUTRIZ NA SAÚDE DOS
LACTENTES QUE RECEBERAM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA
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Área da saúde – 06
Apresentação em painel
No desenvolvimento humano uma das etapas fundamentais é o
aleitamento materno, onde o recém-nascido recebe todos nutrientes que
necessita. O aleitamento materno exclusivo, em dados disponibilizados pelo
Ministério da Saúde (MS), é essencial até os seis meses de vida. Em seguida,
acrescenta-se outro complemento vitamínico e outros alimentos. O estudo
aborda a problemática decorrente da alimentação materna entre as nutrizes
primíparas e multíparas que amamentam e/ou amamentaram seus filhos até os
seis meses de idade sem inserção de outro complemento, fazendo também um
comparativo de faixa etária entre mães jovens e adultas, verificando qual tipo
de alimentos estão presente na dieta das mesmas, a fim de verificar a
existência de quadro de anemia no recém-nascido. Os dados serão obtidos
através da análise de prontuários já existentes de recém-nascidos que se
alimentaram exclusivamente do leite materno e que apresentaram e
comprovaram através de hemograma e diagnóstico de enfermagem a
existência de anemia e que realizam periodicamente a puericultura na Unidade
Básica de Saúde Vila C Velha. Se trata de uma pesquisa quantiqualitativo,
onde realizamos o acompanhamento das consultas de puericultura e visitas ao
domicílio com os envolvidos e a aplicação de um questionário onde serão
obtidos dados sobre os hábitos alimentares da nutriz e do lactente, os sujeitos
participantes da pesquisa incluem somente as mães que participam do
Programa Saúde da Família (PSF), e lactentes que participam da puericultura
na unidade de realização da pesquisa. Nesse contexto, procuramos abordar a
importância do aleitamento materno, assim como a importância de uma dieta
saudável para nutriz tornar o aleitamento eficaz e com todos nutrientes que o
lactente necessita para se desenvolver saudável. Com os resultados obtidos
nesta pesquisa esperamos estimular os profissionais de saúde desenvolver
práticas corretas de ensinar indo de encontro as suas necessidades através
das visitas domiciliares acompanhando e auxiliando as nutrizes a praticar uma
dieta saudável onde trará benefícios tanto para si quanto para o lactente,
favorecendo a prevenção de diversas doenças da primeira infância.
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RESUMO:
Proporcionar escolhas alimentares saudáveis a partir das informações
energéticas e nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos processados e
embalados na ausência do consumidor é uma política fundamental para a redução
dos índices nacionais de doenças ocasionadas pela má alimentação. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA normatiza a confecção da informação
nutricional nos rótulos dos alimentos pelas resoluções RDC 360, de 23 de dezembro
de 2003 e RDC 359, de 23 de dezembro de 2003. No intuito de contribuir com as
agroindústrias de pequeno e médio porte da região, docentes da área de Segurança
Alimentar do curso de Economia Doméstica, vinculados ao Grupo de Estudo e
Pesquisa em Segurança Alimentar (GEPSA), passaram a pesquisar e executar
ações de extensão dentre elas, orientar e elaborar trabalhos de Rotulagem Geral e
Nutricional. Desde 2001, o curso de Economia Doméstica da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná contribui com estudos, pesquisas e ações junto a estudantes e
pequenos produtores da agroindústria. Até o momento foram realizados
aproximadamente 400 rótulos. Além de contribuir com a melhoria da qualidade dos
produtos alimentícios, este grupo tem por objetivos: elaborar Informações
Nutricionais para os produtos das agroindústrias de pequeno e médio porte da
região de Francisco Beltrão; promover a interação entre a Universidade e a
Sociedade Regional e envolver os acadêmicos do Curso de Economia Doméstica
com as necessidades e exigências atuais do mercado nacional e.regional Para
elaboração da informação nutricional o produtor preenche um formulário descritivo
do produto onde são citados todos os ingredientes bem como o rendimento total da
receita. Com estas informações são determinados os valores nutricionais de cada
ingrediente do produto e, com estes, os valores nutricionais totais da receita. Com a
identificação da porção de referência e do rendimento total da receita, são

calculados os valores nutricionais para a porção referida. Assim, foi desenvolvida
uma planilha para realização destes cálculos, com banco de dados onde constam a
composição centesimal das matériasprimas requeridas para o processamento dos
produtos alimentícios.
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Resumo
O presente trabalho mostra a incidência das intoxicações humanas registradas no
Centro de Assistência em Toxicologia - CEATOX de Cascavel, no período de 2005 a
2006. Foi feito um estudo do tipo exploratório descritivo onde se analisaram 319
casos atendidos pelo serviço. Os dados foram coletados das Fichas de Ocorrência
Toxicológica e as variáveis como período de ocorrência, sexo, idade, agente
causador, local de exposição, via de introdução e causa da intoxicação foram
analisadas. Os acidentes causados por animais peçonhentos figuram como a
principal causa das notificações atendidas pelo serviço, enquanto que as
intoxicações medicamentosas ocupam o segundo lugar, seguidas pelo uso de
agrotóxicos. O estudo também evidenciou, entre outros pontos, a existência de
subnotificação, a necessidade de cuidados e controle no uso de medicamentos e
agrotóxicos, além de uma maior divulgação dos serviços de assistência em
toxicologia.
Palavras-chave: Intoxicações; Informações toxicológicas; Notificação.

Introdução

A necessidade de produção de conhecimentos epidemiológicos sobre
intoxicações e envenenamentos levou a criação da Rede SINITOX – Sistema
Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas, em 1980, pelo Ministério da Saúde
(MS) com sede na Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) 10. Esta Rede conta com a
parceria da Gerência Geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA); ficando a coleta, análise e difusão dos dados produzidos pelos
Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATs) a cargo da FioCruz 1.
Este sistema é composto atualmente por 36 Centros de Informação e
Assistência Toxicológica localizados em 19 estados brasileiros e também no Distrito
Federal. A região Sul representa a terça parte dos Centros da região sudeste,
colaborando com 6 Centros, sendo 4 no Paraná: CCE/PR (Curitiba), CIT/PR
(Londrina), CCI/PR (Maringá) e CEATOX/PR (Cascavel).
Os Centros funcionam diariamente em regime de plantão permanente. Sua
principal atividade é a prestação de informações aos profissionais de saúde, às
instituições hospitalares e à população leiga. As informações são fornecidas por
plantonistas supervisionados pelo corpo técnico do Centro através de telefone, fax e
e-mail4.
O registro de eventos toxico-farmacológicos no País, embora ainda muito
prejudicado pela subnotificação, encontra-se em estágio avançado de organização.
Os Centros recebem as notificações e as repassam para órgãos superiores, os
quais após análise tomam as devidas providências. No Paraná, os Centros
repassam as notificações para a Divisão de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria
de Estado da Saúde (SESA).
Os Centros assumem um papel importante ao identificar e verificar a
incidência dos agentes causadores das intoxicações nas regiões de abrangência
dos serviços, pois possibilitam o reconhecimento dos principais agravos daquela
população, fornecendo subsídio para o estudo de medidas específicas para a
orientação e diminuição das ocorrências toxicológicas 4.

Objetivos
O estudo teve como objetivo identificar e verificar a incidência dos agentes
causadores de intoxicações humanas na região de atendimento do Centro de
Assistência em Toxicologia (CEATOX) de Cascavel.

Metodologia
Trata-se de estudo exploratório descritivo desenvolvido no município de
Cascavel (PR), a partir de dados registrados no CEATOX do Hospital Universitário
do Oeste do Paraná. A coleta de dados foi realizada nas Fichas de Ocorrência
Toxicológica (OT), no período entre março de 2005 a dezembro de 2006, totalizando
319 registros. A população do estudo foi composta de indivíduos de ambos os
sexos, sem restrições de faixa etária. As informações consideradas foram: sexo,
idade, agente causador, local do acidente, via de introdução, sazonalidade e
circunstância da intoxicação.
Os agentes tóxicos foram classificados, conforme o SINITOX, em
medicamentos, agrotóxicos, inseticidas de uso doméstico, produtos de uso
veterinário, raticidas, saneantes domissanitários, produtos químicos industriais,
drogas de abuso,

plantas, alimentos,

animais peçonhentos,

animais não

peçonhentos, associação de grupos, desconhecidos e não classificados. Os
resultados foram expressos em porcentagem de incidência.

Resultados e Discussão
O presente estudo mostrou que no período de 2005 foram notificados 159
casos enquanto que em 2006 foram registrados 160 casos. Das 319 notificações,

172 (53,9%) corresponderam ao sexo masculino e 147 (46,1%) ao sexo feminino. As
mulheres participaram em 66% das intoxicações por associação de grupos e os
homens em 78% dos casos por agrotóxicos de uso agrícola. Na zona urbana
ocorreram 61% das intoxicações por medicamentos, enquanto que na zona rural os
agrotóxicos de uso agrícola foram responsáveis por 24% dos casos.
A circunstância predominantemente acidental, pela via cutânea, devido aos
acidentes por animais peçonhentos (31,4%), contrapõe-se aos registros do SINITOX
que seriam a prevalência para os medicamentos. No CEATOX, os ofídios
contribuíram com 40%, destacando-se os gêneros Bothrops e Crotalus. Os
aracnídeos se responsabilizaram por 33% dos casos, enquanto que os insetos por
11% e as lagartas por 8%.
Sete casos de loxoscelismo foram notificados; destes, 5 ocorreram no final da
primavera e início do outono, comprovando dados da vigilância epidemiológica em
que as loxosceles sofrem incremento nos meses quentes do ano (outubro/março) 3.
O manuseio de lixos, entulhos e plantas principalmente sem a adequada proteção
dos membros com luvas e botas, favorecem os acidentes por estes animais 2.
Nos casos intencionais a via digestiva foi a preferida, com o emprego de
medicamentos (15,4%) e agrotóxicos (10,2%) principalmente pelo sexo masculino
(61,2%). Observou-se que o grupo de medicamentos intitulados como ‘Outros’
(analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios, etc) foram os principais responsáveis
pelas

intoxicações

(24,5%),

seguidos

pelos

antidepressivos

(18,4%)

e

benzodiazepínicos (18,4%). Apesar dos dados do SINITOX não apresentarem a
contribuição de cada classe de medicamento, outros estudos mostram que os
psicofármacos são os mais encontrados nas intoxicações medicamentosas e nas
tentativas de suicídio9.
Nos registros acidentais por agrotóxicos, a intoxicação estava relacionada à
manipulação destas substâncias na agricultura, fato verificado pela sazonalidade
das intoxicações por estes agentes, com maior incidência na primavera e verão.

Estudos com trabalhadores rurais têm ressaltado a dificuldade destes na
interpretação dos rótulos dos agrotóxicos devido ao seu teor meramente técnico 8,
além da baixa escolaridade dos que manipulam estas substâncias, resultando em
problemas na leitura e interpretação das recomendações de segurança 6.
Com relação à faixa etária (de zero a maior que 80 anos), foi encontrada a
média de 25 anos. As crianças representam um grupo expressivo no conjunto de
intoxicações por medicamentos, a faixa entre 1 a 4 anos apresentou 20,4% dos
casos. Nesta faixa etária se inicia a exploração do meio e da fase oral da criança,
contribuindo significativamente a importantes acidentes, inclusive com produtos
domissanitários (5,3%)5. As idades entre 20 e 29 anos e 60 e 79 anos apresentaram
maior incidência para acidentes com animais peçonhentos (17,9%), enquanto que as
intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola mostraram predomínio para a faixa
etária entre 15 e 59 anos. Acima de 80 anos foi registrado apenas um caso (0,3%)
relacionado ao uso de agrotóxico.
Os inseticidas de uso doméstico, de uso veterinário e raticidas juntos
somaram 16,3% das intoxicações com a utilização predominante pelo sexo feminino.
Já os produtos químicos industriais contribuíram com aproximadamente 4% das
intoxicações com uso exclusivo do sexo masculino. Quanto aos demais grupos
como drogas de abuso, plantas, alimentos, animais não peçonhentos e agentes
desconhecidos contribuíram, individualmente, com menos de 3% das intoxicações.
Acredita-se que as 319 notificações registradas no período estudado não
representem a totalidade real das intoxicações na região de abrangência do serviço.
Isto não é um problema pontual, sendo relatada a possível subnotificação por todos
os Centros. Esta subnotificação pode ser decorrente de várias causas. Alguns
autores consideram o desconhecimento ou a não utilização dos Centros por parte
dos serviços de saúde e da população; outros relatam que muitas vezes as
intoxicações leves ou moderadas nem sempre são diagnosticadas como tal, além de
nem sempre a população procurar os serviços de saúde 7.

Conclusões
O presente estudo constatou que a principal causa das notificações atendidas
pelo CEATOX é a acidental por animais peçonhentos, seguida pelas intoxicações
medicamentosas e por agrotóxicos de uso agrícola predominando os casos
intencionais, principalmente pelo sexo masculino. Com relação a faixa etária, as
crianças de 1 a 4 anos representam um grupo expressivo nas intoxicações por
medicamentos, além de contribuírem significativamente nas notificações por
produtos domissanitários.
Nos casos acidentais por agrotóxicos, há relação com a sazonalidade, com
maior incidência no período da primavera e verão, quando estas substâncias são
mais manipuladas na agricultura. Quanto aos medicamentos, os principais
responsáveis foi o grupo intitulado como ‘Outros’, contrapondo-se a dados
encontrados na literatura que relatam o predomínio de psicofármacos.
Os dados sugerem a existência de subnotificação, observada também por
outros Centros, mostrando a necessidade de divulgação dos serviços, além de maior
utilização por parte das unidades de saúde e da população.
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RESUMO
As Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio de modo geral, não possuem
materiais didáticos pedagógicos específicos para complementar os conteúdos teóricos
programáticos relacionados com o corpo humano. Assim seus professores,
frequentemente solicitam visitas aos Laboratórios de Anatomia Humana, com o objetivo
de enriquecer com a prática, os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula. A partir
deste fato, sistematizaram-se as visitas de escolares ao Laboratório de Anatomia Humana
da UNIOESTE – campus de Marechal Cândido Rondon, a partir de 2005, e Extensão de
Santa Helena – período de 2003 e 2004 - mediante o Projeto de Extensão “Atualização e
Revisão das Práticas Pedagógicas em Anatomia Humana”. O projeto segue um
cronograma que consta da divulgação nas Escolas, Colégios e outras entidades
representativas de diversos segmentos da sociedade estudantil, estas posteriormente,
agendam suas visitas. No período compreendido entre março de 2009 a março de 2010, o
laboratório foi visitado por 1.057 pessoas oriundas de diversas entidades, entre elas
Escolas, Colégios de Ensino Fundamental e Médio, Cursos Profissionalizantes Pós Médio
(Técnico de Enfermagem e Técnico em Segurança no Trabalho) e Curso de Extensão
(Arte de Salvar Sidas e Bens). Desde o seu início em 01 de agosto de 2003 até 10 de
abril de 2010 o projeto recebeu a visita de 6.417 pessoas. Atualmente este projeto
apresenta-se intitulado como “Laboratório de Anatomia Humana – Espaço Aberto” e é
realizado somente no Laboratório de Anatomia Humana do Campus de Marechal Cândido
Rondon – Pr.
PALAVRAS-CHAVES
Laboratório de Anatomia Humana; Auto-Conhecimento, Valorização e Qualidade de Vida.
INTRODUÇÃO

Conhecer o corpo humano é importante, não somente para os profissionais ou estudantes
da área, como também para pessoas leigas no assunto. De acordo com GRAY (1988) e
ERHART (1987) é mediante o estudo da anatomia que se têm subsídios para conhecer as
capacidades do próprio corpo, levando ao entendimento das infinitas potencialidades do
ser humano. Segundo TORTORA (2000) conhecer a anatomia e fisiologia do corpo
humano aumenta a possibilidade do homem para compreender como os fatores
relacionados ao estilo de vida, tais como alimentação equilibrada, exercícios físicos,
controle do estresse, são importantes para a manutenção da saúde. Para SILVA et al.
(1995) cabe ao sistema de educação e saúde fazer com que informações sobre o corpo
humano cheguem a todos os indivíduos.
Para FERREIRA (1999), um fator importante na aprendizagem é a estratégia de ensino,
que deve ser de maneira diversificada para evitar a repetição dos meios. Por exemplo, as
tradicionais aulas do colégio, podem ser substituídas por palestras realizadas em locais
diferentes das salas de aula convencionais, aumentando assim o interesse e a
participação dos alunos.
OBJETIVO
Explicar para os visitantes o funcionamento de alguns órgãos do corpo humano, visando
enfatizar a qualidade de vida através do auto-conhecimento, comparando órgãos
anatomicamente normais com alterados. Assim também, complementar os estudos
teóricos do corpo humano, enriquecendo os conteúdos com aulas expositivas teóricopráticas demonstradas no Laboratório.
METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se a divulgação do projeto de extensão mediante correspondência
encaminhada aos diretores das Instituições de Ensino Fundamental e Médio das redes
Públicas e Privadas do município de Marechal Cândido Rondon–Pr. As visitas dos
escolares ao Laboratório de Anatomia Humana, São previamente agendadas, pelas
Instituições interessadas.
O ambiente e o material humano apresentado são preparados anteriormente conforme a
faixa-etária e a especifidade do público alvo, que são grupos de aproximadamente trinta
pessoas acompanhados por um responsável da Instituição solicitante.
No momento da visita, é realizado um breve comentário sobre normas do Laboratório e a
parte Ética e Legal que envolve a aquisição e manutenção das peças humanas. Apalestra
tem continuidade com a exposição e explanação das peças humanas destacando as
nomenclaturas anatômicas e funções, enfatizando a importância da procura diária de uma
convivência harmoniosa com o corpo, mediante a comparação de órgãos comprometidos
por patologias com órgãos sem alterações estruturais.
As visitas são registradas em livro ata e assinadas pelo responsável da turma visitante
Enfatiza-se a importância da conscientização para a
Corpos.

doação de Órgãos, Medula e

Ao final divulga-se cursos da área de saúde que são ofertados pela UNIOESTE e outras

opções de estudos que esta área oferece.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de 1º de agosto do ano de 2003 a 10 de abril de 2010, foram
realizadas as atividades propostas por este Projeto, seguindo o cronograma inicial.
O conteúdo proposto e abordado ofereceu suporte didático-pedagógico principalmente
para as disciplinas de Ciências, Biologia e Educação Física, ministradas nas escolas.
Registrou-se durante o período de 67 meses de projeto, a participação de 48 Instituições
de Ensino, totalizando 234 visitas com 6.417 pessoas beneficiados diretamente.
Durante o período de 1º de agosto do ano de 2003 à 1º de agosto do ano de 2004, o
projeto foi realizado somente na Extensão da UNIOESTE localizada no município de
Santa Helena. A ampliação da área de abrangência para o campus de Marechal Cândido
Rondon, ocorreu em 10 de novembro de 2004, culminando com o seu encerramento na
extensão de Santa Helena.
Este projeto também atendeu visitantes de outras entidades tais como: Clube de Mães,
Agentes de Saúde e Técnicos de Enfermagem, Técnicos em Segurança no Trabalho,
Bombeiro Socorrista Voluntario.
A partir do ano de 2007, este projeto teve seu título alterado para “Laboratório de
Anatomia Humana: Espaço Aberto” e continua assim denominado até a presente data.
CONCLUSÃO
Registrou-se durante o período de 67 meses de projeto, a participação de 48 Instituições
de Ensino, do município de Marechal Cândido Rondon e de outros municípios, sendo que
6.417 pessoas foram beneficiadas diretamente.
Várias escolas valorizaram o projeto, visitando mais de uma vez o Laboratório de
Anatomia Humana, local onde abrigou o referido Projeto.
O interesse pelo projeto foi demostrado por outras cidades com diferentes entidades, que
de forma organizada foram atendidas com a mesma metodologia utilizada com os
escolares. Entre estes municípios estão Quatro Pontes, Entre Rios do Oeste, Medianeira,
Mercedes, Pato Bragado e Nova Santa Rosa que participaram enviando seus escolares
às visitas.
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RESUMO: Este trabalho faz parte do projeto de Extensão Assistência de
Enfermagem ao Ostomizado que vem sendo desenvolvido junto ao Núcleo dos
Osomizados do Oeste do Paraná, pela professora Lorena M. G. Gemelli em caráter
permanente. Tem como objetivo, sensibilizar os acadêmicos de enfermagem da
Unioeste sobre os materiais e equipamentos utilizados pelos ostomizados e
incontinentes urinários. Tipos de bolsas, dificuldades enfrentadas e os materiais
utilizados até hoje, para que todos tenham acesso às informações e saibam como o
cuidar da pessoa ostomizada evoluiu e trouxe muitos benefícios. O referido projeto
tem como objetivo principal aproximar o acadêmico da realidade vivenciada pelos
ostomizados e incontinentes urinários, levando-os a vivenciar in loco a problemática
que esta cirurgia causa nos pacientes e seus familiares.
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 os participantes tem a oportunidade de saber o que é uma ostomia, os
tipos, as causas, tipos de equipamentos, dispositivos e acompanham a enfermeira

no atendimento do ostomizado, realizando o cuidado. Segundo a Portaria de
atenção às pessoas com estomas, em todos os níveis de complexidade, devem ter
equipes capacitadas para atender, prioritariamente a clientela em sua área territorial.
Nesse sentido nosso compromisso é formar o aluno voltado para a atenção aos
portadores de ostomias e incontinências. A contribuição esperada é de que quanto
mais pessoas souberem o que é ser ostomizado e como cuidar, menos pessoas
sofrerão quando necessitarem de uma ostomia. Acompanhando o noticiário nacional
é evidente o quanto acidente acontece, sendo que em muitos deles resulta em
ostomia, portanto ninguém esta livre de ter uma ostomia.
Introdução:
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).
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). Nesse sentido, o
curso de Enfermagem da Unioeste tem o compromisso de estar inserindo os
acadêmicos do curso, durante sua vida acadêmica no contato direto com os
mesmos, por meio do projeto de extensão.
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.
Sendo de fundamental importância o apoio de um grupo de suporte com
profissionais de várias áreas, pois facilita o processo reabilitatório, segundo
CEZARETI et al. (1997), para facilitar a reabilitação é primordial 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 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 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. Participão 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:
É realizado encontro semanal, com atendimento individualizado ao ostomizado e
incontinente, troca de dispositivos, consulta de enfermagem, exame físico, troca de
bolsa. Orientações aos familiares e encaminhamentos quando necessário. Participar
das reuniões mensais com todos os membros do Núcleo. Encaminhamentos
conforme necessidades.
Neste projeto também é realizado atendimento hospitalar, aos usuários do Sistema
Único de Saúde- SUS, além do atendimento ambulatorial.
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“OBESIDADE”: INDICADORES PARA ANÁLISE DOS RISCOS DE SAÚDE
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Área 06: Saúde
Modalidade de apresentação: Painel
Palavras chave: Obesidade; população; indicadores de risco de saúde
Resumo:
A obesidade é considerada um problema de abrangência mundial pela Organização
Mundial de Saúde, atingindo um elevado número de pessoas, pré-dispondo o organismo
destas á várias doenças. Pesquisas indicam a associação entre excesso de gordura
corporal e a incidência de doenças; destacando-se as cardiovasculares. Deve-se levar em
conta que antes de ser um problema estético ou social, a obesidade é um problema de
saúde pública e deve ser visto como tal. O objetivo deste trabalho é alertar as pessoas
sobre este problema generalizado de saúde pública; trazendo informações e
apresentando indicadores para análise dos riscos de saúde; sendo eles: o Índice de
massa corporal (IMC) e a Relação cintura/quadril (RCQ). O índice de massa corporal é
obtido dividindo-se a Massa corporal expressa em quilos (kg), pela estatura elevada ao
quadrado, expressa em metros (m). Cálculo: (IMC = massa corporal/estatura²), sendo um
importante indicativo para identificar obesidade em populações de forma generalizada;
não servindo porém para identificar o percentual de gordura corporal. Para a população
jovem e adulta é considerado normal o IMC com valores de 18,5 à 24,9 Kg/m². A Relação
cintura/quadril (RCQ) tem sido utilizado com frequência como indicador de deposição de
gordura na região abdominal. Este indicador parece ter um alto poder de predição das
doenças metabólicas crônicas; sendo uma boa justificativa para a inclusão de tal índice
em avaliações de aspectos morfológicos. Para o cálculo da Relação cintura/quadril é
utilizada a divisão do perímetro da cintura (cm), pelo perímetro do quadril (cm). Cálculo:
(RCQ= cintura/quadril), sendo que de forma generalizada, para homens RCQ> 0,95 e
para mulheres RCQ> 0,85,são valores que representam riscos aumentados de saúde.
Com este trabalho, espera-se que as pessoas realizem suas auto-avaliações com estes
indicadores de fácil aplicação e que com as informações obtidas, procurem levá-las em
consideração para que seus hábitos de vida se tornem mais saudáveis.
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OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES NA POPULAÇÃO CARENTE DO
BAIRRO XIV DE NOVEMBRO, CASCAVEL - PARANÁ.
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Pellegrini de Almeida, Mariana de Freitas Brites, Juliana Mauad, Renan dos
Santos Tortajada
Área Temática 06: Saúde
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
Resumo: Objetivou-se diagnosticar as enteroparasitoses através da realização do
exame parasitológico em indivíduos carentes do bairro XIV de Novembro, cidade de
Cascavel – Paraná, proporcionar orientações higiênicas e ampliar o conhecimento
teórico-prático dos acadêmicos envolvidos. Dirigiram-se a Unidade Básica de Saúde
do bairro e junto com as ACS visitaram as famílias carentes para explicar sobre o
projeto, solicitar o Consentimento, e entregar os frascos coletores. No dia marcado
retornaram aos locais para transportar o material ao laboratório de Parasitologia Geral da Unioeste. Das 177 amostras analisadas, 72 foram positivas, as espécies encontradas foram: Ascaris lumbricoides (40,3%), Endolimax nana (37,5%), Entamoeba coli (11,1%), Giardia lamblia (10,8%), Entamoeba histolytica/díspar (5,6%), Hymenolepis nana (4,2%), Blastocystis hominis (4,2%), Iodamoeba butschilii (2,8%),
Strongyloides stercoralis (2,8%), Enterobius vermicularis (1,4%), Ancilostomideos
(1,4%), Taenia sp (1,4%). A realização de programas contínuos visando à educação
sanitária e o acompanhamento rotineiro das infecções parasitárias é importante para
a melhoria de vida destas pessoas.
Palavras-chave: enteroparasitoses, carente, população
Introdução: As infecções parasitárias possuem uma distribuição cosmopolita, e são
elevadas às taxas de prevalência em diversas regiões . Ainda que a mortalidade ocasionada pelas enteroparasitoses seja relativamente baixa, observam-se, às vezes,

complicações, que em muitos casos exigem atenção hospitalar. Para reduzir a prevalência das parasitoses intestinais exige-se uma associação de medidas que envolvem o saneamento ambiental, a educação sanitária e o tratamento dos indivíduos infectados (Botero, 1981; Hayashi et al., 1981). São reconhecidas, no entanto, as dificuldades de combate às parasitoses intestinais, seja pelos altos custos financeiros
exigidos para o saneamento básico e para o uso de quimioterápicos, e dificuldades
de mudanças comportamentais errôneas, observadas principalmente em populações
carentes. As dificuldades do controle das parasitoses podem ser amenizadas mediante a implantação de medidas integradas que envolvam parcerias entre instituições
acadêmicas, autoridades sanitárias e principalmente a comunidade (MOITINHO et.
al., 2000).
A comunidade além de atuar no controle e prevenção das infecções prevalentes em
suas próprias localidades, pode também ser um meio de se obter o desenvolvimento
de questões sobre saúde, as quais podem resultar no desenvolvimento geral da
população envolvida (OMS, 1987; Pedrazzani et al., 1989).
Objetivos:

Pretendeu-se,

através

do

presente

projeto,

diagnosticar

as

enteroparasitoses através da realização do exame coprológico em indivíduos
carentes do bairro XIV de Novembro, Cascavel – Paraná, proporcionar orientações
higiênicas e ampliar o conhecimento teórico-prático dos acadêmicos envolvidos.
Métodos: O trabalho foi desenvolvido no Bairro XIV de Novembro, o qual está locali zado no loteamento Parque XIV de Novembro na cidade de Cascavel, Paraná. As
amostras de fezes de crianças e adultos foram colhidas, durante as visitas domiciliares, e encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cada amostra fecal foi submetida às técnicas de sedimentação espontânea segundo Lutz/HPJ, e de sedimentação por centrifugação, segundo
Ritchie (DE CARLI, 2001). As atividades de educação sanitária incluíram palestras

e/ou orientações sobre os mecanismos de transmissão, sintomatologia e prevenção
das principais parasitoses intestinais, além de orientações gerais de saúde. Tais atividades foram desenvolvidas junto às famílias, durante a coleta das amostras fecais
para exame. Pacientes com resultados de exame parasitológico de fezes positivo foram submetidos a tratamento, sob orientação médica, em consultas agendadas para
este fim no posto de saúde local (UBS XIV de Novembro). Infecções por protozoários foram tratadas com Metronidazol, enquanto que o Albendazol e/ou Mebendazol
foi utilizado para tratar as infecções produzidas por helmintos.
Resultados e Discussão: O coeficiente geral de parasitoses foi 40,7% (n=72), O
helminto Ascaris lumbricoides foi a espécie mais encontrada com 40,3% (n=29), seguidos por Endolimax nana 37,5% (n=27), Entamoeba coli 11,1% (n=08), Giardia
lamblia 10,8% (n=13), Entamoeba histolytica/díspar 5,6% (n=04), Blastocystis hominis 4,2% (n=03), Hymenolepis nana 4,2% (n=03), Iodamoeba butschilii 2,8% (n=03),
Strongyloides stercoralis 2,8% (n=02), Enterobius vermicularis 1,4% (n=01), Taenia
sp 1,4% (n=01), Ancilostomideos 1,4% (n=01). Os laudos foram entregues aos participantes e encaminhados ao médico da UBS XIV de Novembro para o tratamento
específico. As parasitoses intestinais apresentam diferentes mecanismos de transmissão e estão diretamente associadas às condições inadequadas de saneamento
básico e ao pequeno investimento em educação sanitária, portanto constituem indicativos de baixas condições socioeconômicas e culturais (AMATO NETO, 1977;
BARRETO, et. al., 2002; SANTOS, CERQUEIRA, SOARES, 2005).
A infecção causada pelo A. lumbricoides apresentou elevada prevalência, sugerindo
que a população do estudo encontrava-se exposta a condições propícias ao desenvolvimento desta helmintíase. A freqüência da giardíase também evidencia que o nível sócio-econômico são relevantes, como também demonstrado por outros autores
(CARDOSO, SANTANA, AGUIAR, 1995; GUIMARAES, SOGAYAR, 1995).

O nível

socioeconômico e o cultural influenciam as condições de higiene pessoal e cuidados

com a água e os alimentos, podendo-se inferir que em classes menos favorecidas
estes cuidados não são rigorosamente observados (MACHADO, et. al.; 1999). Embora tenham sido evidenciados alguns comensais, a veiculação é a mesma, sendo
bons indicadores das condições higiênicas e contaminação fecal. O Blastocystis hominis também está presente neste estudo, concordando com a ocorrência atual em
diversas regiões nos muitos exames parasitológicos de fezes. Continua, então, a
obrigação de demarcar, sob vários aspectos, o papel desse protozoário freqüentemente encontrado. As controvérsias e indefinições que persistem a respeito da blastocistose precisam ser superadas.
Conclusões: As enteroparasitoses continuam sendo um importante problema de
saúde pública em nosso país. As soluções para este problema, no nosso entender,
passam pela delicada questão da distribuição de riquezas, melhoria das condições
de saneamento básico, importância de programas contínuos, visando à educação
sanitária e o acompanhamento rotineiro das infecções parasitárias.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de oficinas pedagógicas que utilizam a
educação ambiental e a saúde como ferramentas para possibilitar a inclusão de
jovens advindos da zona rural na realidade universitária. Durante o processo de
inclusão dos jovens, trabalhos coletivos foram realizados, tendo como subsídios
estudos científicos sobre a importância da saúde e do saneamento na manutenção
do equilíbrio individual, coletivo, ambiental no contexto com o cotidiano da
comunidade. Dessa forma, as oficinas objetivaram valorizar o indivíduo como parte
integrante na formação do cidadão, promover uma melhoria na qualidade de vida e
despertar e/ou aumentar o interesse dos jovens para a continuidade de sua
formação acadêmica no âmbito universitário.
PALAVRAS-CHAVE: Extensão, jovens e oficinas.
INTRODUÇÃO
A Universidade tem o compromisso de atuar como agente de mudanças e
desenvolvimento social através de ações extencionistas, ao encontro com essa
meta, o projeto extensionista proposto tem a finalidade de aproximar os acadêmicos

à realidade vivenciada por jovens agricultores, com o intuito de realizar trocas
mútuas entre o saber cientifico e o saber popular. Uma vez que, “a Extensão
Universitária (...) atua diretamente como elo entre a universidade e a comunidade na
construção de caminhos para a promoção social” (FALCÃO, 2006).
A partir da interação com a comunidade, espera-se que os acadêmicos ao
retornar à Universidade reflitam sobre sua formação como cidadãos comprometidos
com a busca de soluções para os problemas e o desenvolvimento regional.
Neste contexto Vega & Schirmer (2008) relatam que as oficinas pedagógicas
contribuem para construções educacionais coletivas, pois são importantes para
tornar pensamentos e reflexões em ações efetivas, transformando realidades e
mobilizando a sociedade.
As oficinas têm como objetivo principal valorizar o indivíduo como parte
integrante na formação cidadã, trazendo a realidade vivenciada pelos jovens para o
meio universitário, socializando e integrando as idéias, a criatividade e autonomia,
fundamentais para o seu crescimento e para a melhoria da qualidade de vida.
OBJETIVO
Promover através de intervenção educativa possibilidades mínimas de
inclusão social dos adolescentes provindos do meio rural no âmbito universitário.
METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, Campus de Cascavel, Paraná, Brasil. Participaram das ações
extencionistas professores, uma bolsista recém-formada, um bolsista acadêmico e
acadêmicos e 120 jovens agricultores. Os atores sociais envolvidos na execução do
projeto são Unioeste, CODETER- Conselho do Desenvolvimento do Território Oeste,
EMATER, Núcleo Regional de Educação e CNPq.

Teve como proposta uma abordagem científica do fazer educação ambiental e
saúde, a partir do diagnóstico das pré-concepções dos jovens agricultores do
território Oeste do Paraná, a fim de identificarem-se as principais práticas adotadas
no domicílio e na comunidade, sendo as práticas partilhadas e refletidas de forma
sistemática no processo de construção do conhecimento.
Foram realizadas visitas aos laboratórios de Anatomia Humana, Histologia e
Embriologia Animal, Zoologia, Genética, além de outras dependências da instituição
com o intuito de integrá-los ao meio universitário, instigá-los à busca do
conhecimento e esclarecê-los sobre os cursos de graduação oferecidos pela
universidade. Os jovens participaram de oficinas pedagógicas, cujos temas
abordados (Quadro 1) tiveram como objetivo de contribuir para a formação de
cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação ambiental e da saúde,
aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo a melhorar
a qualidade de vida, com o bem estar de cada um e da sociedade local.
Quadro 1 - Esquematização das atividades desenvolvidas
Ativida
de
Oficina

Conteúdos
abordados
Vigilância
Ambiental

Oficina

Parasitologia
Ambiental

Oficina

Postura e
Alongamento

Oficina

Primeiros
Socorros
Acidentes com
animais

Oficina

Finalidade da Aula
Realizar levantamento sobre as pré-concepções dos
alunos em relação ao meio ambiente e às atitudes
adotadas no domicílio/comunidade; Transmitir os
conteúdos teóricos sobre vigilância ambiental e instigálos a refletir sobre as atitudes/mudanças que devem ser
adotadas; Formar multiplicadores ambientais.
Dinâmica em grupo com a finalidade de avaliar os
conhecimentos adquiridos.
Explicar o ciclo de vida de alguns parasitas
enterogástricos presentes, principalmente, em hortaliças,
bem como as formas de prevenção.
Apresentar as formas corretas de postura com a
finalidade de evitar futura dor lombar, principalmente nas
atividades do campo e escolares.
Capacitar a população alvo para o atendimento precoce
em situações de emergências.
Apresentar os animais peçonhentos e orientá-los em
como agir em situações de acidentes.

peçonhentos

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se grande interesse por parte do público–alvo em participar de
atividades na comunidade universitária, ao todo, foram recebidas 450 inscrições, no
entanto, pode-se atender 120 jovens agricultores. Desde a inscrição os jovens
demonstraram interesse e ânsia por conhecer a universidade, dessa forma, a
primeira atividade desenvolvida no projeto foi destinada à apresentação das
dependências da instituição e à integração ao meio universitário. Foram realizadas
visitas aos laboratórios do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (Zoologia,
Botânica, Histologia) entre outros, com o intuito de suprir a curiosidade e o interesse
demonstrado pelos jovens e esclarecê-los quanto aos cursos de graduação
ofertados pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).
Dando continuidade, o desenvolvimento das oficinas propriamente dita
(Quadro 1), em seus diferentes módulos, possibilita aos alunos a identificação de
problemas Ambientais e de Saúde no Município em que vivem.
A partir da análise dos questionários e frases escritas pelos alunos na oficina
Ambiental (Vigilância e Parasitologia), observou-se que os jovens apontam o homem
como principal ator na destruição da natureza e identificam inúmeros fenômenos que
prejudicam o meio ambiente, tais como: o desmatamento, o acúmulo de lixo, a
poluição do ar e água dentre outras. Constatou-se que os alunos associam o meio
ambiente à qualidade de vida, uma vez que demonstram que a destruição ambiental
traz consigo o aumento de diversas doenças (câncer de pele, problemas
respiratórios, etc.) e que atitudes, nesse sentido, trarão conseqüências desastrosas
para o futuro, como a falta de água potável.
As atividades voltadas à Saúde ressaltaram, em seu aspecto metodológico:
Postura e Alongamento direcionado para atividades do Campo e Escolares;
Primeiros Socorros em casos de acidentes; caracterização dos principais animais

peçonhentos existentes no meio rural e as medidas adotadas em casos de
acidentes; e ações para a prevenção de parasitas enterogástricos.
Ao enfocar a temática ambiental e de Saúde, na busca pela inclusão dos
jovens à iniciação científica, pela experimentação e práticas vivenciais, foi possível a
construção de uma aprendizagem real, a qual pode ser concretizada nas práticas
cotidianas do jovem na sociedade.
Para Guimarães (2005) a intervenção educacional apenas na transformação
do indivíduo, manterá uma lógica simplista e reducionista, pois teremos o
predomínio de uma educação, em particular a Ambiental, centrada na transmissão
de conhecimentos ecologicamente corretos esperando que “o indivíduo, ao receber
esses conhecimentos, utilize a razão para dominar comportamentos inadequados e
se autotransforme em um indivíduo ecologicamente correto”. Todavia, se assim
fosse, estaríamos próximos de uma sociedade sustentável, pois como se pode
observar, a grande maioria dos jovens e da população do planeta já sabe que é
importante preservar a natureza e, no entanto, a natureza nunca foi tão degradada
como nos dias de hoje.
Dessa forma, é preciso romper com a Educação de caráter conservador e
adotar uma abordagem relacional que crie condições que contribuam para a
construção de um “ambiente educativo de conscientização” que, segundo
Guimarães (2005, p. 193-194):
... vá da denúncia à compreensão-construção de uma realidade
socioambiental em sua complexidade. Conscientização como sendo
um processo do indivíduo, mas na relação com o outro, em que o
que está interiorizado pela razão e emoção, na consciência, se
exterioriza pela ação refletindo essa interioridade. É a consciência
em ação – conscientização.

Portanto, promover uma intervenção educacional crítica e emancipatória
ancorada por propostas de ações interdisciplinares em educação ambiental e Saúde

tem como finalidade construir um conhecimento ampliado e mais complexo da
realidade, para que a intervenção educacional esteja apta a transformá-la.
Cabe à extensão universitária fundir o que se aprende e produz por meio do
ensino e da pesquisa, e aplicar no desenvolvimento da comunidade, representa
assim o elo entre acadêmicos dos diversos cursos de graduação e a
comunidade/sociedade.
Neste contexto, trabalhos em Educação Ambiental e Saúde são complexos,
necessitam da observação dos diversos aspectos e de um resultado obtido em longo
prazo. Durante o desenvolvimento deste projeto, foram observadas algumas
dificuldades junto aos alunos, pois se exige tempo para integração e participação
dos mesmos. Porém, todos os problemas foram superados e finalizou-se o projeto
com uma esperança imensa de que trabalhos como esse sejam vistos como uma
semente pequenina, cultivada em solo fértil, a qual requer cuidado, dedicação e
perseverança para germinar, florescer e dar bons frutos.
Propostas sob esse enfoque requerem dedicação e integração da equipe de
trabalho multidisciplinar para possibilitar articulação de diversas áreas do
conhecimento para o desenvolvimento de ações que proporcionem construção do
saber para promoção da melhoria do ambiente e da saúde.
No âmbito da UNIOESTE, essa forma de ação extencionista destinada aos
jovens agricultores é pioneira e apresenta um público-alvo importante do ponto de
vista regional, que demonstra interesse em participar da comunidade acadêmica,
para conhecer a Instituição e suas formas atuações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta pedagógica de abordagem metodológica experimental deste
projeto, na perspectiva construtivista trabalhada, para a realização do processo
ensino-aprendizagem, pode ser entendida como alternativa viável de um ensino
voltado à relação teoria e prática, pois estimula o jovem, de modo a desenvolver não

apenas a ética ecológica no âmbito individual, mas também o exercício da
cidadania.
Apresentar e sugerir dinâmicas como as oficinas lúdico-pedagógicas
conectadas à temática Educação Ambiental e de Saúde possibilitam alternativas
quanto às atividades em sala de aula, e principalmente, enfatizam nosso papel como
sujeito/crítico/cidadão, o qual atua de forma efetiva e concreta no transformar de
realidades, através da multiplicação do conhecimento adquirido.
Portanto, “a extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a
universidade nas suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da
maioria da população, possibilita essa formação profissional do cidadão e se
credencia cada vez mais junto à sociedade como espaço privilegiado de produção
de conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais
existentes.” (BRASIL, PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,
2000/2001).
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Resumo
O Projeto de Prevenção de Doenças do Fígado tem por objetivo o ensino, a
pesquisa e a multiplicação do saber adquirido na sala de aula e nas práticas
médicas; de modo que viabilize ao acadêmico de Medicina uma formação teóricoprática a respeito da prevenção das doenças hepáticas, atendimento pré- hospitalar
e a reabilitação do paciente; além da oportunidade de desenvolver trabalhos
científicos relacionados ao tema. A prevenção e o atendimento pré-hospitalar são
passíveis de ocorrerem em estabelecimentos previamente designados pela
coordenação do projeto, com intuito de transmitir informações a um significativo
número de pessoas - a fim de que estas possam se tornar instrumentos de
propagação do conhecimento pertinente à prevenção e manejo das patologias
hepáticas. No âmbito do atendimento intra-hospitalar, a atuação é no ambulatório do
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde o acadêmico pode
acompanhar e auxiliar tanto nas consultas dos pacientes da Hepatologia como
também assistir pacientes hepatopatas internados na Ala de Clínica Médica.
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Palavras-chave: Prevenção, doenças do fígado, HUOP.
Introdução
As patologias relacionadas ao fígado são consideradas um grave problema
de saúde pública, pois este é um órgão básico na coordenação fisiológica devido as
suas inúmeras funções desempenhadas – descritas como mais de 200 funções.
A Secretaria de Vigilância em Saúde incentiva mobilização da população e
profissionais de saúde para a instituição do dia 19 de maio como o “dia mundial da
luta contra as hepatites virais”. As hepatites virais se constituem em um grave
problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A Organização Mundial da Saúde
estima que existam cerca de 325 milhões de portadores crônicos da hepatite B e
170 milhões da hepatite C no mundo. A maioria das pessoas desconhece sua
condição sorológica, agravando a cadeia de transmissão da infecção e as formas
crônicas da doença. O cartaz abaixo – divulgado pelo Ministério da Saúde –
incentiva a população leiga a procurar conhecer as formas de hepatite e fazerem o
teste laboratorial.

Fonte: Ministério da Saúde
Diante dessa realidade, o projeto de prevenção às doenças do fígado surge
como fonte de propagadores de informação, afim de que mais pessoas se informem
¹
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sobre seus riscos, doenças e medidas a serem adotadas – esperando que essas
pessoas estejam capacitadas para transmitir as informações adiante.
Nota-se, ainda, que o desconhecimento perante a doença torna o paciente
envergonhado e com receio de procurar ajuda, o que contribui para uma cronificação
dessas doenças e conseqüente transmissão para outras - pela falta de medidas
profiláticas. O gráfico abaixo mostra os números das hepatites A, B e C entre
homens e mulheres no período de 1996 a 2000.

Diante do crescente número de infectados pelos vírus das Hepatites A, B e C,
e o total despreparo no manejo dessas enfermidades, torna-se essencial a
realização de projetos de extensão e eventos públicos que promovam educação em
saúde a fim de atentar a sociedade sobre a importância do diagnóstico e tratamento
precoces de tais enfermidades; além de capacitar os acadêmicos no intuito de que
estes se convertam em multiplicadores de informações. Logo, proporciona-se às
pessoas instrução de modo acessível e objetivo a respeito das doenças hepáticas e
a

prevenção

destas,

através

de

condutas

que

tendem

a

minimizar

a

morbimortalidade associada às patologias em questão.
Objetivos
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O projeto de prevenção às doenças do fígado firma-se e direciona suas metas
com base nos seguintes objetivos:
(1)Mobilizar e orientar os alunos interessados em estudar o fígado e seus
distúrbios nos campos de pesquisa, ensino e extensão, baseando-se no
atendimento em níveis primário, secundário e terciário, bem como na prevenção e
tratamento desses distúrbios; (2)Contribuir para a formação do profissional médico
durante

sua

graduação,

independente

de

este

vir

a

trabalhar

com

gastroenterologia/hepatologia, sem objetivo ou ênfase à especialização; (3)Atuar por
meio de grupos de acadêmicos na divulgação dos conhecimentos dessa área junto à
comunidade leiga e acadêmica, visando a promoção da saúde; (4)Realizar eventos
relacionados ao estudo da Hepatologia,como palestras, congressos, encontros,
cursos e outros; (5)Colocar o acadêmico de medicina em contato com a população
em geral através da divulgação da Hepatologia; (6)Realizar atividades didáticas,
técnicas, científicas, assistenciais e extencionistas voltadas para o aprimoramento
das Hepatologia através da atuação dos alunos de graduação em medicina;
(7)Promover condições para a produção científica na área de Hepatologia; através
de realização de pesquisas epidemiológicas e trabalhos experimentais; (8)Prestar
assistência à população, através de projetos, na medida de suas limitações como
entidade universitária; (9)Promover seminários (apresentados pelos acadêmicos),
aulas, palestras, reuniões clínicas;

(10)Incentivar o exercício da educação médica

por meio dos princípios da Bioética (justiça, beneficência, não-maleficência e
autonomia); (11)atuar na área de ensino através de atividades teóricas assistenciais;
(12)facilitar a extensão dos conhecimentos por ela gerados através de projetos
específicos tais como a criação de uma página na internet e organização de eventos
na área de Hepatologia.
Métodos

¹
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O presente projeto está centrado na atividade de um grupo organizado de
acadêmicos do curso de medicina com o objetivo comum de aprender e divulgar o
conhecimento da Hepatologia. Neste contexto torna–se fundamental para o
andamento do projeto que a atuação do acadêmico se dê de uma forma
espontânea, individualizada e advinda do interesse próprio, portanto, propõem-se
atividades no projeto que incentivem tanto o acadêmico quanto os ouvintes. A
metodologia aplicada no projeto divide-se em várias frentes, a saber: (A) Reuniões
administrativas do projeto: os acadêmicos eleitos pelos seus pares, atuarão na
administração do projeto e na execução do calendário. (B) Reuniões científicas: São
realizadas reuniões semanais durante as quais são analisados diversas áreas da
Hepatologia. Estes estudos são fontes de aprimoramento dos conhecimentos em
Hepatologia. Em cada reunião há a apresentação de um caso clínico, uma revisão
temática básica, a leitura de um artigo ou apresentação de um convidado. (C)
Apresentação de caso clínico: Os casos clínicos relatados por acadêmicos do curso
de medicina que reconstituirão de maneira retrospectiva o caso com dados de
prontuário, anamnese, relatório e imagens. Durante o preparo do caso o aluno fará a
busca de artigos, trabalhos e pesquisas recentes. Durante a apresentação serão
oferecidas oportunidades para debates e perguntas. O apresentador finalizará a
apresentação relatando as dificuldades que encontrou para a documentação e as
falhas que eventualmente tenham ocorrido na confecção dos prontuários e da
documentação do paciente. O plenário poderá sugerir condutas emitir opiniões e se
prontificar a acompanhar o caso. (D) Revisão de artigo: Os acadêmicos fazem a
apresentação de artigos científicos na área da Hepatologia, como forma de difusão
dos conhecimentos mais recentes nesta área. (E) Assistência: No campo
assistencial, os acadêmicos acompanham o andamento do Ambulatório de Fígado e
do CEDIP, tendo em vista a melhora na aprendizagem e no repasse do
conhecimento frente aos pacientes. Poderão também atuar em auxilio e apoio
didático científico à outras ligas. (F) Extensão: A atividade de extensão se dá através
¹
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da organização de eventos científicos para os acadêmicos das áreas ligadas à
saúde de Cascavel e região Oeste este voltado para a divulgação de novas
descobertas científicas e trabalhos relevantes na área da Hepatologia, bem como
eventos de ligados à população geral, como o Procura-C, no qual realiza-se testes
rápidos para detecção do vírus da Hepatite C nos indivíduos interessados. (G)
Produção científica: o Projeto de prevenção às Doenças do Fígado realiza trabalhos
científicos em todos os campos da Hepatologia, para tanto são criados núcleos
específicos nas mais diversas sub-especialidades da Hepatologia. (H) UNIOESTE:
fornece os meios de transporte e para os palestrantes e produzirá o material de
divulgação, podendo a seu critério criar um cronograma para as viagens do projeto a
outros campi. Fornecerá os cartuchos de impressão, fotocópias e folhas timbradas
da Liga de Doenças do Fígado.
Discussão e resultados
A avaliação dos resultados obtidos pelo projeto é aferida através de:
execução do plano de metas; publicação científica; produção científica; número de
casos estudados; participação individual de membros em eventos de natureza
técnico-científico; promoção de eventos científicos; promoção de eventos de
extensão; relatórios finais de membros; medidas de opinião dos participantes e da
comunidade alvo; exposição de trabalhos em eventos científicos; resultado de
pesquisas, dentre outros.
O Projeto de Prevenção às Doenças do Fígado - UNIOESTE, divulgará suas
realizações pela sua página na internet, pelos meios científico-acadêmicos da
UNIOESTE e da comunidade científica, fazendo-o dentro dos ditames normativos
vigentes.
Conclusões
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À luz do exposto acima, percebemos que deparamo-nos com uma realidade
difícil em nosso país, visto que a carência - tanto nos serviços de saúde em atenção
terciária quanto na primária – é ainda muito grande. Em um país com 16 milhões de
analfabetos, a oportunidade de se cursar um ensino superior torna-se privilégio.
Entretanto, ao nos incluirmos nesses 8% de pessoas com nível superior devemos
lembrar que existem os 92% que não o possuem. Portanto, a atividade extensionista
–em destaque as da área da saúde- possui um valor não só educativo, mas também
necessário e urgente no Brasil.
Com números cada vez mais alarmantes de casos de hepatopatias, e o
despreparo da população, nos propusemos a realizar esse trabalho, com a
esperança de retribuir o privilégio de estar presente nestes ínfimos 8%.
Referências Bibliográficas
1. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior.
Resolução CNE/CES nº4, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares
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2. Diseases of the Liver and Biliary System. 9ª. edição. Blackwell Scientific
Publications, 1993
3. Guyton, Arthur C.; Hall, John E./ Tratado de fisiologia médica; 11 edição;
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
4. Hepatites Virais, O Brasil está atento. Ministério de Saúde, Brasília-DF,
2008
5. Medicina Interna 15ª edição. Harrison et all. Editora Mc Graw Hill, 2000
6. Ministério da Saúde – Dia mundial da luta contra as hepatites virais.
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Formas de contato:
E-mail: ligadofigadounioeste@gmail.com ; miriamfabio@gmail.com
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PESQUISA EM SAÚDE PÚBLICA.
Phallcha Luízar Obregon1, Cristina Diamante2, Marcia Sakr3, Adriane de Castro
Martinez Martins4, Maria Lucia Frizon Rizzotto5 , Suzane Virtuoso6
Área temática: Saúde.
Modalidade – Painel.
PALAVRAS CHAVE: Saúde pública, profissionais de saúde, SUS.
RESUMO
A Unioeste no ano de 2009, promoveu a 3ª MOSTRA de TRABALHOS em SAÚDE
PÚBLICA como estratégia de fortalecimento entre o ensino, serviço e comunidade.
O evento de caráter anual foi organizado pelos docentes do Programa de Educação
Permanente em Saúde – PEPS e o Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais – GPPS
do campus de Cascavel.
Objetivo: Promover a produção e a disseminação de experiências e estudos de
Saúde Pública que contribuam na consolidação do SUS, desenvolvidos pelos
serviços de saúde e pelas instituições de ensino da região.
Metodologia: Os trabalhos foram inscritos obedecendo duas modalidades:
apresentação oral ou painel interativo. Quanto aos trabalhos de apresentação oral,
foram apresentados em sessões simultâneas, de acordo com os seguintes temas:
Saúde Materno-Infantil, Saúde Mental, SUS: Políticas e Programas. Cada trabalho
teve duração de 15 minutos de apresentação mais 15 para argüições. As
apresentações, nesta modalidade, foram coordenadas por docentes da Unioeste.
Em relação à modalidade painel interativo, foram apresentados segundo os eixos
temáticos, em datas e locais pré-determinados. Os eixos temáticos foram os
seguintes: Saúde Mental, Saúde Materno-Infantil, Saúde do Trabalhador, Nutrição e
saúde, Saúde do Adulto, Ambiente e Saúde.
Resultados: O evento contou com 150 participantes. Aconteceram 2 conferências
abordando os temas: A Qualidade da Atenção e A Formação de Grupos de
Pesquisa na área de Saúde Coletiva no Brasil. Durante o evento foram
apresentados 51 trabalhos , sendo 47% na modalidade de apresentação oral e 53%
na forma de painel. De modo geral, 21,5% dos trabalhos vêm de experiências nos
1

Médica, Doutora em Saúde Pública. Docente do curso de Medicina / Unioeste.
phallcha@terra.com.br
2
Fisioterapeuta, Mestre, docente do curso de Fisioterapia / Unioeste.
3
Médica, docente do curso de Medicina / Unioeste.
4
Cirurgiã-dentista, Mestre, docente do curso de Odontologia / Unioeste.
5
Enfermeira, Doutora, docente do curso de Enfermagem / Unioeste.
6
Farmacêutica, Mestre, docente do curso de Farmácia / Unioeste.

serviços de saúde e 78,5% de Instituições de Ensino Superior (UNIOESTE, FAG,
UNIPAR, UNICENTRO).
Contato: phallcha@terra.com.br

PROGRAMA DE APOIO PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL
DO DESENVOLVIMENTO MOTOR NO MUNICIPIO DE CASCAVEL
Helenara Salvati Bertolossi Moreira, Carolina Palma Priotto, Daniella Fernanda
Henkes, Marcela Gomes Ferreira, Simone Suelen Stelter, Candida Borchet,
Mariana Bicho Melin, Fernanda Teodoro Coelho, Paula Caroline dos Santos.
Área Temática: Saúde
Modalidade da apresentação: painel
RESUMO
As crianças que freqüentam creches públicas permanecem, em média
oito horas por dia, durante a fase mais importante do seu desenvolvimento e
crescimento. É neste período que deveriam receber estímulos necessários, que
podem influenciar de forma significativa na sua qualidade de vida e inclusão
social. O profissional que atendem estas 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
O presente projeto visa capacitar as berçaristas de creches a avaliar os
bebês que freqüentam as creches públicas de Cascavel. Participaram do
estudo 115 berçaristas e 176 bebes, entre 3 e 18 meses das 28 creches de
Cascavel - PR. Foram realizados 4 encontros de capacitação com duração
total de 20 horas. Os temas abordados foram quanto ao desenvolvimento
motor e prevenção de atraso, através de palestras. As vivências foram
realizadas através de treinamento de estímulos e manuseios específicos para
os bebês com base na Escala de Motricidade Infantil de Alberta (AIMS).
Das berçaristas entrevistadas, 61 das 115 relataram presença de
crianças com atraso no desenvolvimento motor em suas classes, e 54
relataram que não haviam crianças com atraso em suas classes. Observou-se
que a quantidade de crianças detectadas pelas participantes (totalizando 20%)
foi inferior a detectada pelos fisioterapeutas (50%).

Com o presente estudo, espera-se diminuir a incidência de atraso motor
e aumentar a capacidade das monitoras de avaliar e estimular o
desenvolvimento motor das crianças.
Palavras-chave: Berçaristas, desenvolvimento motor e crianças.
Formas de contato: carolina_priotto@hotmail.com ou (45) 9969-8549/ 33263687

PROGRAMA LIGA DO TRAUMA E EMERGÊNCIA – ENFERMAGEM
Elizabeth Braz1, Carlos Augusto Pereira Júlio2, Cesar Dal’Molin3, Israel
Augusto Ferreira4, Guilherme Augusto Borgert5, Arnei Júnior Rozin6.
Área Temática 6 – Saúde. Comunicação Oral.
RESUMO: Este programa propõe a criação de um Liga de Enfermagem com
atuação no Trauma e Emergência, com participação de docentes do Curso
Enfermagem da UNIOESTE, Enfermeiros, acadêmicos do Curso de Graduação de
Enfermagem, além de pessoas da sociedade com interesse ou conhecimento na
área de trauma e emergência, que venham a somar para o desenvolvimento técnico
e científico da Liga, realizando as atividades através de reuniões semanais, Projetos
de Pesquisas, Plantões e Projetos de Ensino. Por se tratar de uma área tão
importante e abrangente é necessário que se crie um mecanismo para discutir,
desenvolver e multiplicar as técnicas e informações sobre o assunto. Tem o objetivo
de aprimorar os conhecimentos e aproximar os acadêmicos de enfermagem e
profissionais da saúde com a área do Trauma e Emergência, na assistência pré e
intra hospitalar além da fase de recuperação e pesquisas sobre o tema. Com isso,
espera-se melhorar o aprendizado do acadêmico na área e criar no ambiente da
universidade e da sociedade uma reflexão e conscientização da importância da
atenção ao Trauma e a Emergência além da multiplicação do conhecimento e a
produção de trabalhos técnicos científicos que envolvam assuntos relacionados ao
tema.
PALAVRAS CHAVES: Enfermagem, Trauma e Emergência
1

Coordenadora do Programa Liga do Trauma e Emergência – Enfermagem. Fone: (45) 32232965. E-mail: lizenf@hotmail.com
2
Subcoordenador LTE – Enfermagem. Fone: (45) 99730244. E-mail: socorrista_pereira@hotmail.com
3
Colaborador Adjunto LTE – Enfermagem. Fone: (45) 99839783.
4
Colaborador Adjunto LTE – Enfermagem. Fone: (45) 88218647. E-mail: israelaugusto19@hotmail.com.
5
Colaborador Adjunto LTE – Enfermagem. Fone: (45) 99370394. Email: smkborgert@hotmail.com.
6
Colaborador LTE – Enfermagem. Fone: (45) 99466242. E-mail: juniorrozin@gmail.com

INTRODUÇÃO
Seguindo uma tendência mundial, o trauma tornou-se no Brasil um problema
de saúde pública sendo a terceira causa de mortalidade, passando para segundo
lugar se tomar-mos os dados estatísticos por regiões do país. Por volta da década
de 70 surgiu em nível mundial uma preocupação com o crescente índice de vítimas
do trauma e dos agravos de saúde de origem clínica. Iniciou-se desde então
pesquisas e desenvolvimentos de técnicas e materiais necessários à minimização
do sofrimento e seqüelas dessas vítimas reduzindo também os agravos surgidos em
decorrência da manipulação destas além do tempo de recuperação e o número de
óbitos.
A Emergência Médica no Brasil se divide basicamente da seguinte forma:
o Prevenção;
o Atendimento Pré-hospitalar;
o Atendimento Intra-hospitalar;
o Reabilitação;
Cada etapa com seus protocolos e prioridades tornam-se fases distintas,
porém integrantes de uma seqüência, que deve ser implantada e implementada
integralmente.
Desde a infância, o ser humano está sujeito a presenciar situações de risco
à saúde e até risco à vida em situações no cotidiano, e, através de conhecimentos
simples, mas de grande importância, pode se preservar uma vida ou pelo menos
amenizar as lesões ou as seqüelas. Quando isso é levado à enfermagem torna-se
obrigação o domínio desses conhecimentos, além das técnicas mais avançadas.
Durante a formação acadêmica a abordagem do tema assistência pré
hospitalar pode ser considerada pequena, uma vez que esta é mais restrita ao

atendimento intra-hospitalar. Com pouca vivência no assunto, o formando se depara
com dificuldades quando inicia sua carreira principalmente quando esta se inicia em
Prontos Socorros ou Sistemas de Atendimento Móvel Pré-hospitalar ou de Urgência.
No entanto, para JASTREMSKI (1997), a destreza em procedimentos é
aprendida na prática à beira do leito, e ninguém se tornará competente em
quaisquer técnicas até que acumule prática sob supervisão experiente.
A qualidade da assistência sempre foi um ponto crítico no que diz respeito a
prática da enfermagem e esta envolve alguns aspectos como o conhecimento e
habilidade,

crenças

e

valores

individuais,

além

dos

profissionais

e

institucionais,estando intimamente ligada ao nível de conhecimento e atualização da
equipe que o assiste.
O profissional enfermeiro de uma unidade especializada necessita, portanto,
de um preparo especial. Prestar assistência a pacientes em estado de
urgência/emergência faz com que se necessite de conhecimento específico,
geralmente não exigido de outro profissional de uma área diferente.
Hudak e Gallo (1997, p.99) afirmam que “uma profissão é mais que o
conjunto de conhecimentos científicos que utiliza: ela também socializa seus
profissionais de forma que eles adquirem qualidades e dinâmicas peculiares daquela
profissão”.
Formação especializada, treinamento e experiência, são condições básicas
exigidas de um enfermeiro para sua atuação em um serviço de emergência
(Smeltzer e Bare, 2002).
Para Almeida e Rocha (1997, p. 15), a enfermagem, sendo uma profissão,
deve-se constituir de critérios tais como a universalidade, racionalidade, autoridade e
competência em seu campo específico”.
Assim, dentro desta linha de pensamento, embora aos graduandos de
enfermagem seja oportunizado o aprendizado na área de emergência, este não lhe
propicia uma formação especializada e nem tampouco à competência exigida, uma

vez que a carga horária destinada para este fim é relativamente pequena, impedindo
a execução prática do conteúdo ministrado nas aulas teóricas.
A importância do presente projeto pode ser justificada pelo número de
ocorrências consideradas como de urgência/emergência, registradas no município,
uma vez que somente em Cascavel, 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, problemas clínicos dentre outros.
Tendo em vista os conceitos supracitados faz-se de interesse tanto da
comunidade acadêmica quanto da população o desenvolvimento deste programa
como um mecanismo de estudo, discussão aprimoramento e disseminação dos
conhecimentos científicos sobre o tema.
OBJETIVOS:
•

Geral:
o

Aprimorar

os

conhecimentos

dos

acadêmicos

e

profissionais de enfermagem e demais profissionais da saúde, no que
diz respeito ao atendimento a vítima de trauma e agravos clínicos.
•

Específicos:
o

Melhorar as condições de abordagem, manejo, tratamento

e recuperação das vítimas de trauma ou de emergências clínicas da
população;
o

Aperfeiçoar os dados epidemiológicos;

o

Contribuir para o desenvolvimento desta área;

o

Mobilizar e orientar alunos do curso de Enfermagem, em

prol da luta pela educação, prevenção, atendimento pré e intrahospitalar e recuperação do trauma, interessados no aprendizado e
desenvolvimento técnico-científico do trauma;

o

Contribuir na formação do profissional de Enfermagem

durante o curso de graduação;
o

Realizar estudo e pesquisa científica na área;

o

Manter intercâmbio científico e associativo com outras

instituições e cursos afins;
o

Orientar a sociedade em geral na prevenção e atuação no

atendimento pré-hospitalar ao trauma, na medida de suas limitações
como entidade universitária.
MÉTODOS
Por se tratar de uma área tão importante e abrangente é necessário que se
crie um mecanismo para discutir, desenvolver e multiplicar as técnicas e
informações sobre o assunto. Realizando atividades que venham a somar para o
desenvolvimento técnico e científico da Liga, através de reuniões semanais, Projetos
de Pesquisas, Plantões e Projetos de Ensino.
Já no primeiro ano de atividades da Liga do Trauma e Emergência –
Enfermagem foi realizado curso voltado a comunidade externa da Unioeste, mais
especificamente aos policiais da 4ª Delegacia de Policia Rodoviária Federal, com
sede em Cascavel/PR, num total de 11 policiais realizando o curso, tendo todos
alcançando um aproveitamento acima de 80%. No mês de Janeiro de 2010, nos dias
16 e 17, realizamos o curso de Atendimento Préhospitalar Básico, no município de
Santa Helena/PR,

com 48 participantes, este voltado aos colaboradores da

Secretaria Municipal de Saúde, daquele município, utilizando materiais mais
adequados para o curso, utilizando viaturas (ambulância e carro baixo) para a
realização e entendimento das técnicas repassadas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS

Após o início das atividades criou-se no ambiente da universidade e da
sociedade uma reflexão e conscientização da importância da atenção ao Trauma e a
Emergência.
Também é esperada a multiplicação de conhecimento, preparando o
acadêmico de enfermagem para uma atividade que abrange em algumas fases o
atendimento fora do ambiente hospitalar além de estabelecer uma visão mais
aprimorada do atendimento ao trauma e a emergência melhorando os dados
epidemiológicos.
CONCLUSÃO
Por volta da década de 70 surgiu em nível mundial uma preocupação com o
crescente índice de vítimas do trauma e dos agravos de saúde de origem clínica. A
qualidade da assistência sempre foi um ponto crítico no que diz respeito a prática da
enfermagem e esta envolve alguns aspectos como o conhecimento e habilidade,
crenças e valores individuais, além dos profissionais e institucionais,estando
intimamente ligada ao nível de conhecimento e atualização da equipe que o assiste.
Orientamos a sociedade em geral na prevenção e atuação no atendimento
pré-hospitalar ao trauma, na medida de suas limitações como entidade universitária.
Sendo que no primeiro ano de atividades da Liga do Trauma e Emergência –
Enfermagem, foram realizados cursos voltados à comunidade externa da Unioeste.
Criando no ambiente da universidade e da sociedade uma reflexão e
conscientização da importância da atenção ao Trauma e a Emergência.
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PROGRAMA LIGA DO TRAUMA E EMERGÊNCIA – ENFERMAGEM
Coordenador: Elizabeth Braz
Colaboradores: Ana Carolina Rossin., Thaís Dresch Eberhardt, Luana Aparecida
Alves da Silva, Arnei Júnior Rozin, Guilherme Augusto Borgert, Israel Augusto
Ferreira, Cesar Dalmolin, Carlos Augusto Pereira Júlio,Elizabeth Braz
Área Temática: Saúde e comunicação oral.
PALAVRAS CHAVE: Enfermagem, Trauma e Emergência.
RESUMO:
Este programa propõe a criação de um Liga de Enfermagem com atuação no
Trauma e Emergência, com participação de docentes do Curso Enfermagem da
UNIOESTE, Enfermeiros, acadêmicos do Curso de Graduação de Enfermagem,
além de pessoas da sociedade com interesse ou conhecimento na área de trauma e
emergência, que venham a somar para o desenvolvimento técnico e científico da
Liga, realizando as atividades através de reuniões semanais, Projetos de Pesquisas,
Plantões e Projetos de Ensino. Por se tratar de uma área tão importante e
abrangente é necessário que se crie um mecanismo para discutir, desenvolver e
multiplicar as técnicas e informações sobre o assunto. Tem o objetivo de aprimorar
os conhecimentos e aproximar os acadêmicos de enfermagem e profissionais da
saúde com a área do Trauma e Emergência, na assistência pré e intra hospitalar
além da fase de recuperação e pesquisas sobre o tema. Com isso, esperase
melhorar o aprendizado do acadêmico na área e criar no ambiente da universidade e
da sociedade uma reflexão e conscientização da importância da atenção ao Trauma
e a Emergência além da multiplicação do conhecimento e a produção de trabalhos
técnicos científicos que envolvam assuntos relacionados ao tema.

CONTATO:
israelaugusto19@hotmail.com

4588218647

PROJETO CORAÇÃO DE OURO: PROPOSTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E
TERAPÊUTICA PARA HIPERTENSOS, TERCEIRA IDADE, DIABÉTICOS E
OBESOS.
Thiago Henrique Machado Madureira 1, Alberto Saturno Madureira2, Carine Ferreira de Souza2,
Fabíola Suéllin Grespan1 , Priscilla Marques², Alexsandro Scherer¹, Luciane Daiane Schimitz¹
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil
Acadêmicos de Educação Física UNIOESTE ¹; Professores UNIOESTE ²

Área temática – Saúde
Modalidade de apresentação – Comunicação Oral
RESUMO
Sabemos que o envelhecimento gera perda nas capacidades funcionais dos idosos,
acarretando problemas patológicos e dificuldade para realizar atividades do dia a
dia. Este resumo relata experiências vivenciadas na cidade de Marechal Cândido
Rondon (PR), em relação às atividades realizadas com a terceira idade através do
Projeto Coração de Ouro: proposta de promoção da saúde e terapêutica para
hipertensos, terceira idade, diabéticos e obesos. O objetivo deste projeto de
extensão é atender homens e mulheres na terceira idade oferecendo um programa
de ginástica com enfoque nas principais qualidades físicas, além de se avaliar a
condição física de seus participantes, acompanhando possíveis alterações nestas no
decorrer do programa de ginástica. Busca-se consolidar o atendimento à
comunidade já que grande parte destas pessoas é carente e não dispõem de
valores para pagar uma academia de ginástica tradicional. A busca pela melhora na
condição física destes idosos é o que se espera para torná-los menos dependentes
nas atividades da vida diária.
Palavras chave: Envelhecimento, Saúde e Qualidade de Vida

INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento é uma etapa cronológica que é muito variável
de pessoa para pessoa, porém, o fator hereditário, desempenha um papel de grande
importância (KNOPLICK, 1984).
O envelhecimento é hoje um desafio universal, característico tanto dos Países
desenvolvidos como, de modo crescente, do terceiro mundo (KALACHE, VERAS e
RAMOS, 1997).
Envelhecer com saúde nos dias atuais é um desafio. À medida que a idade
aumenta, o indivíduo tende a tornar-se menos ativo, facilitando, desta forma, a um
decréscimo na capacidade física, o que muitas vezes pode gerar estresse e
depressão crônicos acentuados pelo sedentarismo (MATSUDO, 2000). A diminuição
da capacidade funcional decorrente da própria idade é, em grande parte, acentuada
pelo desuso ou hipocinesia, o que poderia ser compensada pela prática regular de
exercícios físicos ou pela adoção de um estilo de vida mais ativo.
Vários estudos foram publicados comparando a prevalência da doença
arterial coronariana, incluindo a hipertensão, entre populações ativas e sedentárias
inferindo-se muito favoravelmente para as ativas a diminuição do infarto agudo do
miocárdio, hipertensão arterial e outras (POLLOCK, WILMORE e FOX, 1986)
Estudos recentes confirmaram que a manutenção de atividades físicas e
mentais retarda os efeitos deletérios do envelhecimento, preservando a autonomia
do idoso (NAHAS, 2003). Sabe-se que as atividades físicas beneficiam aspectos
biológicos, sociais e psicológicos enfrentam problemas, tais como solidão, ausência
de objetivos na vida e de atividades ocupacionais, sociais, de lazer, artísticoculturais e físicas; programas de exercícios físicos são sugeridos. A atividade física
auxilia na reintegração destes indivíduos à sociedade e melhora do seu bem-estar
(MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2001).
A ginástica é uma das possibilidades de desenvolver atividades físicas e
trabalhar a conscientização do corpo em idosos. Quando praticada regularmente, a
ginástica possibilita o desenvolvimento de habilidades, que auxiliam a redescobrir o

corpo; melhorar a auto-estima e a auto-imagem; possibilitar a socialização e a
integração; contribuir para a manutenção do desempenho cognitivo e manter e/ou
melhorar o movimento articular, os elementos da aptidão física, dentre outros
(MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2001).
Portanto, este projeto de extensão, que tem caráter interdisciplinar, é
realizado com o intuito de promover a prática da atividade física de maneira a
proporcionar melhores condições para a realização de atividades da vida diária.

OBJETIVOS
- Atender homens e mulheres na terceira idade oferecendo um programa de
ginástica com enfoque nas principais qualidades físicas;
- Planejar, executar e avaliar as aulas de ginástica, adequando a intensidade das
aulas às condições individuais;
- Acompanhar através de medidas antropométricas e testes motores o desempenho
do grupo;
- Auxiliar o Coordenador nas atividades interativas entre os acadêmicos e a
comunidade externa.
MÉTODOS
Durante as aulas, todos os acadêmicos que fazem parte do projeto estão
presentes para ajudar na correção dos exercícios e condução das aulas. É um
projeto de ginástica que busca fugir da prática das academias, pois buscamos
atender de forma quase que individualizada durante as aulas. Desta forma justificase a atuação de três docentes e três discentes.
A população atendida é composta por homens e mulheres na terceira idade.
São ministradas três aulas por semana (segunda, quarta e sexta – feira), com
duração de 60 minutos cada, as quais são ministradas pelos acadêmicos que fazem
parte do projeto ou pelos Coordenadores.

Duas vezes por semana são realizadas aulas de fortalecimento (segunda e
sexta – feira) sendo dividida em quatro momentos: Alongamento inicial, para os
principais grupos musculares, uma atividade de aquecimento (incluindo atividades
de recreação), treino de fortalecimento, e volta calma. Na quarta – feira é realizada
aula de alongamento e flexibilidade, que no início inclui alguma atividade de
recreação.
O local é o pavilhão de ginástica da UNIOESTE do Campus de Marechal
Cândido Rondon. Durante as inscrições no início das atividades, cada idoso
preenche um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de forma voluntária
atendendo aos preceitos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Este estudo vem sendo realizado há aproximadamente 9 anos, sendo que a
freqüência dos alunos é muito oscilante.
Devido a esta característica resolveu-se adotar a caracterização dos sujeitos
de duas formas: a) os que freqüentam com grande oscilação e b) os que freqüentam
com maior assiduidade. O grupo geral é formado por 4 homens e 23 mulheres. Das
que apresentam maior assiduidade e que se permite realizar uma análise estatística
do início ao final do ano de 2009 foram 9 mulheres com a média da idade de 69 ±
3,6 anos.
Estudos apontam que uma pessoa idosa que venha a interromper seu
programa de ginástica perde aproximadamente 27,4% da força muscular de
membros inferiores e 35,1% de membros superiores num período de 12 semanas de
interrupção (RASO, 2001), por este motivo é que se adotou analisar os dados
somente dos que apresentavam assiduidade que não comprometesse a análise
quantitativa dos dados.
Para um efetivo acompanhamento foram realizadas medidas antropométricas
(massa corporal e estatura), medidas fisiológicas (frequencia cardíaca) e avaliações
funcionais (flexibilidade lombar, equilíbrio, flexão de braços, sentar e levantar e
velocidade de caminhada), conforme protocolo estabelecido por MATSUDO, 2000.

As avaliações foram realizadas no mês de março e dezembro de 2009, no
início e ao final do projeto conforme o período letivo.
Foi utilizada a análise estatística descritiva (média e (±) desvio-padrão) e
inferencial, através do Teste t de Student para amostras dependentes e o nível de
significância estabelecido foi P < 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das variáveis acompanhadas se pôde observar alguma melhora discreta na
freqüência cardíaca em repouso (de 70 passou para 69 batimentos por minuto);
houve manutenção da flexibilidade lombar no teste de sentar e alcançar (de 27,9
para 28,2 cm.); no teste de equilíbrio do Flamingo (de 29,7 para 30,0 segundos); no
teste de velocidade de caminhada também houve uma ligeira melhora, uma vez que
no início do ano levaram 2,22 segundos e ao final do ano 2,09 segundos. Em todos
estes resultados não houve diferença estatisticamente significativa. Entretanto, para
esta faixa etária estes resultados são extremamente positivos, ma vez que com o
avançar da idade há uma perca expressiva destas valências físicas (MATSUDO,
2000). Por outro lado, houve melhora com diferença estatisticamente significativa (P
< 0,05) no teste de levantar e sentar (início 11,67 para 13 repetições em 30
segundos). Além da significância estatística o valor deste resultado está no
significado para a atividade de vida diária desta clientela. Sabe-se hoje que um dos
maiores problemas na terceira idade é a queda devido à falta de forças nos
membros inferiores e este teste expressa que não houve perda nesta importante
variável.
CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto tem se mostrado eficaz na manutenção da condição física dos
participantes o que representa um ganho na qualidade de vida das atividades
diárias.

Com isso, busca-se consolidar o atendimento à comunidade idosa com
atividades de ginástica, visto que grande parte destas pessoas não dispõe de
valores para pagar uma academia de ginástica tradicional. A busca pela melhora
e/ou a manutenção na condição física destes idosos é o que buscamos para tornálos menos dependentes nas atividades da vida diária. Além disso, temos relatos de
melhoras no sono, no humor, na auto-estima dentre outros aspectos.
Há que se salientar que este é um projeto de Extensão e esta versão busca
tão somente descrever o trabalho realizado sem o rigor da pesquisa científica.
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PROJETO DE EXTENSÃO: ORIENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES
FÍSICAS
Eneida Troller Conte1
Alessandra Lunkes2
Angela Elly Glass2
Carla Patrícia Schlickmann Justen2
Maiara Cristina Tadiotto2
Área Temática: 6 – Saúde
Painel
PALAVRAS – CHAVES: Atividade física; avaliação antropométrica e física; saúde.
O complexo poli-esportivo oferece como parte de suas instalações uma pista
de atletismo e um laboratório para avaliações antropométricas e físicas, tendo em
vista a possibilidade de otimização de uso destes espaços, organizou-se o projeto
de “Orientação para a prática de atividades físicas” com o objetivo de realizar a
orientação para a prática da atividade física e avaliação antropométrica. O projeto é
destinado para as pessoas que freqüentam a pista do complexo poli-esportivo. Com
esta intervenção, espera-se que os praticantes de caminhada tenham
acompanhamento, motivação e maior consciência da importância da prática de
atividades físicas para a manutenção da saúde. O projeto é realizado nas terças e
quintas-feiras no horário das 18h ás 20h na pista de atletismo e no Laboratório de
Ciência do Movimento Humano (LACIMH). Os praticantes da caminhada são
convidados a realizar avaliação física e antropométrica (participação por adesão).
Após a realização dos testes físicos e avaliação antropométricas são realizados os
cálculos para determinar o IMC o % de gordura, após a realização dos cálculos os
resultados são informados aos participantes, bem como são realizadas as devidas
orientações para obter melhores resultados com a prática da atividade física.
1. Professora de Educação Física da Unioeste e orientadora do projeto de
extensão.
2. Acadêmicas do curso de Educação Física e colaboradores/auxiliares do
projeto.

1. Professora de Educação Física da Unioeste e orientadora do projeto de
extensão.
2. Acadêmicas do curso de Educação Física e colaboradores/auxiliares do
projeto.

PROJETO ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS
EM LABORATÓRIOS
Luana Aparecida Alves da Silva1, Thaís Dresch Eberhardt2, Ana Carolina Rossin3,4,
Carlos Augusto Pereira3, Arnei Junior Rozin3,4, Guilherme Augusto Borgert3, Israel
Augusto Ferreira3, Laura Cristina da Silva Ahmann3, Tanielle Amanda Sulbacher3,
Sara Alves Ribeiro3 , Elizabeth Braz5.
Área temática 6 – Saúde. Painel.
PALAVRAS-CHAVE: emergência; laboratórios; segurança.
RESUMO: Laboratórios contêm ferramentas essenciais à busca do conhecimento.
Porém, a manipulação de equipamentos, compostos químicos e corrosivos,
variações de temperatura, incêndio, explosão e trauma físico constituem situações
de emergência, oferecendo risco à incolumidade física de seus usuários. Para estas
situações existem técnicas adequadas ao atendimento, desenvolvidas através de
estudos e adotados em várias partes do mundo. O Campus da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) possui um complexo formado por
laboratórios aplicados em várias áreas de estudo. Considerando o grande número
de usuários (técnicos, docentes e acadêmicos), observa-se a necessidade de um
manual de atendimento de fácil acesso e leitura para uso por qualquer indivíduo que
vivencie, nesse ambiente, situações de risco. Os objetivos deste projeto são elaborar
um manual de procedimentos frente à situação de risco, de forma a padronizar as
ações de atendimento de emergência nos laboratórios, identificar as situações de
risco com a finalidade de agilizar o atendimento às vítimas de acidentes neste local.
Os trabalhos estão sendo realizados pelos membros efetivos da Comissão
Temporária Projeto Manual de Atendimento de Emergências em Laboratórios da
Liga do Trauma e Emergência (LTE) - Enfermagem, composto por docente e
discentes do Curso de Graduação de Enfermagem da UNIOESTE, Campus de
Cascavel. Para tanto, estão sendo realizadas visitas aos laboratórios do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e Centro de Ciências Médicas e
Farmacêuticas (CCMF) objetivando o levantamento de informações técnicas e
peculiaridades de cada laboratório. Simultaneamente está sendo feita pesquisa
bibliográfica sobre os temas abordados e confecção do manual. Ao fim dos trabalhos
1

Acadêmica de Enfermagem, chefe da Comissão Temporária Projeto Manual de Atendimento de Emergências
em Laboratórios. Fone: (45) 84084596. E-mail: luanamcr@yahoo.com.br
2
Acadêmica de enfermagem, secretária da Comissão Temporária Projeto Manual de Atendimento de
Emergências em Laboratórios. Fone: (45) 84083931. E-mail: thaiseberhardt@gmail.com.
3
Acadêmicos de enfermagem , membros efetivos da comissão. Tel: (45) 99730244. E-mail:
socorrista_pereira@hotmail.com.
4
Relatores.
5
Professora Dra. em Enfermagem. Coordenadora do Programa LTE – Enfermagem. Tel (45) 99217371 Email:liz-enf@hotmail.com.

terá sido produzido o referido manual que será disponibilizado aos centros e à
Biblioteca da UNIOESTE. É esperado que o manual seja usado pela comunidade
acadêmica visando a redução de riscos e acidentes nos laboratórios, bem como
servir de referência e fonte de pesquisa para outras instituições e profissionais que
façam uso de ambiente laboratorial, bem como fornecer subsídios para outro projeto
de extensão, onde se pretende realizar o treinamento do pessoal envolvido nas
atividades desses ambientes.

PROJETO FUTURO DO JUDÔ:
INICIAÇÃO E ALTO NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL
Edilson Hobold; Renato Antenor Assunção de Oliveira; Gabriela Simone Harnisch;
Bianca Ferreira Ramos; Anne Caroline Duarte; Jorge Alan Glass
Área temática: 06 - Saúde (Esporte, Lazer e Saúde)
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: Este projeto oferece aulas de judô para crianças, adolescentes e jovens
do município de M. C. Rondon, que não possuem condições financeiras para
freqüentar academias particulares. Neste ano foram convidadas 10 escolas públicas
que indicaram um total de 150 alunos nas idades de 09 e 10 anos. Também fazem
parte deste projeto alunos remanescentes dos projetos de Judô de 1998 à 2009,
todos desenvolvidos pelo Curso de Ed. Física da UNIOESTE. Este projeto se
justifica pela oportunidade de iniciação esportiva ao Judô (novos alunos), bem como
a 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 nascimento e desenvolvimento de novos talentos
esportivos nesta modalidade.
Palavras-chave: Judô, saúde, inclusão social.
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 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 150 alunos novos de ambos os gêneros. Estamos
ainda firmando parceria com o Centro de Atendimento Integral ao Menor – CEMIC,
através da Secretaria Municipal de Ação Social, o que possibilitará o atendimento a
mais 300 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 500 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.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Este é o 12º ano da realização deste projeto e avaliando observamos algumas
evidências de forma bastante clara como, por exemplo, a nossa contribuição a mais
de 2.000 crianças e adolescentes que passaram por este projeto sempre
enfatizando a disciplina e a educação como base da uma sociedade humana e justa.
Possibilitamos a inclusão social dos participantes pondo em prática diversos
aspectos da cidadania. Neste aspecto foram possibilitadas entregas de faixas e a
participação em diversos outros eventos indistintamente de classe social, dando
condições de participação idêntica entre alunos que provinham de entidades
particulares e alunos do projeto.
Possibilitamos também a vivência competitiva em diversos níveis desde
competições locais e amistosas até competições nacionais. Em todos esses anos
muitos atletas destaques surgiram.
Destaca-se ainda que foi proporcionado a promoção oficial de faixas, sendo que
muitos alcançaram altas graduações no Judô, inclusive a faixa preta.

Anualmente acompanhamos mediante avaliação motora o desenvolvimento da
capacidade física e funcional dos integrantes do projeto, visando a detecção e
desenvolvimento de talentos esportivos nesta modalidade.
Outra grande deste projeto é a oportunidade dada aos acadêmicos do Curso de
Educação Física da UNIOESTE, que possuem afinidades ou desejam futuramente
atuar como professores ou técnicos desta modalidade esportiva, oportunizando a
vivência e a qualificação para atuar nesta área.
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) 1 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.

1

P25 e P75 equivalem aos percentis médios. Entre ambos se encontra o P50. Vale ressaltar que as tabelas percentílicas nos
indicam que valores mais próximos do percentil 50 (P50) são os mais esperados em relação ao crescimento, enquanto que
valores de percentis maiores que 50 representam indicadores de crescimento físico mais elevado e valores de percentis
menores que 50 representam indicadores de crescimento físico mais baixo.

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% encontramse 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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PROJETO LOGOS: AIDS, DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSíVEIS E
GRAVIDEZ PRECOCE - CONHECER PARA PREVENIR.
Daólio, M.A.1; Bublitz, B.L.2; Oliveira, D.H.²; Tomin, D.S.²; Takeshita, F.Y.K.²; Silva,
F.S.²; Fontes, H.M.²; Shiroma, H.S.²; Moreira, J.G.B.²; Nagahiro, L.P.²; Rubele, W.N.²
Área temática principal: Saúde
Área temática secundária: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: De acordo com dados do Ministério da Saúde o número de adolescentes
que contraem doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) ou meninas que ficam
grávidas precocemente vem aumentando significativamente nos últimos anos, o que
demonstra falta de informação em prevenção por parte desses. Nesse contexto foi
criado o Projeto Logos, com o objetivo de levar informações a jovens e adolescentes
sobre prevenção às DSTs e à gravidez precoce, além de trabalhar questões sobre
sexualidade e preconceitos sexuais, já que na maioria das vezes esses jovens se
apresentam com muitas dúvidas sobre o assunto e se mostram preconceituosos às
diferenças. Paralelo a isso, ensina-se a anatomia dos sistemas reprodutores
humanos. Para tanto, o Projeto Logos realiza nos Colégios de Cascavel
(principalmente nos de periferia) oficinas semanais, as quais se baseiam em
dinâmicas que trabalham o tema numa linguagem apropriada à idade desses
adolescentes e ao contexto em que eles estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade, gravidez na adolescência, prevenção.
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Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Campus de Cascavel;
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INTRODUÇÃO:
A meta número seis dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio é
“combater a AIDS a malária e outras doenças”, sendo que a meta seis A é “até 2015
ter detido a propagação do HIV/AIDS e começado a inverter a tendência atual.”
O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a proporcionar acesso
universal e gratuito para o tratamento de HIV/AIDS na rede de saúde pública. Mais
de 180 mil pessoas recebem tratamento com antirretrovirais financiados pelo
governo. A sólida parceria com a sociedade civil tem sido fundamental para a
resposta à epidemia no país. De acordo com a UNAIDS, a prevalência de HIV no
Brasil é de 0,5% e há 620 mil pessoas infectadas. (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – www.pnud.org.br/odm)
É nesse contexto social em que estamos inseridos, no qual se visualiza
muitas atitudes precoces com relação à sexualidade. Nota-se a necessidade urgente
da efetivação de medidas preventivas como as realizadas pelo projeto citado, já que
por meio de dinâmicas e conversas é possível interagir, principalmente, com jovens,
aproximando-se

deles

e,

assim,

promovendo

reflexões

e

mudanças

comportamentais.
A ação social do projeto Logos está focada em reduzir a gravidez na
adolescência, assim como, em evitar contaminações pelas doenças sexualmente
transmissíveis. Além disso, preocupamo-nos em demonstrar a importância de cada
cidadão em uma sociedade, potencializando as qualidades individuais, refletindo,
então, sobre as atitudes de cada um.
OBJETIVOS:
•

Informar adolescentes do ensino médio tanto da rede pública quanto da rede
privada sobre prevenção de DST / AIDS e gravidez.

•

Transmitir conteúdo científico básico sobre DST / AIDS dando enfoque aos:
agentes

patógenos,

sintomas

da

doença,

formas

de

contágio

e

principalmente, métodos para prevenção de DST;
•

Apresentar os principais métodos contraceptivos;

•

Discutir a eficácia, custo e acesso aos métodos contraceptivos;

•

Oportunizar aos acadêmicos da UNIOESTE atividade extencionista;

•

Promover a desinibição comportamental do acadêmico da UNIOESTE,
visando perder certos pudores, preconceitos e receios relacionados à
sexualidade;

•

Estreitar relações entre a UNIOESTE e as Escolas públicas e particulares da
rede de ensino médio.

MÉTODOS:
A metodologia utilizada nas escolas inclui dinâmicas sobre todos os assuntos
abordados no projeto. Os integrantes do projeto se dividem na realização das
atividades e seguem um breve roteiro para que as dinâmicas sejam realizadas. Os
ministrantes inicialmente se apresentam aos alunos e explicam como serão
realizadas as atividades, explanam os assuntos abordados e iniciam as dinâmicas.
Primeiramente, através de frases distribuídas aleatoriamente aos alunos pede-se
que os mesmos as leiam e assim se comprometam com o que é proposto em cada
frase. Essas frases são as regras de convivência necessárias para que todos os
temas, até os mais polêmicos sejam abordados de forma respeitosa. Logo após,
propõe-se uma dinâmica para conseguir o silencio e atenção, assim todos ouvem o
que é exposto, essa prática consiste no “levantar as mãos” como pedido de silêncio,
o silêncio total é obtido quando todos estão com as mãos levantadas e atentos. O
silêncio é imprescindível para compreensão e assimilação dos temas abordados. A
nova prática apresentada é a do “choro do bebê”, no ambiente da oficina distribuemse duas bonecas e um aparelho de som é colocado na sala com um choro gravado.

Em tempos aleatórios o choro é tocado e os alunos devem “cuidar dos bebês”. Essa
prática visa abordar o tema da gravidez na adolescência, que é comentado pelo
grupo com cuidado, de uma forma que se reflita que a gravidez deve ser planejada
para ocorrer no período mais oportuno da vida de cada um.
Realizam-se posteriormente as seguintes dinâmicas: “sinônimos”, pede-se
aos alunos que falem todos os sinônimos que conhecem para palavras como: pênis,
vagina, sexo, masturbação e ânus, após eles apresentarem os “sinônimos” os
mesmos escolhem quais palavras deverão ser utilizadas durante as conversas entre
alunos e os coordenadores da oficina. Outra prática é a “concordo/discordo”, em que
são apresentados afirmações e questionamentos polêmicos como “Sexo sem
camisinha é melhor que sexo com camisinha”, para que os alunos se posicionem
concordando ou discordando dentro da sala dividida para essas respostas. A partir
da dinâmica do “concordo/discordo”, monta-se lados opostos na sala que deverão
discutir sobre o uso ou não de “camisinha”, sendo que um oposto é favorável e o
outro não é favorável ao uso de preservativo.
Mais uma vez buscando reflexão e introspecção dos alunos realiza-se a
dinâmica do “texto”, em que se monta um ambiente no qual seja possível uma maior
concentração para perceber e refletir sobre a possibilidade de qualquer um descobrir
que manteve relações sexuais com um portador do vírus da AIDS, toda a dinâmica é
guiada por um texto introspectivo narrativo que leva a reflexão. Em seguida,
utilizando luva e tinta tenta-se demonstrar através de mancha de tinta, como uma
pessoa pode se prevenir contra a AIDS usando preservativo, que na dinâmica é
representado pela luva. Seguindo o mesmo tema de preservativo procura-se provar
através da dinâmica “camisinha no braço” que o preservativo masculino é elástico e
que este não diminui a sensibilidade ao toque. Como continuação ainda, faz-se uma
explanação do uso e cuidados com os preservativos masculinos e femininos e é
ensinada em modelos anatômicos a maneira correta de se colocar e utilizar os
preservativos. Para finalização explica-se sobre o CEDIP (Centro Especializado em

Doenças Infecto-Parasitárias) de Cascavel que auxilia no desenvolvimento das
ações do projeto e é o responsável pela detecção, tratamento e acompanhamento
de portadores do HIV. Dessa forma, depois de abordado os mais diversos assuntos
abre-se um maior espaço para dúvidas que são respondidas pelos coordenadores
da oficina.
Ao término da oficina é distribuído um questionário a alguns alunos. O qual
visa testar o aprendizado dos alunos naquela palestra com questões objetivas sobre:
as formas de contaminação da AIDS, de como se manifesta a doença, quais são os
sintomas das DSTs usuais, sexualidade e preconceito, a melhor maneira de se
prevenir e o uso do preservativo. A entrega de questionários visa à avaliação por
alunos de diferentes interações com a metodologia da oficina. Assim, busca-se um
aluno de significativa participação, outro de participação intermediária e outro, ainda,
de pouca participação.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
As dinâmicas têm fornecido um resultado extremamente interessante, pois
aproximam os adolescentes das questões trabalhadas, além de desinibi-los.
A dinâmica dos sinônimos é importante no sentido de deixá-los à vontade,
como se estivessem conversando com amigos, tornando a apresentação menos
formal e mais dinâmica, Nesse momento podemos perceber onde estão as dúvidas
e os conceitos errados.
As outras dinâmicas têm cada uma um tema. A do bebê mostra a eles como
uma gravidez precoce pode interferir na vida de um jovem e fazer com que ele seja
privado de ações da juventude, como estudar ou confraternizar como os amigos. A
atividade do concordo/discordo visa a nossa observação nos conceitos errados que
eles possuem, além de perceber quais são os maiores preconceitos sexuais que
eles possuem. Dessa maneira podemos esclarecer tais dúvidas e tentar de alguma
maneira fazer com que reflitam sobre tais preconceitos.

A dinâmica da camisinha no braço prova aos alunos que o preservativo
mantém as características sensitivas do corpo, dessa maneira, chega-se a
conclusão que é melhor usar o preservativo e evitar uma contaminação.
Outras duas atividades são a do texto reflexivo e da luva e tinta que visam
respectivamente fazer com que o aluno reflita e se coloque no lugar de um portador
de HIV e que o adolescente perceba que é possível manter relação com um portador
do vírus usando preservativo.
Ainda, os alunos aprendem a colocar de maneira correta o preservativo e
quando há dúvidas os modelos anatômicos têm se mostrado muito didáticos para
esclarecê-las.
CONCLUSÃO:
Ao longo de quase dois anos de projeto observou-se que os alunos
inicialmente se apresentam envergonhados em falar sobre os assuntos, mas com o
decorrer das dinâmicas, principalmente após a realização da dinâmica do “texto” os
alunos sentem-se mais a vontade, participando melhor de cada atividade. Portanto,
percebe-se que o tema sexualidade, que abrange todas as atividades do projeto, é
tabu para muitos, e que o assunto é complexo, mostrando que é com formas
diferentes de abordar tais assuntos que conseguiremos torná-lo menos polêmico em
nossa sociedade.
Além disso, percebe-se um desconhecimento muito grande com relação ao
uso de preservativo, a pílulas anticoncepcionais e do dia seguinte, à forma de
transmissão da AIDS e outras DSTs, além da sintomatologia das doenças. E nesse
aspecto, este ano, tentamos testar os alunos após a palestra para podermos
observar se houve aproveitamento e aprendizado por parte dos alunos.
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PROJETO RE-VIVENDO A SAÚDE – OS BENEFÍCIOS DA NATUROPATIA
Alcy Aparecida Leite de Souza1, Janaina Ultado Dutra2, Arnei Junior Rozin²,
Celso Antunes da Silva³, Sheila Karina Lüders Meza4, Jane Angelita Schvan Vilaca5.
Área temática 6 – Saúde. Comunicação oral.
RESUMO: O stress provocado pelo número limitado de servidores, técnicos e
docentes, e as demandas emanadas das atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão, somadas às crescentes demandas de Pós-Graduação, implicam em
sobrecarga nas atividades cotidianas, com vistas a sustentarem o funcionamento da
Universidade. Por outro lado, temos a parcela da comunidade composta pelos
acadêmicos, que freqüentemente apresentam inúmeros problemas de ordem física,
mas principalmente de caráter emocional. No Brasil a Lei Nº 8.080, em seu artigo 3º,
refere-se aos fatores determinantes e condicionantes da saúde, que em seu
parágrafo único cita que “as ações que por força do disposto no artigo anterior se
destinam a garantir as pessoas e a coletividade condições de bem estar físico,
mental e social” e a Portaria MS/GM nº 971, 2006, que aprova a Programa Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares-PNPIC no SUS, estando estas propostas
contempladas no presente projeto. O objetivo geral tem como base implantar e
desenvolver ações de saúde que auxiliem na manutenção e recuperação do bem
estar físico e mental dos servidores da Reitoria, docentes e acadêmicos do campus,
e membros da comunidade usuários das clínicas de fisioterapia e odontologia.
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Espera-se melhora nas atividades profissionais e na qualidade de vida dos
participantes do projeto.
PALAVRAS-CHAVE: assistência ambulatorial a saúde; práticas integrativas e
complementares; e naturopatia.
INTRODUÇÃO
Em 16 de abril de 2000, a Organização Mundial da Saúde – OMS – em Genebra,
mais uma vez, reporta-se à necessidade de se criar estratégias mundiais no sentido
de ajudar países a regulamentarem as terapias não alopatas. Em seu documento a
"Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005" ressaltam-se os
métodos de eficácia comprovada quando empregados de forma adequada, dentre
os quais a homeopatia, a acupuntura, a hipnose, técnicas de relaxamento como
yoga, tai-chi, assim como, medicamentos à base de plantas, minerais ou animais.
Não é a primeira vez que esse órgão máximo de promoção mundial de saúde se
pronuncia a respeito. Em 1962, durante a Primeira Conferência Internacional sobre
Atendimento Primário em Saúde, a OMS já alertava aos países do chamado
“terceiro mundo” sobre a necessidade de se resgatar científica e socialmente as
terapias tradicionais de países e povos para atender mais da metade da população
do mundo que não tinha sequer acesso aos procedimentos básicos de saúde.
Apesar de ter atingido grande avanço tecnológico, a medicina moderna ainda possui
limitações significativas, tanto no que se refere a sua capacidade de descrever
fenômenos sócio-psico-biológicos envolvidos na saúde ou na doença, ou nas suas
propostas terapêuticas. Isso tem se refletido numa crescente insatisfação dos
pacientes, que apelam para técnicas ou tratamentos alternativos, ou ainda impetram
ações judiciais buscando reparação de danos físicos ou morais.
Deste modo, focando em nossa realidade, o stress provocado pelo número limitado
de servidores, técnicos e docentes, e as demandas emanadas das atividades de

Ensino, Pesquisa e Extensão, somadas às crescentes demandas de PósGraduação, implicam em sobrecarga nas atividades cotidianas, com vistas a
sustentarem o funcionamento da Universidade. Esta sobrecarga reflete-se nos
constantes

afastamentos

para

tratamentos

de

saúde,

agravados

pela

ineficiência/ineficácia dos setores responsáveis por tal assistência, o Município na
atenção básica e o Estado na atenção secundária. Por outro lado, temos a parcela
da comunidade composta pelos acadêmicos, que freqüentemente apresentam
inúmeros problemas de ordem física, mas principalmente de caráter emocional,
preponderantemente nos Cursos da área da Saúde, onde a demanda emocional por
parte dos acadêmicos é muito mais efetiva. Se por um lado o Sistema de Assistência
a Saúde-SAS, não consegue atender a demanda, proveniente dos servidores,
tampouco as unidades básicas de saúde, onde dependendo da especialidade
chega-se ao absurdo de esperar meses para conseguir uma consulta. A situação
piora quando nos referimos aos acadêmicos, que em sua maioria dependem do
Sistema Único de Saúde-SUS, e significante parcela dos mesmos não contam com
o respaldo familiar, pois residem em outras regiões do Estado, e muitas vezes em
outras regiões do País.
Tanto servidores como acadêmicos acabam dirigindo-se aos colegiados na busca de
soluções, que são dadas na medida em que os profissionais têm disponibilidade,
porém não de forma regular ou com vistas a uma ação preventiva. E é nesta
perspectiva que se propôs o presente projeto.
Como esta parcela da população já convive com a Universidade, este tipo de
atenção complementará a assistência prestada pelas práticas tidas como
convencionais, e, além disso, as mesmas possuem alta resolutividade com um custo
bastante reduzido.
Na busca de entender o motivo dessa aparente contradição, a qual exige uma
reflexão sobre vários temas que têm influência determinante na qualidade da

medicina de hoje, surge o Projeto “Re-vivendo a Saúde – Os Benefícios da
Naturopatia.”.
OBJETIVOS
Este projeto traz como objetivos a implantação e desenvolvimento de ações de
saúde (terapias florais, acupuntura, psicoterapia, consulta de enfermagem) que
auxiliem na manutenção e recuperação do bem estar físico e mental dos agentes
universitários do campus de Cascavel e Reitoria, docentes e acadêmicos dos cursos
de graduação do campus de Cascavel e usuários das Clínicas de Fisioterapia e
Odontologia

residentes

em

Cascavel

por

meio

da

Medicina

Tradicional,

Complementar e Alternativa.
MÉTODO
A

metodologia

consistiu

em

desenvolver

as

atividades

de

atendimento,

provisoriamente, no Instituto de Clínicas, em espaço cedido pelo Curso de
Odontologia até o final do ano de 2008 e após este período as atividades passaram
a ser realizadas no bloco B, da antiga FECIVEL, em uma sala que encontra-se em
fase de adequação. As consultas são agendadas por um acadêmico bolsista do
projeto. As ações são desenvolvidas em conjunto pelos profissionais de forma
transdisciplinar,

ou

seja,

passam

pela

avaliação

de

enfermagem

e

são

encaminhadas para terapia flora e/ou acupuntura, dependendo da abordagem e das
queixas do usuário estes são encaminhados para tratamento psicológico com a
psicóloga da clínica de fisioterapia.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Neste ano foram atendidos vários acadêmicos e servidores técnico-administrativos,
docentes, familiares de servidores e o grupo anti-tabagismo que se reúne
semanalmente na unidade básica de saúde, sendo esta assistência não prevista no

projeto, mas que atende a uma solicitação da coordenadora do grupo e fortalece os
vínculos de parceria estabelecidos com a Secretaria Municipal de Saúde-SESAU e
com esta unidade. Os principais problemas referidos foram insônia, hipertensão,
ansiedade, irritabilidade, falta de concentração entre outros, sendo todos estes
problemas referenciados pela bibliografia como stress, quer por excesso de
atividades, quer por atribulações advindas do mundo moderno, tais como a rapidez
de informações e a violência presentes no mundo globalizado de hoje.
CONCLUSÕES
Conclui-se que através da promoção de ações de conscientização e esclarecimento
acerca das questões que envolvem a Medicina Tradicional, Complementar e
Alternativa, dando ênfase às suas aplicações, bem como as suas limitações, foi
possível fornecer embasamento científico para os usuários, o que facilitou durante o
percurso a tomada de decisão.
Além do que proporcionou uma melhora significativa no desempenho das atividades
profissionais e na qualidade de vida dos que foram atendidos no período até agora,
tais como os agentes universitários do campus de Cascavel e Reitoria, docentes e
acadêmicos dos cursos de graduação do campus de Cascavel, familiares de alunos
e servidores e usuários da UBS do bairro Universitário de Cascavel.
Ressaltou-se a importância da integração da Universidade, tanto com a comunidade
interna quanto com a comunidade externa, geradora de apoio nas questões que
envolvem a prevenção em saúde, e pela demonstração da contribuição dos vários
segmentos dos profissionais de saúde nas equipes e nos programas de saúde.
Enfim, demonstrando que os profissionais da Saúde como educadores podem
oferecer serviços diferenciados de orientação em relação a grande maioria das
questões que envolvam a saúde individual e coletiva que vem alterar a forma de
viver, estimulando a idéia de que há ainda muitas metas a serem alcançadas quanto
a tratamentos alternativos x comunidade x viver melhor.
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OFICINA  PROJETO FUTURO DO JUDÔ: INICIAÇÃO E ALTO
NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL, UMA VIVÊNCIA ESPORTIVA
Coordenador: Prof. Ms. Edilson Hobold
Colaboradores: Gabriela Simone Harnisch; Bianca Ferreira Ramos, Renato
Antenor Assunção de Oliveira; Anne Caroline Duarte; Jorge Alan Glass.
Área temática: Saúde (Esporte, Lazer e Saúde)
PALAVRASCHAVE: Judô; saúde; esporte.
RESUMO:
O Projeto Futuro do Judô: iniciação e alto nível através do esporte social é um
dos projetos de extensão mais antigos da UNIOESTE uma vez que é
desenvolvido ha 12 anos. O Judô é um esporte que a cada ano alcança um
desenvolvimento maior em todo o mundo e especialmente no Brasil, onde
podemos observar uma grande evolução em relação aos resultados
competitivos (Mundiais e Olimpíadas), bem como a sua crescente prática em
todas as Unidades Federativas do país. A proposta desta oficina se justifica no
tocante à mostrar o que é o Judô e quais as contribuições que esta modalidade
pode oferecer para seus praticantes. O objetivo é ministrar atividades
teórico/práticas sobre o Judô, oportunizando uma vivência esportiva e um
maior conhecimento sobre esta modalidade. Metodologia: pretendese
desenvolver aula teórico/prática de Judô expondo os benefícios que esta
modalidade pode oportunizar aos seus praticantes. Nesta aula também serão
trabalhados alguns fundamentos básicos como saudações, posições básicas,
deslocamentos, desequilíbrios, quedas, técnicas em pé e técnicas de
imobilização. Pretendese proporcionar a vivência de aspectos lúdicos
relacionados ao ensino de Judô para crianças. Por fim, apresentar e discutir a
evolução do Judô em nosso país. A oficina será desenvolvida na sala de Judô
do Complexo Poliesportivo do Curso de Educação Física da UNIOESTE –
Campus de Marechal Cândido Rondon. Esperase com esta oficina oportunizar
um maior conhecimento sobre o Judô e mostrar de forma clara aos
participantes as metodologias que utilizamos no ensino desta modalidade.
FORMAS DE CONTATO COM A AÇÃO:
Email: ehobold@hotmail.com
Fones: 45.99612494 ou 45.32847857 (Complexo Poliesportivo  UNIOESTE)

PROMOVENDO A SAÚDE NA MELHOR IDADE: QUALIDADE DE VIDA DO
IDOSO NA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA
ângela caroline fachinello; silvania lopes pinheiro; jossiana wilke faller
área 06 - Saúde
comunicação oral
Palavras-chave: envelhecimento, enfermagem, promoção à saúde.
Resumo
O envelhecimento populacional no Brasil, crescente nos últimos anos,
ocasionou um aumento do interesse para a investigação e por estudos sobre
Qualidade de Vida (QV), velhice, envelhecimento e a criação de alternativas de
promoção à saúde. Biologicamente, o envelhecimento é um processo natural,
progressivo e irreversível, que se instala em cada indivíduo desde o nascimento e o
acompanha até a morte. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a QV do
idoso residente no município de Foz do Iguaçu – PR, através do instrumento Word
Health Organization Quality of Instrument Old (WHOQOL-old), elaborados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Foram entrevistados 192 idosos cadastrados
nas Unidades de Saúde e nas equipes de Saúde da Família das 05 microáreas do
município. Os resultados obtidos mostraram a QV do idoso como Regular, tendo o
escore médio pelo questionário WHOQOL-old de 3,46, não havendo diferença
significativa entre homens e mulheres. O envelhecimento faz parte da vida, não
podemos nos esquivar, mas ter uma velhice com QV boa é um direito do idoso.
Introdução
Com base no último censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil assume uma população de idosos

correspondente a 8,6%. No período de 1990 -1999, o número de idosos aumentou
em quase 04 milhões de pessoas, sendo o grupo etário de maior crescimento o de
75 anos ou mais, revelando 49,3% (IBGE, 2002).
Biologicamente, o envelhecimento é um processo natural, dinâmico,
progressivo e irreversível, que se instala em cada indivíduo desde o nascimento e o
acompanha por todo o tempo de vida, terminando com a morte (SANTOS, 2001). O
homem em desenvolvimento durante o ciclo da vida é um ser biopsicosocial,
podendo sofrer influências e influenciar o ambiente em que vive num processo de
adaptação em suas relações com o mundo. O ambiente físico, político e cultural em
que o homem estiver situado podem facilitar ou dificultar o processo de adaptação,
acelerando ou retardando o envelhecimento (RODRIGUES, 2004).
Diversos estudos apontam para uma maior ocorrência de patologias em
função do envelhecimento além de sua associação à perda de papeis sociais,
motoras, afetivas e psicológicas (MELLO et al., 2009).
QV é um termo que vem sendo constantemente usado desde os meios
acadêmicos até mesmo em nosso cotidiano. Todos querem gozar de QV,
independente de sua idade, raça, religião e meio sócio-cultural.
A OMS define QV como: “[...] a percepção que o indivíduo tem de sua
posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde
vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
(CAMPO; NETO, 2008).
O grupo de estudiosos em QV da OMS, o Word Health Organization Quality
(WHOQOL-Group), propõe um conceito para QV subjetivo, multidimensional e que
inclui elementos positivos e negativos (The WHOQOL Group, 1994 et al., apud
PEREIRA, 2006).
A necessidade de instrumentos de rápida aplicação determinou que o Grupo
de Qualidade de Vida da OMS desenvolvesse a versão WHOQOL-old utilizado para
idosos, onde este contém 24 itens, distribuídos por seis facetas: Funcionamento do

sensório, Autonomia, Atividades passadas, presentes e futuras, Participação social,
morte ou morrer e Intimidade (FLECK, 2000).
Desta forma, o estudo objetivou identificar a QV da população idosa no
município de Foz do Iguaçu, suas características sócio demográficas para, a partir
desses dados, desenvolver ações na comunidade de acordo com a realidade
encontrada, para melhoria da qualidade de vida desses idosos.

Metodologia
Tratou-se de um estudo exploratório de abordagem quantitativa, onde foram
selecionados aleatoriamente 200 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos,
residentes no município de Foz do Iguaçu - PR, cadastrados nas Unidades Saúde
da Família (USF), contidos nas 05 microáreas (Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-oeste
e Norte), onde, em cada microárea foram selecionados 40 idosos (sendo 20 do sexo
feminino e 20 do sexo masculino). Após a coleta dos dados, 8 entrevistas foram
excluídas por erro no preenchimento dos campos. Foi utilizado como critério de
exclusão da pesquisa os indivíduos que se encontravam inconscientes, com
problemas mentais, institucionalizados e os que não concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A seleção dos entrevistados foi estratificada por: gênero, uso do Programa
Saúde da Família (PSF) e microárea de saúde.
A coleta de dados iniciou em outubro de 2009 com término em março de
2010, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, conforme resolução
196/96.
Através de visitas domiciliares, utilizou-se entrevistas diretas com aplicação
de um questionário de natureza regida. O instrumento utilizado está sendo o
proposto pela OMS para idosos WHOQOL-old e Whoqol-Bref. Questões como

idade, sexo, estado civil, naturalidade, escolaridade e renda familiar foram inseridas
no questionário, para caracterização sócio demográfica.
Os resultados foram analisados com auxílio dos princípios da estatística
básica, não aplicando nenhum programa estatístico elaborado.
Resultados e Discussão
Foram entrevistados 192 idosos, 98 (51%) sendo mulheres e 94 (49%)
homens, dentre estes, 187 (97,39%) são de nacionalidade Brasileira e apenas 05
(2,61%) Paraguaia. A QV desses idosos analisadas pelo questionário WHOQOL-old
teve a média correspondente à ±3,46, e pelo questionário Whoqol-Bref ±3,25 isto,
segundo

a

escala

de

Linkert

é

considerada

como

Regular.

Analisando

separadamente homens e mulheres o resultado não teve uma diferença significativa,
homens tiveram a média de 3,50 e mulheres 3,46, demonstrando assim os dois com
QV considerada Regular. Freitas (2006) descreve que os idosos em nosso país, são
pessoas com a possibilidade de não ter uma alta QV, não dadas apenas pela visão
social de que a velhice é uma época de perda, mas também pelas dificuldades
biopsicossociais, que são encontradas.
A faixa etária de maior predominância foi a de 60 a 69 anos com 50,52%
(n=97), o grupo etário que apresentou à menor QV foi às do grupo correspondente
dos 80 aos 89 anos, o grupo correspondente a 60 aos 69 teve a maior QV. Mas
novamente a diferença não foi significativa para que a QV mude sua qualificação.
Em relação à situação conjugal e com quem residem 70,31% (n=135) são
casados, 20,83% (n=40) são viúvos, 7,81% (n=03) são solteiros, 6,25% (n=12) são
separados, 1,04% (n=2) encaixa-se em outras situações não contidas no
questionário. Na questão com quem residem, 38,54% (n=74) residem com o
conjugue e filhos, 27,08% (n=52) apenas com o conjugue, estes foram os que
prevaleceram. Foi analisado que o numero de morados variou de 01 à 08,
prevalecendo que 53 (27,60%) pessoas residem com mais de 02 moradores.

Segundo o IBGE (2000), as mulheres vivem oito anos a mais que os homens, isso
faz com que mulheres idosas, morem sozinhas ou com outras pessoas que não
sejam o conjugue.
No que se refere à religião o maior numero foi referente aos que se definiram
como Católicos Praticantes com 49,47% (n=95), seguindo de Evangélicos
Praticantes 26,04% (n=50), estudos mostram a importância da espiritualidade e da
religiosidade na velhice e que as suas práticas contribuem para o bem-estar,
(PEREIRA, 2006).
Nas informações obtidas sobre renda foram analisadas as seguintes
questões: 76,04% (n=146) são aposentados, 23,96% (n=46) não o são, os que têm
atividade remunerada correspondem a 33,33% (n=64) e 66,67% (n=128) não
exercem nem um tipo de atividade, analisando o total da renda familiar prevaleceu à
renda de 01 a 03 salários mínimos correspondendo a 79,17% (n=152). Alguns
idosos mesmo depois de aposentados continuaram a trabalhar, a maioria, 159
idosos, mantém como sua fonte de renda apenas a aposentadoria, este fato ocorre,
pois, os idosos ao longo da vida construíram outras fontes de satisfação além do
trabalho, reestruturando sua identidade (ALVARENGA, 2008).
As situações escolares dos entrevistados obtiveram os seguintes resultados
68,23% (n=131) relataram que possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 15,63%
(n=30) o Ensino Fundamental Completo, 7,81% (n=15) o Ensino Médio Incompleto,
4,17% (n=08) Ensino Médio Completo, 2,60% (n=05) são Analfabetos e 1,56%
(n=03) Ensino Superior Incompleto. A maioria dos idosos não completou 04 anos de
estudos, classificando estas pessoas como analfabetos funcionais, conforme o IBGE
(2000), sendo demonstrado pelo senso que o país possuía 59,40% de idosos com
está classificação (IBGE, 2000).
Conclusão
Pode-se dizer que apesar da QV do idoso estar classificada no geral como

Regular, é uma vitória para o país aumentar sua população idosa sem que a QV
seja ruim.
O envelhecimento faz parte de um processo gradual, que não podemos nos
esquivar. O aumento da tecnologia medicinal e o país crescendo financeiramente
fazem com que a média de vida da população seja cada vez maior.
Esta população em constante crescimento necessita de uma atenção especial
na área da saúde, com atenção multidisciplinar. O governo já apresenta programas
de saúde voltados especificamente para o idoso, mas como pode ser observado a
QV ainda não é boa.
Com a pesquisa obtivemos dados importantes para o município, entendemos
como o idoso de nossa cidade está e como ele classifica sua QV. A partir desses
dados temos como objetivo, realizar um programa de extensão com a microarea que
apresenta à menor QV, não apenas através do atendimento de enfermagem, mas
trabalhando em conjunto com outros cursos da Universidade e outras instituições de
ensino

superior

do

município,

realizando

assim

um

atendimento

gratuito

multidisciplinar atendendo a necessidade daquele grupo de idosos.
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PROPOSTA DA FISIOTERAPIA NA CAPACITAÇÃO DA PREVENÇÃO DE
ATRASO MOTOR EM CRECHES PÚBLICAS
Helenara Salvati Bertolossi Moreira, Carolina Palma Priotto, Daniella Fernanda
Henkes, Marcela Gomes Ferreira, Simone Suelen Stelter, Fernanda Teodoro
Coelho, Paula Caroline dos Santos, Ana Paula Pellenz
Área Temática: Saúde
PALAVRASCHAVE: Desenvolvimento motor; estímulos; monitoras.
RESUMO:
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.
Esta oficina tem como objetivo capacitar às monitoras de berçário das
creches públicas de Marechal Cândido Rondon na detecção de atraso do
desenvolvimento. Será realizado palestra e vivências práticas de manuseios
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.
Com a realização da presente oficina, esperase 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:
carolina_priotto@hotmail.com  (45) 99698549/ 33263687
Helenara Salvati – (45) 9145 10 45  helenarasbm@hotmail.com

REVISÃO DE LITERATURA E AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL ENTRE
ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL – RELATO DE EXPERIÊNCIA DE
BOLSISTAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS.
Alisson Nonato Borsuk1; Fabiana Bertin2; Oscar Kenji Nihei3; Marieta Fernandes
Santos4.
Área temática: Saúde.

Modalidade de apresentação: Painel.

Palavras chave: Ensino fundamental, escolares, acuidade visual
Resumo
A visão é um dos principais sentidos para a aprendizagem da criança, por isso, o
principal intuito deste trabalho é detectar precocemente a baixa acuidade visual em
alunos do ensino fundamental da rede pública do município de Foz do Iguaçu,
particulamente da região da Vila C, que apresenta baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), e comparar a taxa de baixa acuidade visual obtido com os dados da
literatura nacional. A avaliação da acuidade visual foi realizada através da Tabela de
Snellen, onde a criança é avaliada a uma distância de 6,1 metros da tabela, em um
ambiente bem iluminado. Cada olho é avaliado individualmente quanto á capacidade
de identificar optótipos de diferentes tamanhos. O teste inicia-se com o olho direito,
sendo seguido pelo exame do olho esquerdo. Foram considerados com baixa
acuidade visual os alunos que apresentaram acuidade visual igual ou menor que
0,7, em pelo menos um dos olhos. Neste trabalho, apresentamos uma comparação
dos dados obtidos pelo projeto de extensão com dados da literatura científica
nacional. Uma revisão da literatura utilizando-se o banco de dados Bibliográficos
Scielo, e os termos acuidade visual e escolares, encontrou 410 artigos. Destes
artigos, analisamos mais detalhadamente 23 artigos que tratavam sobre a avaliação
da acuidade visual. A análise desses artigos possibilitou constatar que a Tabela de
Snellen é o método de avaliação de acuidade visual mais utilizado, e o índice de
crianças com algum tipo de problema visual foi de 15,1% a 46% em diferentes
municípios do país. Neste trabalho, no período de agosto a dezembro de 2009, a
acuidade visual de 266 crianças foram avaliadas, e deste total, 35 (13,2%)
apresentaram baixa acuidade visual em pelo menos um dos olhos. Comparado com
os dados da literatura, examinada nesse trabalho, esse índice se enquadra, dentro
dos valores mais baixos. Com isto salientamos a importância da avaliação precoce
de baixa acuidade visual de escolares, e seu devido encaminhamento para os
serviços de saúde, evitando assim problemas de desenvolvimento do escolar, assim
como, a utilização dos dados obtidos para a comparação com dados de outros
municípios e assim contribuir para a caracterização epidemiológica da prevalência
de problemas de acuidade visual em escolares em diferentes regiões do país.

Contato: Professora Marieta F. Santos, e-mail: marieta_fs@yahoo.com.br.,
Telefone: (045) 35768112, endereço: Av. Tarquínio Joslin, 1300, Pólo Universitário,
CEP:85870-650, Foz do Iguaçu, PR.
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Bolsistas Ações Afirmativas/UNIOESTE - Discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Foz
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3
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Colaborador do Projeto.
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SÓ QUEM ESTEVE LA SABE O QUE ACONTECE: UMA VISÃO SOCIAL, ALIMENTAR
E NUTRICIONAL SOBRE OS EX BARRAGEIROS DA USINA HIDRLÉTRICA DE ITAIPU
Maria Rita Marques de Oliveira1
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Hayrton Francis Ximenes de Andrade4
Daniel Betoven de Jesus5
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ÁREA 06: SAÚDE
Modo de Apresentação: Painel
PALAVRAS CHAVE: Costume Alimentar; Segurança Alimentar; Avaliação Nutricional
RESUMO: O objetivo é descrever os costumes alimentares pregressos e atuais dos
primeiros barrageiros da Usina Hidrelétrica de Itaipu, moradores do bairro da Vila C na
cidade de Foz do Iguaçu, tendo como foco o desenvolvimento local no contexto da
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS). Trata-se de pesquisa descritiva
exploratório, da qual farão parte do estudo indivíduos que tenham trabalhado na
construção da Itaipu e que residam na vila C ou que tenham informações qualificadas a
respeito deste período da história de Foz do Iguaçu. O número de participantes estimado
é de 20 indivíduos e, no caso dos barrageiros de vila C, indiretamente, seus familiares.
As informações serão coletadas a partir de observação e entrevistas, questionário,
antropométrica. A observação e as entrevistas têm o propósito de levantar os costumes
alimentares pregressos e atuais da comunidade. O questionário fará um levantamento
dos tipos de alimentos consumidos e a antropometria visa a avaliação do estado
nutricional do grupo. Serão georreferenciados os pontos de produção, transformação,
distribuição e aquisição de alimentos em vila C. Trata-se de um projeto a ser tomado
como piloto para o desenvolvimento de metodologia apropriado ao local para estudos de
costumes alimentares. Nem é preciso discorrer sobre a importância dos registros da
história do lugar. É certo que um projeto de 12 meses, com limitados recursos, produzirá
um pequeno recorte da realidade que se quer abraçar, mas tem a pretensão de tornar-se
o marco inicial desse tipo de trabalho na região. Assim, ao final de um ano, espera-se
obter uma descrição comparativa dos costumes alimentares pregressos e atuais dos
primeiros barrageiros da ITAIPU e contribuir com o resgate a historia alimentar e a
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valorização da comunidade a partir de suas raízes.
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A SITUAÇÃO ATUAL DAS SEMENTES CRIOULAS NO OESTE DO PARANÁ
RABBERS, D.; ZONIN, W. J.; TSUTSUMI, C. Y.; HERRMANN, D.; LOCATELLI, R.; CARVALHO,

A. M.; GRESPAN, V.

Resumo
A Situação das sementes crioulas no oeste do Paraná nos últimos anos vem sendo
estudada pelo fato de que a maior parte das propriedades da região são de pequeno
porte e são a base da agricultura familiar. Com isso estão enfrentando algumas
dificuldades em se encaixar no método capitalista de produção. Com o intuito de
solucionar esses entraves o Projeto de Extensão e Pesquisa “Rede Oeste de
Sementes Crioulas, Cooperativismo e Agroecologia” vem realizando diversos
mecanismos para auxiliar a difusão de sementes crioulas entre esses agricultores
que vem enfrentando esse problema. A pesquisa diagnosticou uma grande
diversidade de plantas cultivadas de origem remota, mantidas nessas propriedades.
Alguns aspectos foram abordados como principais problemas, são eles a dificuldade
em trocar e obter sementes, o desinteresse das novas gerações e a fragilidade dos
cultivos devido aos cruzamentos não controlados.
Palavra-chave: sementes crioulas, agricultura familiar, agroecologia.
Introdução
No plano da agrobiodiverssidade, o sistema moderno vem reduzindo
aceleradamente o uso de sementes crioulas e variedades, concentrando-se apenas
naquelas de alta resposta ao uso de fertilizantes, um exemplo disso é que quatro
quintos das variedades de milho do México (centro de origem dessa planta)
desapareceram desde 1930. Nos EUA 91% das variedades de milho utilizadas no
começo do século XX já desapareceram, e a quase totalidade da produção se apóia
em menos de uma dezena de híbridos (FAO, 1996).

O que são sementes crioulas ou variedades locais e quem as planta? Trata-se de
variedades cujo processo de melhoramento foi-se fazendo empiricamente pela
seleção de plantas mais adaptadas, feita por sucessivas gerações de agricultores.
Frequentemente são variedades tolerantes a fatores limitantes da região onde foram
desenvolvidas.
As raças locais também conhecidas como populações crioulas ou landraces, são
materiais de elevada importância para o melhoramento genético do milho, devido ao
elevado potencial de adaptação que apresentam em condições ambientais
específicas (PATERNIANI; NASS; SANTOS, 2000).
Os pequenos produtores que sobrevivem sofrem várias pressões para aderir ao
sistema da Revolução Verde. Uma das formas mais perigosas de penetração desse
modelo são, justamente, os programas públicos de distribuição de sementes, que
promovem a substituição das variedades tradicionais pelas “melhoradas”. As
vantagens aparentes dessas últimas quase sempre desaparecem quando os
agricultores são obrigados a suportar os custos reais do sistema de cultivo que tais
variedades exigem para render o que prometem (SOARES, A. C. et al., 1998)
Objetivos
Este trabalho teve o objetivo de analisar a situação atual das sementes crioulas na
região oeste do Paraná. Visando a quantificação dos produtos, a biodiversidade das
propriedades rurais e a faixa etária dos trabalhadores destas propriedades. Além
dos levantamentos de caráter quantitativos abordamos os principais problemas que
os agricultores vêm enfrentando perante os meios de produção em que estão
inseridos e o contexto social das famílias camponesas.

Métodos
Este levantamento foi realizado pelo Projeto de Extensão e Pesquisa “Rede Oeste
de Sementes Crioulas, Cooperativismo e Agroecologia”.
Através da prospecção de instituições que incentivam a manutenção e promoção do
cultivo de sementes crioulas foi realizado um levantamento de vinte e cinco
propriedades rurais na região oeste do Paraná, durante o período de junho de 2009
a fevereiro de 2010.
Em cada propriedade estudada foram utilizados métodos etnográficos como
ferramentas de pesquisa. Para fins de registro foram utilizados maquina fotográfica,
câmera filmadora, diário de campo e ficha de entrevista.
Com cada agricultor foi realizado uma entrevista, objetivando a coleta de
informações a respeito do conhecimento, obtenção, importância, dificuldades e
estratégias locais para a manutenção das sementes crioulas.
Discussão e Resultados
Segundo o levantamento realizado, podemos observar que as pequenas
propriedades produzem quase todos os produtos necessários para a alimentação
humana. Conforme a tabela 1 pode observar que 84% das pequenas propriedades
rurais produzem toda a carne que é consumida por sua família e 80% das famílias
produzem todas as frutas e hortaliças que consomem. Diante das entrevistas
podemos constatar que os camponeses necessitam basicamente de três produtos
industrializados, que são comprados na zona urbana, são eles: óleo, sal e açúcar.
Tabela 1.

O levantamento realizado diagnosticou uma grande diverssidade de sementes de
plantas cultivadas tidas pelos agricultores como crioulas. A maior parte dos
agricultores possuem sementes de leguminosas e gramíneas, estas apresentam
uma grande variação de cores, morfologia e usos. As principais vantagens de
utilizarem sementes próprias apontadas pelos agricultores foram a boa adaptação
ao clima, baixo custo de produção, sabor, qualidade do produto e a manutenção da
biodiverssidade associado à práticas agroecológicas. Segundo a tabela 2 pode-se
observar que 80% dos agricultores utilizam sementes crioulas de milho e 68%
produzem feijão desta mesma forma.
Tabela 2.

Tabela 3.

A tabela 3 representa a distribuição etária da mão de obra das propriedades em
estudo. Pode observar que a principal fonte de trablaho vem dos adultos que
compreendem a faixa etária de quarenta a cinquenta e nove anos. Também pode
observar que há uma segunda fonte de mão de obra que compreende os filhos
desses agricultores, entre quinze e dezenove anos.
Conclusão
Há uma grande diversidade de espécies tradicionais de plantas cultivadas mantidas
pelos camponeses da região oeste do Paraná. A preferência dos agricultores de
pequenas propriedades por sementes crioulas é pelo fato de se tornarem
independentes e auto-sustentáveis do meio de produção em que são impostos pela
sociedade moderna.
As principais dificuldades apontadas pelos entrevistados são, a troca e obtenção de
sementes, o medo do desinteresse das novas gerações e a fragilidade dos cultivos
devido aos cruzamentos não controlados.
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Coordenador: Francisco Borzatto
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Mertz, Celestino Gabriel.
Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE: Bioenergia; agroecologia; piscicultura.
RESUMO:
Justificativa: Os profissionais da Extensão Rural do Instituto EMATER atuam há cerca
de 50 anos no município de Marechal Cândido Rondon. O SEU é uma oportunidade de
troca de experiências e demonstração de ações entre a comunidade acadêmica e os
profissionais que atuam no município e região pelo Instituto EMATER.
Objetivo: Demonstrar ações do Instituto EMATER para a comunidade acadêmica,
lideranças e técnicos em geral sobre o trabalho nas áreas de Piscicultura, agroecologia
e bioenergia. Estas atividades são realizadas em parceria com instituições públicas,
Itaipu e a própria universidade. Na área de piscicultura, o Instituto EMATER tem
acompanhamento sistemático em propriedades de piscicultores, com levantamento de
indicadores de produção, alimentação e qualidade de água. Na área de agroecologia,
os técnicos do Instituto atuam em áreas como a homeopatia vegetal, produção
programada de olerícolas, manejo dos solos, cultivo protegido e bioconstruções na área
rural. Em Bioenergia, o Instituto demonstra ações desenvolvidas em parceria com
Itaipubinacional e UNIOESTE na organização da cooperativa de Produção de Biogás,
para geração e venda de energia (Cooperbiogas). A forma de apresentação será

através de materiais didáticos (folders, cartilhas) e banners, com as ações
desenvolvidas pelo Instituto EMATER e exposição dialogada com o público acerca dos
trabalhos e metodologias utilizadas pela Extensão Rural.
CONTATOS:
Francisco Borzatto – (45) 32541736
Urbano T. Mertz – (45) 32540457
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AMPLIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E DA ESTRUTURA DE RECEPÇÃO DE
VISITANTES DO PROJETO CASA

Marcelo José da Silva¹
Samuel Nelson Melegari de Souza²
Resumo
O PROJETO CASA conta com duas casas, uma é construída nos moldes
comumente construídos no país, e outra construída utilizando um projeto que a
favoreça no isolamento ou recebimento de recursos naturais como luz e calor dos
raios solares e dos ventos de convecção natural fazendo com que nesta diminua, o
consumo de eletricidade. A ampliação da visitação no Projeto CASA foi à forma que
se encontrou para a divulgação da importância na conservação e uso racional da
energia. Esta importância foi demonstrada aos visitantes pelo índice de consumo de
energia elétrica comparado entre os dois modelos de casa. O monitoramento dos
índices de consumo (eletricidade, água e gás) e conforto (temperatura e ventilação)
é efetuado pelo laboratório do Centro de Análise de Sistemas Alternativos de
Energia – CASA. No período entre agosto de 2007 a julho de 2008, o Projeto CASA
foi visitado por 448 pessoas, que conheceram a sua estrutura e metodologias
empregadas no aproveitamento dos recursos naturais para a conservação da
energia elétrica.
Palavras chaves: Energia, Eficiência, Conservação.

Introdução
A crescente demanda de energia para a população em serviços que atendem a esta
é devido ao aumento da urbanização, juntamente com o desenvolvimento
econômico, sendo a energia essencial para a população, representando um fator de
preocupação nas áreas econômica e ambiental.
Segundo a COPEL (2005) no Manual de Eficiência na Indústria, um dos caminhos
para diminuir impactos da crescente demanda de energia é fazer a conservação,
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que é eliminar desperdícios, fazer o uso racional gastando somente o necessário,
buscando o desempenho máximo com mínimo consumo; e ainda que conservação
não é, ou não significa racionamento, a perda de qualidade de vida,
comprometimento e produtividade ou desempenho de atividades que envolvem o
consumo de energia; porque a conservação maximiza os investimentos já efetuados
nos sistema elétricos e reduz custos para o país e para o consumidor. Estima-se que
cada consumidor desperdiça cerca de 10% da energia fornecida, seja por hábitos
adquiridos ou uso ineficiente dos eletrodomésticos (COPEL, 2001),
O consumo de energia elétrica em residências no Brasil dobrou entre os anos de
1987 e 2000. A região responsável pelo aumento do consumo de energia nestes
anos foi o sudeste. O consumo de energia nas outras regiões foi significantemente
inferior ao sudeste. Nas regiões sul e centro oeste a população consome três vezes
mais eletricidade que a região nordeste. (Electricity end-uses in the residential sector
of Brazil, 2007).
Os usos finais responsáveis pelo consumo residencial de eletricidade de
quase 80% são: refrigeração na qual predominam as geladeiras e freezers;
aquecimento. Destaca-se o uso de chuveiros e a iluminação com uso de lâmpadas
incandescentes é predominante, mesmo estando entre as menos eficientes
encontradas no mercado hoje (REIS & SILVEIRA, 2000).
Investir em tecnologia eficiente para os vários usos-finais requer maiores gastos no
inicio. Entretanto, o custo de conservar 1,0 (um) kWh é geralmente mais barato que
a sua produção, por isso a vantagem da eficiência energética em ter um menor
custo que a produção de energia.

OBJETIVO
Com a ampliação das visitações no Projeto CASA se consegue divulgar para a
comunidade como diminuir gastos com a energia elétrica com maior eficiência em
seu uso e sem necessariamente perder o conforto no ambiente do lar. Isto é
demonstrado através de aparelhos elétricos mais eficientes ou utilizando de fontes
como a energia solar, dos ventos ou na utilização da água da chuva.
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METODOLOGIA
Com instrumentos presentes no Projeto CASA consegue-se um bom material prático
para proporcionar aos estudantes que são a maioria dos visitantes que revisem seus
conteúdos assistidos em aula. Os estudantes aperfeiçoam os conceitos dados em
sala de aula, conceitos como os das áreas de meio ambiente e elétrica; sobre
transferências de calor em fluídos, quantização de gastos de energia em aparelhos
usados nos domicílios entre outros.

a) Localização
O projeto esta localizado na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, com uma
altitude de 880 m na UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
Campus de Cascavel, cujas características geográficas são latitude 25° 00’ S e
longitude 53° 30’ W.

b) Determinação do consumo de energia por metro quadrado numa residência
convencional e em uma inovadora.
A “Casa inteligente” - tem uma área construída de cerca de 50 m², e possui uma
forma octogonal, e isto é para que ela aproveite a insolação e os ventos, mesmo que
o terreno seja considerado de má orientação. A “Casa convencional” é uma
residência que é construída nos moldes dos projetos que vem sendo comumente
empregados no país, possui área construída de 50 m². As duas casas são
monitoradas pelo laboratório do Centro de Análise de Sistemas Alternativos de
Energia – CASA.
O monitoramento dos índices de consumo (eletricidade, água e gás) e conforto
(temperatura e ventilação) é efetuado pelo laboratório do Centro de Análise de
Sistemas Alternativos de Energia - CASA e cujos dados são processados por
sistemas computacionais de controle automatizado que vêm sendo desenvolvidos
pela equipe de estudos e pesquisas na área da ciência da Computação. Completam
os recursos da casa inteligente equipamentos destinados a aproveitar a energia
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solar para produzir água quente e energia elétrica, ventiladores e aberturas de
ventilação automatizadas, e todo um sistema de acionamento remoto e monitoração
de variáveis ambientais. Tudo é controlado por programa de computador.
A casa inteligente possui forma octogonal que a privilegia no recebimento da
ventilação cruzada ou natural e iluminação natural, pouco importando a orientação
do terreno. Possui lâmpadas fluorescentes compactas, lareira e clarabóia. Seus
eletrodomésticos possuem selo PROCEL A, que é concedido a aparelhos que
possuem eficiência no seu consumo de eletricidade.
O armazenamento de dados foi feito por um medidor de energia centralizado, no
período de um ano (20 de junho de 2006 a 20 de junho de 2007).
Com os dados do consumo de energia armazenado (em kWh) foi possível obter o
índice de consumo de energia por metro quadrado da residência e o consumo por
uso-final, durante o período descrito. Também pode verificar o consumo específico
de cada seguimento, observando-se assim a variação dos resultados nas casas.
Os resultados obtidos foram expostos aos visitantes do Projeto casa, terminando a
visita com a realização de um feedback, momento que os visitantes expõe suas
colocações sobre o que o projeto. Neste momento, também os visitantes são
questionados sobre quais técnicas utilizadas no projeto podem ser levadas até a
sociedade com maiores facilidades, devido esta ter aspectos que sejam mais
adequáveis a realidade econômica e o nível de desenvolvimento tecnológico em que
a sociedade brasileira se encontra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os instrumentos que proporcionam uma melhor eficiência energética, o Projeto
CASA conseguiu uma redução no consumo de energia. O consumo de energia é
mostrado na Tabela 1 e 2. Através destes instrumentos utilizados na casa inteligente
em comparação com os materiais empregados na casa convencional, conseguiu-se
um bom material prático para os estudantes, em sua maior parte pertencentes a
rede pública de ensino. Assim, estes coneceram instrumentos práticos para a
conservação da energia.
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A Tabela 1 mostra os dados de consumo de energia elétrica entre 20 de Junho de
2006 e 20 de Junho de 2007 na Casa convencional, observou-se que o maior
responsável pelo consumo foi geladeira e freezer. O consumo médio mensal foi de
185 kWh.
Tabela 1 – consumo de energia elétrica por uso final.
Usos finais na casa

Percentagem de

convencional

Consumo (kWh)

Participação (%)

Iluminação

526,52

23,7

Tomadas

457,95

20,7

Chuveiro

321,89

14,5

Geladeira-Freezer

910,66

41,1

TOTAL

2217,02

100,0

Dividindo-se o consumo total pela área da residência, que é de 50 m 2, obteve-se a
intensidade de energia de aproximadamente 44 kWh/m2.
A Tabela 2 mostra o consumo de energia nos diferentes circuitos da casa inteligente.
O consumo médio mensal foi de 157 kWh.
Tabela 2 – Consumo de energia elétrica por uso final.
Usos finais na casa

Percentagem de

inteligente

Consumo (kWh)

Participação (%)

Iluminação

298,96

15,9

Tomadas

360,88

19,2

Chuveiro

90,0

4,8

Geladeira-Freezer

1131,2

60,1
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TOTAL

1881,04

100,0

Dividindo-se o consumo total pela área da residência, que é de 50 m 2, obteve-se a
intensidade de energia de aproximadamente 37,6 kWh/m2.
A importância do uso de equipamentos com maior eficiência energética foi
demonstrado numericamente aos visitantes, como no exemplo, do consumo de
energia na casa inteligente pela geladeira e freezer apresentou valores maiores
(24%) que a casa convencional, cujo freezer é menos eficiente, isto ocorreu devido a
diferença de hábitos dos moradores, ou seja, ocorreu um número maior de abertura
da geladeira e freezer o que causa um maior consumo de energia.
Outra situação foi no consumo por iluminação na casa inteligente, onde foi menor
devido nesta serem empregadas lâmpadas fluorescentes compactadas, que
demandam menor potência com relação às lâmpadas incandescentes usadas na
casa convencional outra razão é que na casa inteligente não é necessário o uso de
iluminação artificial durante o dia.
O menor dispêndio de consumo feito pelo chuveiro na casa inteligente foi devido a
esta possuir coletores solares que aquecem a água, que nos dias frios de inverno, é
utilizado um boyler para se conseguir a temperatura que se deseja, reduzindo-se
assim o consumo de energia elétrica de forma significativa.
O bom planejamento da casa inteligente fez com obtivesse menor consumo de
energia por área em um ano, cerca de 6,4 kWh/m2 menos.
Durante o período de agosto de 2007 a julho de 2008, o Projeto CASA foi visitado
por 448 pessoas. Estes puderam conhecer a sua estrutura e metodologias
empregadas no aproveitamento dos recursos naturais como a água da chuva,
direção dos ventos, iluminação natural e energia do Sol. Contribuindo para a
ampliação dos conhecimentos sobre a conservação da energia elétrica.

CONCLUSÃO
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A ampliação das visitas no Projeto CASA fez com que no período de agosto de 2007
a julho de 2008, 448 pessoas conhecessem a estrutura do projeto que é voltado ao
uso eficiente de energia, expondo os resultados da redução da energia elétrica sem
necessariamente redução no conforto dos seus moradores.
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ANÁLISE DA CADEIA-PRODUTIVA DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS
ANIMAIS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO OESTE DO PARANÁ
Anderson Luis Heling1
Adriana Maria De Grandi.2
ÁREA TEMÁTICA: Meio ambiente
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral
RESUMO
A região oeste do Paraná tem grande produção de matéria-prima que pode
ser utilizada para a produção de biodiesel, tanto matérias primas de origem animal
como de origem vegetal, no caso das matérias-primas de origem animal temos as
gorduras oriundas de abatedouros de suínos, bovinos e aves, já as matérias-primas
de origem vegetal tem como principal produto a soja (Glycine max), porém o
biodiesel pode ser obtido a partir de outras fontes vegetais como o girassol
(Heliantus annus), o tungue (Aleurites fordii), o cártamo (Carthamus tinctorius),
dentre outras. A cadeia-produtiva da soja, de suínos, de bovinos e de aves é uma
cadeia-produtiva bem organizada, porém não está voltada para a produção de
biodiesel.
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Óleo, Paraná.
INTRODUÇÃO
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, do
carvão e do gás natural (FERRARI, et al, 2005). Estas fontes são limitadas e finitas,
além de causarem grande poluição ambiental.
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O biodiesel é uma das alternativas para a substituição da matriz energética,
que hoje é totalmente dependente das fontes de energia fóssil. Ele é uma
denominação genérica para combustíveis e aditivos derivados de fontes renováveis
(LIMA, 2004). Estas fontes renováveis podem ser de origem animal ou vegetal. No
caso de serem de origem animal geralmente são subprodutos de frigoríficos que são
transformados em biodiesel, já no caso da matéria-prima ser de plantas oleaginosas
o biodiesel é obtido a partir da extração do óleo das próprias sementes. Outro
material que pode ser utilizado para a produção de biodiesel são os óleos de frituras
já utilizados, que se descartados de forma incorreta causam uma série de danos ao
meio ambiente.
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, 2007).
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.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção de matériasprimas que podem ser empregadas para a produção de biodiesel, fazer um
levantamento de produção destas na região oeste do Paraná e as caracterizar
quanto a produção e teor de óleo, dentre outras características.
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MÉTODOS
O levantamento de produção de matérias-primas para a produção de
biodiesel no Paraná e na região oeste do Paraná foi realizado com base nos dados
disponíveis pelo Departamento de Economia Rural (DERAL) da SEAB. Os dados de
produção agrícola apresentam algumas culturas oleaginosas que são produzidas no
Paraná e que são de interesse de estudo para a produção de biodiesel, sobre estas
culturas tem-se dados de área plantada e produção, conforme apresentado na
Tabela 1. Na Tabela 2 é apresentado o teor de óleo destas culturas, dado este muito
importante, pois influencia diretamente no custo de produção do biodiesel. Também
são apresentados outros dados como o número de cabeças de suínos, de bovinos e
de aves abatidos por ano no Paraná e nas regiões de Cascavel e Toledo (Tabela 3)
e dados de produção de culturas que ainda estão sendo estudadas para a
viabilização da produção de biodiesel, como o cártamo e o tungue (Tabela 4).
RESULTADO E DISCUSSÃO
A cultura agrícola mais produzida no Paraná e a soja (Glycine max), como
pode se verificar na Tabela 1 ela é a que predomina em área plantada no estado.
Pelo fato de se tratar de uma oleaginosa pode ser utilizado como matéria-prima para
a produção de biodiesel, além disso, ela possui uma cadeia-produtiva bem
organizada, mas voltada para a exportação e para a produção de óleo de soja.
Tabela 1. Produção agrícola paranaense de algumas culturas oleaginosas em 2007
CULTURA OLEAGINOSA
SOJA
GIRASSOL
AMENDOIM (EM CASCA)
MAMONA

ÁREA PLANTADA (ha)
4.006.075
1.969
5.725
106

PRODUÇÃO (t)
11.944.323,00
2.429,60
13.981,00
177,00
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CANOLA

3.905

5.647,03

Fonte: Departamento de Economia Rural (DERAL).

Porém só o fato de ela ser a cultura mais abundante no estado não significa
que ela é a mais apropriada para a produção de biodiesel, outro fator que deve ser
levado em consideração é o teor de óleo que ela apresenta em comparação com
algumas outras oleaginosas que se adaptam ao estado. Na Tabela 2 é apresentado
o teor de óleo de algumas oleaginosas produzidas no Paraná.
Tabela 2. Teor de óleo algumas espécies oleaginosas de interesse de estudo para a
produção de biodiesel
ESPÉCIE
TEOR DE ÓLEO (%)
SOJA
18 a 20
GIRASSOL
40 a 48
AMENDOIM
45 a 50
MAMONA
45 a 50
CANOLA
40 a 48
Fonte: CREA-PR.

Como pode se analisar dentre as culturas apresentadas a soja é a que possui
menor teor de óleo, mas outros fatores devem de ser analisados, como o custo de
produção, adaptabilidade da cultura a região, custo do óleo, dentre outros fatores.
Outra matéria-prima que pode ser utilizado para a produção de biodiesel são
as gorduras oriundas de frigoríficos. Na Tabela 3 é apresentado o número de
cabeças de suínos, de bovinos e de aves abatidos no estado e nas regiões de
Cascavel e de Toledo.
Tabela 3. Produção pecuária paranaense e por núcleo regional da SEAB (núcleos
de Cascavel e Toledo, dados de 2007)
Número de cabeças abatidas por ano em cada localidade
Paraná
Núcleo regional de
Núcleo regional de
Cascavel
Toledo
BOVINOS
1.096.282
60.995
17.995
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SUÍNOS
AVES (mil cabeças)

5.748.413
1.130.728

933.577
189.071

1.965.242
158.703

Fonte: Departamento de Economia Rural (DERAL).

Porém da mesma maneira que quando se trata de culturas agrícolas leva-se
em consideração o teor de óleo, custo de produção, adaptabilidade, dentre outros,
quando se trata da produção pecuária devemos levar em consideração o teor de
gordura que não será aproveitado para o consumo, custo para a obtenção da
gordura livre de impurezas, dentre outros fatores que vão influenciar o processo de
produção e consequentemente o custo final do biodiesel.
Outra alternativa para se produzir biodiesel são culturas ainda pouco
produzidas, mas que possuem alta produtividade e teor de óleo, como é o caso do
cártamo (Carthamus tinctorius) e do tungue (Aleurites fordii). Essas culturas ainda
não possuem cadeia produtiva organizada e são pouco produzidas, mas que se
apresentam como grandes promessas para a fabricação de biodiesel. Na Tabela 4
podemos analisar o teor de óleo, produtividade de grãos e de óleo dessas culturas
Tabela 4. Teor de óleo e produtividade do cártamo e do tungue
ESPÉCIE
TEOR DE ÓLEO
PRODUTIVIDADE
(%)
DE GRÃOS
(Kg/ha)
CARTAMO
30 a 40
400 a 1.200
TUNGUE
30 a 35
600 a 1.500

PRODUTIVIDADE
DE ÓLEO (Kg/há)
120 a 480
180 a 500

Fonte: CREA-PR.

Além destas opções para a produção de biodiesel podemos produzir biodiesel
a partir dos óleos de fritura reciclados, estes apresentam baixo custo e evitam danos
ambientas, pois se descartados de forma incorreta podem poluir o solo, os rios, os
lençóis freáticos, dentre outros danos.
Em geral o biodiesel é produzido em uma reação química chamada de
transesterificação (PRAZERES, 2007).
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Na reação de transesterificação 1 mol de triglicerídeo reage com 3 mols de
etanol. Devido ao caráter reversível dessa reação, normalmente emprega-se um
excesso de álcool para deslocar a reação no sentido de maior formação de biodiesel
(SANTOS e PINTO, 2009).
Após a transesterificação o biodiesel ainda passa por alguns processos de
limpeza e purificação para que as impurezas sejam eliminadas e não fique resíduo
dessa limpeza no combustível final.
CONCLUSÃO
Como pode-se observar o biodiesel pode ser produzido a partir de diversas
matérias-primas, podendo ser obtido a partir de resíduos de frigoríficos quando
produzido a partir de gorduras animais, pode ser obtido a partir da reciclagem dos
óleos de fritura já utilizados, o que evita a contaminação do meio ambiente por esses
óleos e também pode ser obtido através do óleo vegetal. Com isso não depende-se
de apenas uma matéria-prima para a produção do biodiesel, assim o tornando viável
economicamente e o deixando como uma fonte de energia alternativa promissora.
O biodiesel trás diversos benefícios ao meio ambiente trata se de uma fonte
de energia renovável e se tiver uma cadeia de produção bem organizada pode gerar
renda a pequenos agricultores, pecuaristas, extrativistas, recicladores de óleo e a
toda sociedade de modo geral.
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ANÁLISE FISICO-QUIMICA E REOLÓGICA DE FARINHA MISTA COM
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RESUMO: A farinha de trigo pode ser usada na fabricação de vários produtos
alimentícios (pães, massas, etc). A qualidade de uma farinha é medida através de
testes físico-químicos e reológicos, que procuram prever o comportamento das
farinhas nos processos de produção, e se corretamente interpretados, oferecem
uma probabilidade muito grande de acerto. Através deles, pode-se também testar
efeitos de mudanças na formulação e uso de aditivos, GERMANI (2007). O
objetivo foi avaliar a adição de diferentes porcentagens de fécula de mandioca na
farinha de trigo classificada como tipo pão, a partir das análises de alveografia,
glúten, atividade enzimática, cor e cinzas (minerais). A adição da fécula foi feita
nas dosagens de 0%, 10%, 20% e 30%, para o experimento foi utilizada uma
farinha média do tipo pão. As análises foram realizadas no laboratório de análise
reológicas de farinha de trigo (LARFT) da Faculdade Assis Gurgacz localizada em
Cascavel - PR, durantes os meses de julho e agosto de 2009, totalizando 20
amostras. As análises foram realizadas de acordo com o manual oficial da AACC
(1999). Na alveografia, para a variável P (tenacidade), apenas os tratamentos
20% e 30% apresentaram diferença significativa, e para a elasticidade da massa
(L) somente o tratamento 10% não apresentou diferença significativa comparado
com a testemunha. Era esperada para as análises de glúten, e força do glúten
uma redução no valor dos resultados, fato esse que se deve pela menor
quantidade de glúten na farinha devido à adição de amido (fécula). Na análise de
Falling number houve uma queda na atividade enzimática da farinha proporcional
ao aumento da porcentagem de fécula e a análise de cinzas houve uma redução
no valor devido à menor quantidade de minerais presentes na mistura. As
variáveis tenacidade e elasticidade apresentaram comportamento heterogêneo,
porém com baixa e média dispersão de dados. Já para a análise de cor houve um
aumento de L*; indicando uma maior coloração para o branco de acordo com o
aumento de fécula. A adição de fécula pode ser feita na porcentagem de até 10%,
devido à perda de qualidade da farinha em determinadas análises que são de
extrema importância para estimar a qualidade do produto final para qual a farinha
será destinada.

CONTATO: e-mail: tadeu@fag.edu.br, fone: (45) 3321-3869.
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RESUMO
A demanda mundial por produtos orgânicos está aumentando, e o cultivo de
trigo orgânico no Paraná constitui-se numa boa perspectiva econômica pra os
produtores. Diante disto moinhos da região sudoeste do Paraná estão
produzindo farinha orgânica para comercialização. A qualidade da farinha de
trigo é de essencial importância, pois constitui umas das matérias primas mais
importantes na alimentação e nutrição humana. Sabe-se que os alimentos,
assim como as farinhas de trigo, podem veicular diversos microrganismos
patógenos, desse modo a qualidade dos alimentos processados está
relacionada à sua segurança microbiológica. O objetivo do presente trabalho foi
realizar análises microbiológicas das farinhas (especial e integral) de trigo
orgânico comercializadas pelos moinhos. De acordo com a legislação vigente
(ANVISA, RDC nº12/2001) as análises realizadas foram determinação de
Bacillus cereus e NMP de coliformes termotolerantes, visto que os primeiros
são patógenos clássico e os seguintes são indicadores de poluição fecal. Para
realização das análises as amostras foram levadas para o laboratório de
microbiologia da FAG, onde foram preparadas diluições decimais seriadas com
semeadura em placa de petri contendo o meio de cultura adequado e
incubadas em temperatura e tempo ideais para o crescimento microbiano de
acordo com a metodologia proposta pela FDA (Silva, 2007). O valor encontrado
de NMP de coliformes termotolerantes excedeu os padrões aceitáveis pela
Resolução da Anvisa, que prevê um limite de até 10 2g/mL e a contaminação
por B. cereus ocorreu em todas as amostras, também fora dos padrões de
qualidade. Os resultados sugerem que houve deficiência em alguma das
etapas pelas quais este trigo passou até chegar ao consumidor final. O trabalho
visou determinar indicadores que possibilitem orientar as indústrias na melhoria
da qualidade e contribuir com a segurança alimentar do produto em questão e
evitar danos a nossa saúde.
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RESUMO
Este projeto visa dar continuidade à geração e difusão de ciência e tecnologia na
apicultura da região Oeste do Paraná, por meio de ações participativas da rede
formada

por

acadêmicos,

técnicos

extensionistas,

produtores,

líderes

de

associações e pesquisadores, nos projetos de Apicultura, desenvolvidos na região
desde agosto de 2006, frutos de parcerias já consolidadas. Por meio de ações do
projeto como: assistência técnica, capacitação de acadêmicos, técnicos e
produtores e da realização e divulgação de pesquisas, e do georreferenciamento
dos apiários, tem se observado melhoria da qualidade dos produtos apícolas
obtidos e sua inserção no mercado, além do fortalecimento do associativismo e
cooperativismo na região. O mel beneficiado na UBM está sendo comercializado
pela COOFAMEL, constituída em julho de 2006, com 41 membros, e atualmente
com 110, em aproximadamente 14 municípios da região. Comercializou 70
toneladas de mel produzidas na região na safra de 2007/2008, e em torno de 90
toneladas em 2008/2009. Tanto a conclusão da UBM quanto a formação da

COOFAMEL são resultados da rede de apicultura formada na região a partir de
2006, com projetos de apicultura desenvolvidos entre as parcerias citadas acima.
Palavras-chave: segurança alimentar, sustentabilidade, georreferenciamento.
INTRODUÇÃO
A implementação de tecnologias é essencial para melhorar a sustentabilidade da
agricultura familiar, por meio de melhorias na qualidade dos produtos,
agregando-lhes valores e diminuindo seus custos de produção. Além disso, o
associativismo e cooperativismo permitem o fortalecimento desses agricultores
perante o mercado fortemente competitivo, possibilitando sua sobrevivência e
permanência no campo, com qualidade de vida e em consonância com o meio
ambiente.
Grande parte da população da região Oeste do Estado do Paraná reside na área
rural, em pequenas propriedades e sobrevive da agricultura familiar, cujas
características são: relação íntima entre trabalho e gestão, tomada de decisões “in
loco”, propriedade com pequena área territorial, trabalho assalariado, ênfase na
durabilidade dos recursos naturais, na qualidade de vida e na diversificação da
produção (HAMERSCHIDT, 2005).
As abelhas têm grande importância na preservação da flora nativa e na produção
agrícola como agentes de polinização de plantas. A relação abelhas/ planta é
intrínseca, já que provavelmente as abelhas surgiram na superfície da Terra já em
íntima relação com as Angiospermas (PROCTOR et al., 1996). Devido às
características geográficas e botânicas que o Brasil apresenta, é possível obter
elevada produção e manejo durante todo o ano (NOGUEIRA-COUTO & COUTO,
2006). Assim, apicultura e meliponicultura podem ser peças fundamentais para a
preservação da biodiversidade e para agricultura sustentável, como estratégias de
complemento à renda do agricultor familiar, em função das baixas exigências para
uma produção eficiente.

Os produtos apícolas ocupam importante papel na balança comercial brasileira,
gerando importantes divisas de exportação, principalmente em função de sua
qualidade, proporcionada pela biodiversidade da flora e pela rusticidade das
abelhas, que dispensam a utilização de antibióticos e pesticidas.
Os dados gerados pelo geoprocessamento constituem uma ferramenta de uso
imprescindível em apicultura, pois facilitam 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 terras de culturas que utilizem
agrotóxicos, evidenciando fator de risco para as abelhas e para o ser humano, por
meio do consumo de produtos apícolas contaminados (BACHA JR. et al., 2009)
OBJETIVOS
Essa atividade tem por objetivo incentivar a apicultura e meliponicultura na região
Oeste do Paraná, por meio do fortalecimento do cooperativismo; capacitação de
acadêmicos, profissionais recém-formados, pequenos produtores e técnicos que
atuam na área; estruturação do beneficiamento de mel; agregação de valores ao
mel e própolis da região, por meio de análises laboratoriais estes produtos,
experimentos na área animal e vegetal com estes produtos e marcação geográfica
dos apiários, proporcionando rastreabilidade aos produtos apícolas.
MATERIAL E MÉTODOS
A atividade está sendo desenvolvida em municípios da região Oeste do Paraná,
junto aos produtores pertencentes à rede de apicultura formada pelo projeto de
Apicultura que vem sendo desenvolvido na região desde agosto de 2006, numa
parceria entre Universidade Estadual do Oeste do Paraná, CNPq, ITAIPUBinacional, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), EMATER,
Cooperativa

Agrofamiliar

Solidária

dos

Apicultores

do

Oeste

do

Paraná

(COOFAMEL), Associação dos Apicultores do Oeste do Paraná (APIOESTE),

Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), Cooperativa de Prestação de
Serviços (BIOLABORE) e SEBRAE.
A atividade vem sendo desenvolvida por meio de metodologia participativa, com
reuniões periódicas com os membros do projeto, buscando uma consonância da
equipe para a realização das ações. Nessas reuniões busca-se também incentivar o
cooperativismo entre os apicultores e meliponicultores da região.
A assistência técnica aos produtores é realizada por meio de visitas, realizadas
pelos técnicos e algumas delas com participação dos acadêmicos.
A capacitação dos acadêmicos, técnicos e produtores está sendo realizada pela
realização de cursos e dias de campo.
Utiliza-se um aparelho de GPS Garmin Etrex Legend para a coleta dos pontos de
georreferenciamento dos apiários, das sedes dos apicultores e das trilhas para a
localização dos apiários. Por questões de segurança e privacidade dos apicultores,
as trilhas foram omitidas e os pontos mostrados em mapas sem as referências de
localização geográfica (latitude/longitude ou UTM). Ao redor dos apiários foi traçado
um raio de 1000m e foi estabelecido um círculo ao redor do ponto inicial, com o
intuito de se verificar a sobreposição dos apiários e, desta forma, definir as áreas de
sobreposição de cada apiário e o número de colmeias por apiário. Para a geração
dos mapas, utilizou-se o programa Trackmaker – Versão 4.0. As ferramentas do
programa, pincel e elipse, estão sendo utilizadas a fim de se traçar o raio em torno
dos apiários, correspondentes às áreas de forrageamento de cada apiário, bem
como as áreas de sobreposição entre eles.
As amostras de mel estão sendo coletadas junto à COOFAMEL, provenientes de
produtores de alguns municípios do Oeste do Paraná, como, Marechal Cândido
Rondon (Latitude 24º33'22”S e Longitude 54º03'24” W-GR); Santa Helena (Latitude
24º51'37”S e Longitude 54º19'58” W-GR); e Entre Rios do Oeste (Latitude
24º42'16”S e Longitude 54º14'03” W-GR).
DISCUSSÃO E RESULTADOS

A Unidade de Beneficiamento de Mel da APIOESTE, em Marechal Cândido
Rondon, estruturada por meio de construções (Paraná 12 meses e ITAIPUBinacional), reformas (SETI) e aquisições de equipamentos (CNPq e SETI),
funciona com SIF para Estabelecimentos Relacionados (ER).

São ainda

necessárias algumas adequações na estrutura da UBM para se obter o SIF
definitivo. Permite beneficiamento do mel, própolis e cera, a apicultores que não
podiam realizá-lo de forma adequada.
O mel beneficiado na UBM está sendo comercializado pela COOFAMEL, também
constituída graças às parcerias, em julho de 2006, com 41 membros, e atualmente
com 110, em aproximadamente 14 municípios da região. Comercializou 70
toneladas de mel produzidas na região na safra de 2007/2008, e em torno de 90
toneladas em 2008/2009. Tanto a conclusão da UBM quanto a formação da
COOFAMEL são resultados da rede de apicultura formada na região a partir de
2006, com projetos de apicultura desenvolvidos entre as parcerias citadas acima. O
mel da COOFAMEL agora possui marca registrada, a partir de março de 2010.
Recentemente foi selecionada, em um edital de financiamentos do MDA, somente
com mais uma cooperativa do Paraná, para participar do 5º Salão do Turismo –
Roteiros do Brasil a ser realizado na cidade de São Paulo, no período de 26 a 30
de maio de 2010.
Com relação à capacitação de todos segmentos da rede, no primeiro semestre de
2009 foram realizados dois treinamentos: sobre análises físico-químicas de própolis
e análises palinológicas de mel; e dois cursos: produção e introdução de rainhas,
ministrado pela coordenadora, para capacitação de produtores de Entre Rios do
Oeste e de georreferenciamento, ministrado por técnicos da ITAIPU-Binacional,
para a equipe do projeto. A parceria com a ITAIPU-Binacional também tem sido de
grande importância ao longo desses anos, colaborando para a construção da
Unidade de Beneficiamento de Cera e possibilitando a contratação de dois técnicos,
via BIOLABORE, para atuarem na apicultura da região.

Como já foi discutido, o georreferenciamento dos apiários será de grande
importância para apicultores e meliponicultores, pela valorização dos produtos e
para os consumidores, pois permitirão a rastreabilidade dos mesmos. Até o
momento foram referenciados geograficamente 310 apiários de 125 apicultores,
localizados em nos seguintes municípios da região Oeste do Paraná: M.C.Rondon,
Terra Roxa, Entre Rios do Oeste, Missal, Diamante do Oeste, Santa Helena, São Miguel
do Iguaçu e Pato Bragado.

Estão sendo coletadas amostras de mel e sendo submetidas a análises físicoquímicas, as quais, como de outras 63 amostras coletadas em 2006/2007, serão
repassadas aos produtores que forneceram as amostras, permitindo-lhes um maior
conhecimento sobre seu produto.

Além disso, os resultados permitem uma

caracterização do mel da região e uma maior confiabilidade à cooperativa que
comercializa o produto.
Quanto à extensão tecnológica, várias pesquisas têm sido geradas pela
Universidade e difundidas pelos agentes do projeto, como:
• análises físico-químicas, microbiológicas e polínicas de méis obtidos de 63
produtores da região – resultados concluídos e divulgados em eventos e
entregues, individualmente, aos produtores que cederam as amostras.
Atualmente

já

foram

colhidas

120

amostras

de

méis

de

apiários

georreferenciados, as queis estão sendo analisadas quanto aos mesmos
parâmetros;
• própolis – pesquisas de análise fisico-químicas já concluídas e divulgadas e novas
amostras sendo colhidas para serem analisadas; pesquisas com utilização de
própolis com animais de interesse zootécnico, como atividade antiparasitária em
ovinos e bovinos, efeito sobre a mastite bovina (em imersão dos tetos e via oral)
e na área de nutrição em bovinos – vários concluídos em forma de trabalhos de
conclusão de cursos e divulgados em reuniões e eventos;

• polinização – pesquisas com polinização em girassol, concluída como dissertação
de mestrado e divulgada em eventos na área de biodiesel, pelo aumento
proporcionado pela polinização à produção de extrato etéreo (óleo); polinização
na cultura de morango – recentemente concluída.
•

melhoramento genético.- pesquisa com produção de rainhas , com enfoque em
seleção para produção de mel e própolis, utilizando material genético da região,
concluída como dissertação de mestrado e divulgada em eventos e aos
produtores que participaram ativamente da pesquisa, possibilitando que parte do
experimento fosse realizado em suas colméias.

Como forma de divulgação e capacitação, no dia 26 de Setembro de 2009 foi
realizado o III Seminário de Apicultura do Oeste do Paraná, em Santa Helena, com
participação de 200 pessoas, a maioria apicultores.
CONCLUSÃO
O acompanhamento na assistência fornecida pelos técnicos tem proporcionado
aprendizado maior aos acadêmicos, além de gerar demandas para realização de
pesquisas na universidade.
A ciência e tecnologia desenvolvidas têm sido co-autoria dos universitários, que
também são agentes no retorno dessas informações ao produtor e à comunidade
científica.
Estão sendo criadas possibilidades de competitividade e inserção no mercado a
apicultores familiares que dificilmente conseguiriam manter-se na atividade, frente à
crescente exigência por obtenção de produtos dentro das normas de segurança
alimentar.
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APICULTURA NO OESTE DO PARANÁ – EXPERIÊNCIA POSITIVA PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR.
Coordenador: Regina Conceição Garcia
Colaboradores: Alisson Chiréa, Sheley Daiana Sutil, Jéferson Gremaschi, Juyverson
Giasson, Luan de Oliveira, Eduardo Mitanck
Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE – associativismo, produção, qualidade
RESUMO:
A implementação de tecnologias é essencial para melhorar a sustentabilidade da
agricultura familiar, melhorando a qualidade dos produtos, agregandolhes valores e
diminuindo seus custos de produção. Ações, visando o desenvolvimento e a
organização da apicultura na região, estão em andamento desde janeiro de 2006, com
parcerias entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, CNPq, ITAIPU
Binacional, associações de classes e cooperativas. Em 2008 houve a aprovação de um
projeto pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior – SETI/UGF, dando
sequência a essas ações. Criouse uma rede de pesquisadores, técnicos, acadêmicos
e produtores, e, por meio de visitas técnicas e reuniões, foram diagnosticadas as
carências dos pequenos apicultores familiares da região, sendo a atividade apícola
ainda economicamente pouco expressiva, com exploração de subsistência, sem
investimento em tecnologia, genética e qualidade. As participações em cursos, reuniões
técnicas e eventos, de todos os segmentos da rede, vem permitindo a troca de
informações. Priorizando a questão organizacional, em 2007 foi constituída uma
cooperativa (Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores do Oeste do Paraná 
COOFAMEL), com 40 cooperados (atualmente 92), a qual já comercializou toneladas
de mel produzidas na região. A conclusão de uma Unidade de Beneficiamento de Mel,
Própolis e Cera foi possível, graças aos equipamentos adquiridos, construção e
reformas das instalações, permitindo a liberação do SIF para comercialização do mel.
Foi construída uma Central de Produção de Rainhas na UNIOESTE e realizadas
diversas pesquisas sobre qualidade de mel e própolis da região e sua aplicação na área
animal e vegetal, como forma de agregar valor a esses produtos, e sobre plantas
apícolas nativas, como incentivo à reconstituição de áreas de mata ciliar. Os resultados

estão sendo divulgados em eventos de extensão, pesquisa e, principalmente, estão
sendo transmitidos aos apicultores da região. As parcerias firmadas e a formação dessa
rede abriram possibilidades de competitividade e inserção no mercado a apicultores
familiares que dificilmente conseguiriam manterse na atividade, frente à exigência cada
vez maior quanto à obtenção de produtos dentro das normas de segurança alimentar.
CONTATO:
alissonchirea@hotmail.com / 45 91345664
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ASSISTÊNCIA CONTINUADA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE E
QUEIJO COLONIAL PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR NO OESTE E
SUDOESTE DO PARANÁ.
Luciana Oliveira de Farina; Sérgio Luiz Gongoleski Junior; Suelem Tavares da
Silva Penteado
Área temática: Tecnologia e Produção
Comunicação Oral: RESUMO EXPANDIDO
RESUMO
A produção e a comercialização de queijo colonial produzido a partir de leite cru é uma prática comum
na região Oeste e Sudoeste do Paraná. A qualidade do leite depende da composição físico-química e
da condição higiênico-sanitária, o que influenciará na qualidade do derivado produzido. Dessa forma, é
necessário avaliar as condições de produção de leite e queijo, levando informações aos produtores,
com o objetivo de melhorar a qualidade físico-química e microbiológica de leite e queijo produzidos.
Neste contexto, foram coletadas 07 (sete) amostras de leite e queijo colonial produzidos por agricultores
familiares do município de Guaraniaçu-PR acompanhados pelo projeto. Com a realização de análise
química, físico-química e microbiológica constatou-se que há boas condições higiênico-sanitárias na
produção do leite, visto que em apenas 01 (uma) amostra houve contagens bacteriana e de células
somáticas elevadas, além de não terem sido evidenciadas alterações no teor de lactose. A maior parte
dos queijos foi classificada como de média umidade, sendo necessária uma padronização na técnica
empregada na fabricação para evitar grandes variações de acidez, que interfere na qualidade do
produto final.
Palavras-chave: queijo colonial; leite cru; qualidade
INTRODUÇÃO
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De fato, o leite é um alimento muito completo, rico em proteínas, carboidratos, gorduras, sais
minerais e água, fornecendo também uma grande quantidade de cálcio e fósforo, sendo bem tolerado
pela maioria da população. Nos tempos atuais, seu consumo apresenta uma taxa de crescimento
constante, principalmente de seus produtos derivados. Tratando-se de um alimento altamente perecível
e que depende de altos custos para sua conservação após produzido, o leite sempre representou um
risco para o consumidor. O queijo é um alimento de alto valor nutricional e de fácil conservação, sendo
uma boa opção para aumentar a durabilidade do leite. Após o início da vigência da Instrução Normativa
nº 51 (BRASIL, 2002) aumentou-se as exigências do setor, obrigando à produção de leite com
qualidade, ao aprimoramento de tecnologias de produção pelos laticínios e indústrias, o que tem
obrigado os produtores a adequar-se nesse contexto. A qualidade do queijo depende da qualidade do
leite usado na fabricação. Os fatores referentes à composição físico-química e o nível higiênicosanitário, definem seu valor nutricional, industrial e sua segurança alimentar (PICININ et al., 2001).
Apesar de pequenos rebanhos e de pouca ou nenhuma tecnologia, os agricultores familiares
são responsáveis pela produção de 54% de todo leite do Estado, respondendo por 9,2% da produção
nacional, com um rebanho de 1.187,1 milhões de cabeças e com produção total de 1.585,3 milhões de
litros, colocando o Paraná, como o quinto maior produtor de leite do Brasil (SEAB/DERAL, 2002).
A produção e a comercialização de queijo colonial, produzido a partir de leite cru é uma prática comum
na região Oeste e Sudoeste do Paraná por agricultores familiares, caracterizados por possuírem baixa
produção e pouca tecnologia. 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 da
qualidade físico-química, microbiológica e sensorial é essencial para agregação de valor comercial e
para atender aos anseios do mercado. Cada propriedade é unidade produtiva diferente, assim, todos
os aspectos que se relacionam com a produção de leite devem ser analisados minuciosamente.
OBJETIVOS
Dar assistência técnica continuada aos pequenos produtores de leite e queijo colonial da região
Oeste e Sudoeste do Paraná a partir da avaliação das análises composicional, físico-químicas e
microbiológicas do leite e queijo produzidos, levando essas informações ao produtor com o intuito de
melhorar e padronizar a qualidade destes, agregando valor e garantindo a renda do produtor e a dando
segurança alimentar ao produto.
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MÉTODOS
No período de setembro de 2009 a janeiro de 2010, realizou-se visitas às propriedades de 07
(sete) agricultores familiares da cidade de Guaraniaçu-PR atendidos pelo projeto “Estratégias de
Qualidade e Produtividade para a Cadeia do Leite no Oeste e Sudoeste do Paraná”. Nos
estabelecimentos rurais foram realizadas coletas de leite e queijo colonial, sendo as amostras
armazenadas em caixa térmica de isopor com gelo e transportadas para o Laboratório de Alimentos da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Cascavel. As análises foram
realizadas no período de até 24h após a coleta das amostras.
As amostras de leite foram analisadas em relação aos teores percentuais expressos em
g/100g de sólidos totais, gorduras totais, lactose e proteínas totais, bem como a contagem de células
somáticas e contagem bacteriana total. Essas análises foram realizadas no Laboratório da Associação
Paranaense de Criadores de Bovinos de Raça Holandês em Curitiba-PR. As amostras de queijo foram
analisadas no Laboratório de Alimentos da Unioeste em relação aos teores percentuais expressos em
g/100g de acidez (método ponderal), extrato seco total (método gravimétrico), RMF (método
gravimétrico), Cloretos (método de doseamento das cinzas). As amostras de leite também foram
analisadas em relação à acidez. Todas as metodologias utilizadas foram realizadas conforme descrito
na Instrução Normativa nº68 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir da análise do leite do leite utilizado para fabricação de queijo
colonial elaborado por agricultores familiares da cidade de Guaraniaçu-PR.
Tabela 1 – Resultados da análise composicional do leite utilizado para fabricação de queijo colonial.
Amostras
1
2
3
4
5
6

Gordura
(%m/m)
2,61*
3,82
4,61
4,55
4,72
2,20*

Proteína
(% m/m)
2,97
2,93
3,00
3,70
3,00
2,74*

Sólidos Totais
(% m/m)
11,35
12,29
13,34
13,85
13,41
10,11

ESD
(%m/m)
8,74
8,47
8,73
9,30
8,69
7,91*

Lactose
(%m/m)
4,71
4,56
4,66
4,48
4,67
4,40

4

7

4,13

3,52

13,07

8,94

4,45

Em relação aos resultados obtidos par análise de gordura, 02 amostras obtiveram índice de
gordura menor que 3% (m/m) (amostra 1 e 6), conforme estabelecido por BRASIL (2002), sendo que
esta concentração varia geralmente entre 3,5 e 5,3%, em razão de diferenças entre raças, estágio da
lactação e de acordo com a alimentação dos animais.
BRASIL (2002) estabelece um valor mínimo de 8,4% (m/m) de extrato seco desengordurado
(ESD). WALSTRA e JENNES (1984) consideram normal uma variação entre 10,30 e 15,50% (m/m)
para sólidos totais. Em relação ao teor de proteínas o mínimo de 2,9% (m/m) é estabelecido pela
legislação Para os três parâmetros somente a amostra 06 apresentou-se fora das faixas estabelecidas.
Quanto ao teor de lactose, nenhuma amostra apresentou valores abaixo do valor mínimo permitido
pela legislação, que é de 4,3% (m/m).
Conforme poderá ser verificado adiante, a amostra 6 apresentou adição de água, o que justifica
os baixos teores de gordura, proteínas, sólidos totais e extrato seco desengordurado encontrados.
Na Tabela 2 são apresentados os resultados dos parâmetros físico-químicos do leite utilizado
para fabricação de queijo colonial elaborado pelos agricultores familiares.
Tabela 2 – Resultados dos parâmetros físico-químicos, CCS e CBT do leite utilizado para fabricação de
queijo colonial.
Amostras

Acidez (% m/v)

Crioscopia (ºH)

1
2
3
4
5
6
7

0,18%
0,12%
0,33%*
0,26%*
0,20%*
0,18%
0,18%

-0,534
-0,542
-0,551*
-0,534
-0,554*
-0,517*
-0,534

CCS
(1000 x ml)
54
26
243
477
110
22
1409*

CBT
(1000 x ml)
373*
62
347*
535*
1224*
362*
194*

Em relação à acidez, três amostras (amostras 3, 4 e 5) apresentaram-se acima do limite
estabelecido por BRASIL (2002) entre 0,12 a 0,18% (m/v). Valores elevados podem indicar problemas
relativos à refrigeração da amostra, já que segundo estudo realizado por GARRIDO et. al (2001), a
refrigeração do leite é um fator essencial do controle da sua qualidade, sendo que amostras estocadas
sob refrigeração insuficiente, apresentam aumento nos valores de acidez.
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Em relação à crioscopia, três amostras (3, 5, e 6) se apresentaram fora dos padrões
estabelecidos, considerando a faixa de variação aceitável entre -0,530ºH (BRASIL, 2002) e -0,550ºH
(PEREIRA, 2001). Duas dessas amostras (amostras 03 e 05) apresentaram crioscopia abaixo do
mínimo, indicando aumento do teor de sólidos no leite, provavelmente relacionado ao aumento da
acidez titulável. Uma das amostras (amostra 04), apesar de apresentar acidez elevada, esse aumento
não afetou significativamente a crioscopia, provavelmente devido às suas características
composicionais. Uma das amostras apresentou crioscopia elevada (amostra 6), indicando adição de
água ao leite, elevando levando o ponto de congelamento do leite próximo ao da água. O teor de água
estimado, considerando-se o ponto de congelamento e o teor de sólidos totais desta amostra, conforme
descrito por Pereira et al. (2001) foi de 2,8% (m/v).
De acordo com a Instrução Normativa nº51 do Governo Federal (BRASIL, 2002), é permitida
uma contagem de até 750.000 células somáticas/mL de leite. A presença de células somáticas indica
leite proveniente de vacas que desenvolveram processos inflamatórios na mama do animal, ou mastite.
Portanto, apenas uma amostra (amostra 07) apresentou contagem elevada.
Estudos efetuados por HARMON (1998) indicam que CCS elevada, significa uma condição
anormal do úbere, sendo que a principal causa do aumento desta CCS seria uma inflamação da
glândula mamária (mastite).
Segundo a Instrução Normativa nº 51, leite cru refrigerado deve apresentar no máximo
106.000 UFC/mL. Portanto, das amostras analisadas somente a amostra 2 apresentou carga
bacteriana de acordo com a legislação. A falta de padrão para as demais amostras indica adoção de
procedimentos de higiene inadequados na obtenção do leite e possíveis deficiências no sistema de
resfriamento empregado.
Em relação às análises químicas e físico-química dos queijos coloniais, a Tabela 4 apresenta
os resultados obtidos.
Tabela 4 – Resultado das análises químicas e físico-química dos queijos coloniais.
Amostras
1
2
3
4

Extrato Seco %
(m/m)
56,77
55,62
57,37
53,44

Umidade %
(m/m)
43,23
44,38
42,63
46,56

RMF %
(m/m)
6,26
5,04
6,36
5,99

Cloretos %
(m/m)
1,19
0,06
1,56
1,42

Acidez %
(m/m)
36,28
23,89
66,34
52,15

6

5
6
7
Média

55,00
52,46
62,66
56,19

45,00
47,54
37,34
43,81

2,94
3,02
3,99
4,80

0,06
0,65
1,26
0,89

21,14
30,80
24,79
36,48

Levando-se em consideração os valores de umidade, as amostras 1, 2, 4, 5 e 6 são
classificadas de média umidade, ou queijos de massa semidura, enquanto as amostras 3 e 7 são
classificadas como de alta umidade, caracterizando queijos de massa branda ou “macios”.
De acordo com ARRUDA e BENEDET (2001), essa diferença tem como causas mais
prováveis, a variação de temperatura e umidade relativa do ar da região e da demanda do mercado
pelo produto. Além disso, outro fator relevante é a diferença de tecnologia empregada entre as
fazendas, com modificações na prensagem, tamanho dos grãos, tamanho dos queijos, teor de sal, o
que reflete diretamente no teor de umidade.
O teor de sal, segundo BEHMER (2001), assegura a conservação do queijo, dando sabor à
massa, auxiliando a eliminação do soro e favorecendo a formação da casca. Os resultados obtidos
comparados ao estudo realizado por ARRUDA e BENEDET (2001) com queijos coloniais da região
serrana de Santa Catarina,, mostrou que o teor médio de sal nos queijos foi de 1,65%, e considerando
esse resultado, todas as amostras apresentaram teores inferiores ao encontrado. A grande variação
observada no teor de cloreto de sódio entre as amostras se deve à quantidade de sal adicionada
durante a produção e também ao tipo de salga empregado.
A acidez encontrada depende dos processos empregados na produção dos queijos e pode
variar em função: da qualidade do leite, falta de padronização na fabricação, do tempo de maturação e
do tipo de queijo elaborado. Além disso, o teor de fermento lático adicionado ao leite para a fabricação
de queijo pode variar de fazenda para fazenda, diferentes concentrações de microorganismos
fermentadores da glicose estão presentes na massa do queijo, causando variações na intensidade e
velocidade de fermentação e, conseqüentemente, no teor de lactose transformada em ácido láctico e
na acidez desenvolvida. FURTADO (2005) também frisou a importância que a prensagem da massa
tem nas características do queijo, fato que também influencia na acidez, uma vez que a lactose
também está presente no soro do leite e pode ser eliminada em maior ou menor quantidade,
dependendo da força e tempo de prensagem da massa, causando diferenças no teor de lactose
presente nos queijos de diferentes fazendas e consequentemente na acidez final do queijo.
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CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos das análises de leite, pode-se afirmar que no geral, o leite
produzido é de boa qualidade química, apresenta desvios em relação à qualidade físico-química e
microbiológica, evidenciando problemas relativos à obtenção higiênica e armazenamento adequado,
sendo que e a prática da fraude por adição de água ao leite, proibida pela legislação, foi observada. A
qualidade química dos queijos foi considerada aceitável e a composição média encontrada encontra-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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARRUDA, L.P., BENEDET, D.H., Contribuição ao Conhecimento do Queijo Colonial Produzido
na Região Serrana do Estado de Santa Catarina. Brasil. Ciênc. Agrotec., Lavras, v.25, n.6,p.13511358,nov/dez.,2001.
BEHMER, M. L. A. Tecnologia do Leite: produção, industrialização e análise. 13ª ed. São Paulo:
Nobel, 320 p, 1999.
BRASIL. Instrução Normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002. Aprova os Regulamentos Técnicos
de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite
Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru
Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade com os anexos a esta Instrução
Normativa. Diário Oficial da União, Brasília. Seção 1, p. 13-22, 20 set. 2002.
BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 68. Oficializa os
métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de leite e produtos lácteos. Diário Oficial da
União. Brasília, 14 dez. 2006.
Mais 10 referências no artigo original.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA PISCICULTURA DA REGIÃO FRONTEIRIÇA
DO SUDOESTE DO PARANÁ
Ronan Roger Rorato1, Fabrício Martins Dutra2, Fábio Bittencourt3
Área 5: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel

PALAVRAS-CHAVE: aquicultura, extensão, agricultura familiar
RESUMO: Os trabalhos de assistência técnica e extensão pesqueira oficiais
não têm conseguido atender de forma suficiente à atividade, pelo fato de haver
falta de técnicos especializados e pela política de desmonte dos órgãos
públicos, como foi o caso no Paraná, nos anos 90. As constantes inovações
tecnológicas e dificuldades econômicas das atividades agrícolas emergentes
exigem que sejam feitas atualizações constantes dos produtores em toda a
cadeia produtiva para desenvolver um crescimento sustentável pois a única
alternativa realista consiste em proporcionar aos agricultores os conhecimentos
(capacitação e tecnologias compatíveis com os recursos que realmente
possuem) para que eles mesmos possam solucionar seus problemas. Os
repasses de conhecimentos através da capacitação técnica sobre os sistemas
de produção de peixes e a busca de novas tecnologias visam o crescimento da
atividade e a inserção dos produtores familiares na atividade, com capacidade
de gerar renda, viabilizando assim sua propriedade. Sendo assim, o objetivo do
presente trabalho foi verificar a real necessidade temporal das visitas técnicas
as propriedades envolvidas no projeto. Para isso, foi elaborado um questionário
onde se incluiu os itens referentes aos intervalos aos quais os produtores
deveriam elencar qual seria o ideal no ponto de vista deles. Após as entrevistas
verificou-se que a maioria, constituída por 60% do total de famílias vistoriadas,
prefere que o técnico a campo faça sua visita mensalmente. Em seguida, 30%
estariam satisfeitos com o repasse quinzenal em seus sítios; 8% acreditam que
semestralmente estaria perfeito e apenas 1% entende que uma vistoria anual
bastaria para o desenvolvimento da atividade. As diligências visando o aporte
técnico continuado para o subsídio informativo de apoio a criação piscícola é
de suma importância para alavancar o setor primário e possibilitar a melhoria e
intensificação dos cultivos de forma a ampliar o poder financeiro daqueles
envolvidos com a atividade. Sendo assim, a assistência técnica deve ser
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balizada em características técnico-científicas e administrada por pessoas
especializadas no ramo.

AUTOMAÇÃO E CONTROLE DO PROCESSO DE ACETIFICAÇÃO DO SUCO DE
TOMATE
1
Wanessa Fernanda Scheidt ; Maurício Alberto Poletti Papi1; Roberta Cechetti1; Bruna
Mayara Sipp1; Clóvis Bombardelli2
1
Discente do curso de Tecnologia em Processos Químicos – UTFPR; 2 Doutor coordenador e orientador do
projeto de extensão Emprego da resistividade elétrica no acompanhamento da cinética em reações químicas UTFPR

Área Temática: 7- tecnologia e produção
Comunicação Visual Painel
Palavras-chave: fermentação acética; condutividade; cinética
RESUMO - A cultura de tomates no sul do país vem se expandindo e a obtenção de
vinagre é uma alternativa para o aproveitamento de excedentes de safra. O objetivo
desse trabalho é aplicar a condutividade elétrica como um método de controle na
produção de vinagre a partir de tomates oriundos. Para a fermentação alcoólica do
suco de tomate, foi utilizada a bactéria Saccharomyces cerevisiae, a partir de
fermento biológico seco. Inicialmente fez-se o preparo do suco de tomate,
adicionando-se o açúcar e o fermento calculado. Para a fermentação acética
utilizou-se o processo de fermentação submersa para o suco de tomate fermentado,
neste método, a fermentação ocorreu num pequeno reator de mistura completa, com
o oxigênio sendo fornecido por borbulhamento no meio reacional. As amostras de
vinagres foram analisadas por titulometria de neutralização empregando uma
solução de NaOH 1,0 mol/L. Monitorando diariamente a condutância resultante ao
longo do processo titulométrico. Através de gráficos obteve-se curvas de ajuste para
relacionar a condutividade elétrica com o grau de acidez obtida na fermentação
acética e assim se determinar o melhor tempo necessário à fermentação. A acidez
máxima foi de 1,64% e a condutividade de 5,209 mS/cm (25 oC). Apesar do mosto
de tomate, não ter atingido a acidez determinada pela legislação para ser
classificado como vinagre de tomate (4%), este experimento mostra que possível
controlar o processo de acetificação do mosto pelo controle da condutividade. Foi
verificado que as bactérias acéticas utilizadas, provenientes de vinagre de vinho não
pasteurizado, não foram eficientes na produção de vinagre no processo analisado.
Os teores de ácido acético nos produtos finais ficaram aproximadamente em 1,6 %.
A análise microscópica dos vinagres de tomate revelou presença de sujidades,
larvas e parasitas, o que indica que o processo não foi apropriado e que não foi
higienicamente bem conduzido. Outro fator que pode ter contribuído para o
decréscimo do teor de ácido acético foi a competição bacteriana ocorrida no
processo, uma vez que o inoculante não contém apenas as bactérias responsáveis
pela fermentação acética.
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Área Temática: 7- tecnologia e produção
Comunicação Visual Painel
Palavras-chave: fermentação acética; condutividade; vinagre
RESUMO - O vinagre de vinho é um produto alimentício classificado como
condimento, obtido a partir da fermentação acética de vinhos, que deve conter uma
acidez volátil mínima de 4%, expressa em ácido acético, seu principal componente,
conforme a legislação brasileira. No presente trabalho é descrita uma metodologia
simples e reprodutível para determinação da acidez e condutividade em amostras de
vinagres. Utilizou-se para o estudo o método de Orleans conhecido como lento,
superficial ou estacionário, é o mais antigo usado para a produção de vinagres e
consiste em deixar a acetificação do vinho por meio de uma película mantida na
superfície do líquido chamada de “mãe do vinagre”. Esse processo produz vinagre
de excelente qualidade empregando somente fermentado como matéria-prima. Para
o experimento foram utilizados barriletes de PVC com capacidade máxima de 10
litros, provido de uma abertura superior que foi coberta com tecido que impede a
entrada de insetos e outros corpos estranhos, a retirada das amostras foi realizada
por uma torneira localizada na lateral do barrilete. Quando cuidadosamente
conduzido, o processo descrito produz vinagre de muito boa qualidade, praticamente
límpido, dispensando clarificações e filtrações. As amostras de vinagres foram
analisadas por titulometria de neutralização ácido-base empregando uma solução
aquosa de NaOH 1 mol/L previamente padronizada. Monitorando diariamente a
condutância resultante ao longo do processo titulométrico. Obteve-se curvas ajuste
para relacionar a condutividade elétrica com o grau de acidez obtida na fermentação
e assim se determinar o melhor tempo necessário a fermentação. A acidez e
condutividade final foram respectivamente de 4,04% e 1838 mS/cm a 25 oC. Este
experimento mostra que possível controlar o processo de acetificação do mosto pelo
controle da condutividade, tratando-se de uma técnica de baixo custo e de simples
manuseio.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS DE
PRODUTO A BASE DE TOMATE, DENOMINADO “TOMATADA”
Graziela Bragueto, Cristina Laís Finger, Patricia Dias Gamero, Janesca Alban
Roman
Área Temática: Área 07 – Tecnologia e Produção
Modalidade da apresentação: comunicação visual / painel
PALAVRAS-CHAVE: Análises; Sensorial; Tomate.
RESUMO: O tomate ocupa lugar de destaque na mesa do consumidor como produto
in natura ou industrializado. É um fruto com alto valor nutricional, porém muito
perecível e de película bastante fina, tornando-se uma matéria-prima frágil para a
colheita e transporte. O objetivo deste trabalho foi aproveitar tomates com estágio de
maturação avançado que não são aceitos para comercialização in natura, para a
elaboração de novos produtos verificando suas características físico-químicas e
sensoriais. Foram elaboradas duas formulações de tomatada diferenciando por uma
conter tomate batido (TB1) e a outra tomate picado (TC1). As análises físicoquímicas foram realizadas em quadruplicata no laboratório de química da UTFPR campus Toledo. Foram determinadas a umidade, cinza, acidez titulável total, pH e
vitamina C das amostras. Os valores de pH encontrados foram semelhantes tanto na
tomatada quanto na goiabada. A quantidade de vitamina C encontrada na tomatada
foi superior a encontrada na goiabada. A diferença no teor de umidade pode estar
relacionada com o tempo de cocção. Participaram dos testes sensoriais, 49
acadêmicos de uma Faculdade particular de Toledo – Pr. Os provadores
degustaram duas amostras de tomatada e uma de goiabada comercial. Os atributos
aparência, cor, sabor e textura foram analisados através da escala hedônica
estruturada de 9 pontos e índice de aceitabilidade. Pode-se verificar que o atributo
cor teve as maiores notas nas duas formulações de tomatada. A maior aceitabilidade
entre as tomatadas foi da formulação TC1 nos atributos cor (80%) e sabor (74%),
enquanto que a goiabada apresentou na aparência (79%), sabor (89%) e textura
(90%). Em relação ao sabor cerca de 30% identificaram o sabor de tomate, 33%
consideraram como mamão (formulação TC1), e 33% sabor morango (formulação
TC2). A goiabada por ser um produto mais conhecido, foi mais facilmente
identificada. Portanto a elaboração de produtos à base de tomate é uma alternativa
para diminuir as perdas, por ser um fruto altamente perecível e também contribuir

para o mercado consumidor com produtos de alto valor nutricional, funcional e que
apresentam boa aceitabilidade pelo consumidor, indicando possibilidade de
comercialização.
CONTATO: Graziela Bragueto, (45-9128-3587, grazibragueto@hotmail.com)

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICOQUÍMICAS E SENSORIAIS DE
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Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE: Análises; Sensorial; Tomate.
RESUMO:
O tomate ocupa lugar de destaque na mesa do consumidor como produto in
natura ou industrializado. É um fruto com alto valor nutricional, porém muito
perecível e de película bastante fina, tornandose uma matériaprima frágil para a
colheita e transporte. O objetivo deste trabalho foi aproveitar tomates com estágio de
maturação avançado que não são aceitos para comercialização in natura, para a
elaboração de novos produtos verificando suas características físicoquímicas e
sensoriais. Foram elaboradas duas formulações de tomatada diferenciando por uma
conter tomate batido (TB1) e a outra tomate picado (TC1). As análises físico
químicas foram realizadas em quadruplicata no laboratório de química da UTFPR 
campus Toledo. Foram determinadas a umidade, cinza, acidez titulável total, pH e
vitamina C das amostras. Os valores de pH encontrados foram semelhantes tanto na
tomatada quanto na goiabada. A quantidade de vitamina C encontrada na tomatada
foi superior a encontrada na goiabada. A diferença no teor de umidade pode estar
relacionada com o tempo de cocção. Participaram dos testes sensoriais, 49
acadêmicos de uma Faculdade particular de Toledo – Pr. Os provadores
degustaram duas amostras de tomatada e uma de goiabada comercial. Os atributos
aparência, cor, sabor e textura foram analisados através da escala hedônica
estruturada de 9 pontos e índice de aceitabilidade. Podese verificar que o atributo
cor teve as maiores notas nas duas formulações de tomatada. A maior aceitabilidade
entre as tomatadas foi da formulação TC1 nos atributos cor (80%) e sabor (74%),
enquanto que a goiabada apresentou na aparência (79%), sabor (89%) e textura
(90%). Em relação ao sabor cerca de 30% identificaram o sabor de tomate, 33%

consideraram como mamão (formulação TC1), e 33% sabor morango (formulação
TC2). A goiabada por ser um produto mais conhecido, foi mais facilmente
identificada. Portanto a elaboração de produtos à base de tomate é uma alternativa
para diminuir as perdas, por ser um fruto altamente perecível e também contribuir
para o mercado consumidor com produtos de alto valor nutricional, funcional e que
apresentam boa aceitabilidade pelo consumidor, indicando possibilidade de
comercialização.
CONTATO: Graziela Bragueto, (4591283587, grazibragueto@hotmail.com)
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Antonio de Abreu de Andrade
Área Temática: Tecnologia e produção.
PALAVRASCHAVE: Panificação; novos produtos; capacitação.
RESUMO:
O setor de panificação tem grandes problemas sendo os principais falta de mão
de obra especializada, falta de qualidade e padronização da farinha de trigo
comercializada no Brasil, conhecimento sobre o que é qualidade e como
corrigir a qualidade da farinha de trigo nas padarias e pelas donas de casas e
agroindústrias familiares, técnicas de higiene e controle de qualidade de
produção, e análises de custos de produção. A falta de conhecimento em
técnicas de higiene e de controle de qualidade de produção nas padarias e
agroindústrias afetam diretamente a qualidade dos produtos podendo aumentar
ou diminuir a vida de prateleira dos mesmos, bem como hoje a qualidade
deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade, o setor de
panificação e confeitaria vive uma espécie de seleção natural: sobrevivem
apenas os mais competentes. Mesmo se tratando de produção artesanal, que é
o caso dos pequenos agricultores, onde a legislação exige que os mesmos se
adéqüem as normas de segurança alimentar. Neste sentido há a necessidade
de capacitar a mão de obra com recursos técnicos e financeiros para oferecer
ao cliente mais opções de compra deixando assim a empresa mais atrativa ao
consumidor final. Os pequenos agricultores e assentados da reforma agrária
cada vez mais têm que diversificar a produção buscando novas fontes de
renda, uma das opções é a confecção de produtos artesanais para o consumo
e venda nas feiras. Esta oficina tem por objetivo a capacitação na cadeia do
trigo repassando técnicas de fabricação de pães, doces e salgados. A oficina
aborda a cadeia do trigo incluindo os setores de agricultura, préprocessamento
e armazenamento do trigo, moagem, qualidade e microbiologia do trigo e
panificação. Esperase contribuir com o desenvolvimento de mão de obra
especializada, melhorar a qualidade de vida através de alimentos funcionais,
divulgar novas tecnologias e novos produtos, dar maior embasamento teórico
prático para as pessoas ligadas ao segmento da cadeia do trigo.
FORMAS DE CONTATO:
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Faculdade Assis Gurgacz (FAG), Avenida das Torres, 500, Bairro FAG
CEP 85806095, Cascavel/PR, Brasil.

CAPACITAÇÃO EM MARKETING NA WEB: UM ESTUDO DE CASO COM MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS DE CASCAVEL
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Área Temática: Área 07 - Tecnologia e Produção
Modalidade: Painel
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um curso de extensão realizado
como parte de uma pesquisa de conclusão de curso, cujo foco foi a inclusão de
micro e pequenas empresas na web. As micro e pequenas empresas formam um
dos principais pilares de sustentação da economia, tanto pela enorme capacidade
geradora de empregos quanto pela sua quantidade. No entanto, ainda não é de
senso comum, por parte dos empreendedores, que a Internet pode ser utilizada a
baixo custo para divulgar e promover seus negócios, melhorando a relação
empresa-cliente e aumentando sua visibilidade no mercado. O curso ora relatado, de
caráter prático, com 44 horas de duração, foi ministrado a dois grupos de
representantes de empresas ligadas à AMIC (Associação de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná) e à ACIC (Associação Comercial
e Industrial de Cascavel). O tema foi o uso da Internet e a capacitação para
construção de sites. Cada participante desenvolveu um site em Joomla1 para a sua
empresa e muitos fizeram o registro do mesmo na Internet. As empresas
participantes tiveram suporte on-line e acompanhamento, e após seis meses um
processo de avaliação (do curso, da evasão e do impacto e prospecção ocorridos)
foi realizado. Em relação à evasão, alegaram falta de tempo para estudar e realizar
treinamento em casa ou no trabalho (25%); falta de apoio da empresa (34%); e
elevada carga horária semanal de trabalho (25%). Motivos como dificuldade de
deslocamento e falta de acesso a computadores fora do período do curso também
foram mencionados, em menor escala. Dos 25 concluintes, seis imediatamente
disponibilizaram seus sites na Internet e foram avaliados ao final do período. Destes,
67% relataram uma melhoria significativa no processo de negociação e venda (por
telefone, por e-mail ou mesmo pessoalmente). Os demais justificaram que a falta de
tempo em melhorar e divulgar o site impediu melhores resultados. Houve relatos de
1

Joomla é um framework livre e gratuito de website pré-programado, com recursos já prontamente disponíveis.

que os empreendimentos passaram a ficar mais conhecidos após o lançamento do
site obtendo, além de mais abrangência de mercado, mais credibilidade e elogios
pelos clientes. Além de aprender a criar sites, os participantes aprenderam a ver a
Internet como alternativa viável de divulgação empresarial, e a fazer dela uma
interessante ferramenta de marketing, desde que com atualizações regulares.
Palavras-chave: Micro e Pequena Empresa, Marketing na Web,
Capacitação.
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Michelle Alves dos Santos

Área temática 07: Tecnologia e Produção
Comunicação Oral
Resumo: Neste estudo são apresentadas as ações desenvolvidas e os resultados obtidos no período de
15 meses do projeto de Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas dos Produtos Alimentícios e
Agroecológicos da Pequena Agroindústria Familiar. A Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada
(COOPAFI) constituída em 2001, com o intuito de suprir as necessidades dos pequenos agricultores em
comercializar os seus produtos, porém ao decorrer do tempo apareceram dificuldades para desempenhar
tal atividade. Diante dos problemas encontrados veio a demanda do projeto, com os objetivos de
melhorar as tecnologias já existentes e sugerir novas tecnologias de pós-colheita, comercialização e
processamento de produtos alimentícios, entre outras atividades de capacitação dos produtores e o
centro de comercialização tornando-o rentável para seus associados. Utilizou-se para o levantamento de
dados, investigação exploratória por meio da aplicação de questionários, observação, pesquisas
bibliográficas e documentais, tais métodos possibilitaram diagnosticar as situações interna e externa da
cooperativa. Neste estudo são abordadas as atividades desempenhadas que consistiram na elaboração
do manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), plano de marketing, layout, treinamentos aos
produtores associados. No decorrer do projeto, levantou-se a necessidade da continuidade do projeto
para qualificar e capacitar agentes envolvidos, com meta de crescimento econômico e financeiro dos
pequenos empreendimentos agroindustriais.
Palavras-chave: Tecnologia. Gestão. Agroindústria.
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INTRODUÇÃO
O sistema de cooperativismo surge da necessidade da viabilização de custos de
insumos e conhecimentos de novas tecnologias de produção e comercialização. Foi
com esse intuito que as cooperativas de agricultura familiar já existente no Sudoeste do
Paraná optaram por consolidar essa união, a qual resultou no Sistema de Cooperativas
da Agricultura Familiar Integrada que segundo Ferraz et al (2008), teve início entre
2003 e 2004. Atualmente esse sistema é formado por 17 cooperativas, envolvendo
aproximadamente 2.000 associados.
Em Francisco Beltrão. a Cooperativa de Agricultura Familiar Integrada
(COOPAFI), anteriormente denominada Cooperativa de Profissionalização Artesanal da
Agricultura Familiar (COPAAF), teve suas atividades iniciadas no município de
Francisco Beltrão, no ano de 2001.
Diante das dificuldades que os associados, produtores rurais encontravam em
comercializar sua produção, em 2008, foi inaugurado, sem o planejamento necessário,
um centro de comercialização. De forma desestruturada e sem a organização esperada
dos próprios cooperados, a cooperativa encontrou problemas de gestão, desde a
produção primária, do processamento dos produtos alimentícios até as etapas de
comercialização, bem como dificuldades administrativas e financeiras que resultaram
na limitação das atividades do referido espaço de comercialização.
A direção da COOPAFI, juntamente com a União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar (UNICAFES), tiveram a iniciativa de procurar a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) para parceria em um projeto de extensão
com subsídios da Fundação Araucária, através da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnológica e Ensino Superior (SETI), para contribuir com conhecimentos técnico-
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científicos e de inovação, a fim de sanar suas deficiências nas áreas de gestão e
controle de qualidade do local em questão.
Em dezembro de 2008, forma-se uma equipe multidisciplinar, composta por
docentes, acadêmicos e profissionais dos cursos de Administração e Economia
Doméstica, para a condução do projeto intitulado “Desenvolvimento de Inovações
Tecnológicas de Produtos Alimentícios e Agroecológicos da Pequena Agroindústria
Familiar”.
O projeto é de extrema importância sócio-econômica, pois atua junto a pequenos
produtores e a COOPAFI, oportunizando conhecimento e possibilidade de implantação
de novas tecnologias de produção, com ênfase na pós-colheita de frutas e hortaliças,
processamento

agroindustrial,

gestão

e

comercialização,

buscando

assim

a

diversificação de renda. Para tanto, o objetivo foi contribuir para a melhoria das
tecnologias existentes e propor alternativas de novas tecnologias de pós-colheita,
comercialização e processamento de produtos alimentícios, de modo a permitir o
desenvolvimento e competitividade referente aos desafios de novos mercados. Buscou
se aprimorar técnicas já utilizadas, como também introduzir novas possibilidades de
controle de qualidade na pós-colheita de frutas e hortaliças em toda a cadeia, incluindo
Boas Práticas Agrícolas (BPA).
Neste contexto, foi possível detectar limites operacionais e gerenciais das
pequenas

agroindústrias

familiares,

principalmente

no

processamento

e

comercialização de produtos alimentícios.
MÉTODOS
A metodologia utilizada para o levantamento e tratamento das informações
apresentadas foi a seguinte: i) Investigação exploratória por meio da aplicação de
3

questionários junto à Direção Administrativa da COOPAFI, consumidores e associados,
de caráter quantitativo e qualitativo; ii) Observação, pesquisas bibliográficas e
documentais para levantamentos de informações da cooperativa e seus consumidores;
iii) Participação em seminários com os produtores (associados da COOPAFI). Tais
metodologias contribuíram para o desenvolvimento das atividades no decorrer do
projeto. Atividades essas que envolveram a aplicação de tecnologias, como Manual de
Boas Práticas de Fabricação (BPF), plano de marketing, rotulagem geral e nutricional
para os produtos alimentícios, treinamentos e capacitação de produtores, entre outros.
A população atendida pelo projeto até o momento foi de aproximadamente 150
pessoas, totalizando 30 famílias que compõem a cooperativa de comercialização.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
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.
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 administrativa da cooperativa e das
agroindústrias familiares a ela associadas.
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Em seguida foi realizado um estudo para melhor adequação do espaço físico,
construindo Layout apropriado à comercialização de alimentos e produtos alimentícios
da COOPAFI, de forma a aumentar sua vida de prateleira e ofertar ao consumidor
produtos de qualidade sob os aspectos físicos, químicos e biológicos. Priorizou-se
estudo sobre a importância da qualidade sensorial dos alimentos e produtos
alimentícios. Neste sentido, foram também confeccionadas aproximadamente 100
informações nutricionais para produtos alimentícios provenientes da agroindústria
artesanal que são distribuídos para comercialização na região sudoeste do Paraná.
As visitas de diagnóstico da realidade dos 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 à cooperativa.
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,
inclusive das mulheres da família.
Constatou-se que na COOPAFI e também em feiras de pequenos produtores são
comercializados diversos tipos de produtos, como frutas e hortaliças, laticínios 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 dos produtos alimentícios e alimentos in natura.
Foi constatada baixa demanda de consumo pelos produtos comercializados pela
COOPAFI. Em reuniões e visitas de incentivo à comercialização na cooperativa,
realizadas durante as atividades do projeto, verificou-se que o associado não entende a
COOPAFI como seu espaço de comercialização.
Elaborou-se um plano de marketing que aponta estratégias de ações a serem
desenvolvidas no curto e médio prazo, as quais implementadas irão melhorar a
comercialização e, consequentemente a saúde financeira da cooperativa e seus
associados. Segundo Las Casas (2006), os objetivos, metas e estratégias de marketing
têm o intuito de conhecer o mercado, no qual a empresa está inserida, seu público-alvo,
seus concorrentes e, principalmente conhecer o seu espaço, para em seguida traçar
estratégias de ação de curto, médio e longo prazo. Além disso, algumas ferramentas de
gestão foram utilizadas, como classificação ABC 4 na comercialização de produtos,
margem de contribuição, ponto de equilíbrio, previsão de vendas e de caixa.
Juntamente com os treinamentos nas áreas de “Pós Colheita de Frutas e
Hortaliças” e “Planejamento e Administração Rural” ofertado aos associados da
COOPAFI, foi realizado uma feira no espaço físico da UNIOESTE, objetivando divulgar
os produtos oriundos da agricultura familiar e a marca da cooperativa.
Como forma de escoar a produção, a COOPAFI faz a intermediação entre
agricultores e governo federal através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) –
Fome Zero. Nesse processo, o projeto de extensão teve participação efetiva no
4
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planejamento e elaboração de documentos necessários à inclusão dos pequenos
agricultores no programa.
Para o desenvolvimento das atividades relatadas anteriormente, foi necessário a
capacitação dos bolsistas do projeto em planejamento, aplicação e construção de
diagnóstico econômico-social, Rotulagem Geral e Nutricional de Alimentos, gestão,
elaboração de relatórios de campo, confecção de Layouts para organização de espaço
físico de comercialização, Controle de Qualidade e Produção Segura de Alimentos
pelos métodos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas Agrícolas (BPA).
Foram também realizados eventos como o Dia Mundial da Alimentação (16 de
outubro de 2009) sob o tema “Alcançar a Segurança Alimentar em época de crise”, com
o intuito de incentivar o consumo de produtos oriundos da Agricultura Familiar Regional,
motivando cooperados e também consumidores. Este evento foi divulgado nos meios
de comunicação rádio e televisão do município de Francisco Beltrão e via on-line em:
<http:// www.youtube.com/watch?v= oZnFGgMu17I&fé ature = player _embedded>.
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.
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A participação das instituições de ensino superior em parceria com órgãos
públicos é fundamental, pois possibilita a pesquisa aplicada, capacitação tecnológica
para melhorar a qualidade de produtos, bem como oferecer assessoria e consultoria
econômico-financeira.
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CARACTERÍSTICAS MERCADOLÓGICAS DO PESCADO NO MUNICÍPIO
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR
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Dallagnol4, Aldi Feiden5, Wilson Rogério Boscolo6
Área 7: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel

PALAVRAS-CHAVE: piscicultura, consumidor, extensão
RESUMO: A pisicultura nacional apresenta grande potencial para seu
desenvolvimento embasado, principalmente, pela ampla área alagada bem
como clima de excelente qualidade para as espécies tropicais e a grande
produção de grãos utilizados no beneficiamento das dietas fornecidas aos
organismos aquáticos. Em face a essas características no entanto, ainda há
um pequeno entrave na cadeia produtiva pautado no reduzido consumo do
pescado, mesmo ela sendo constituída por elementos de excelente qualidade.
Embora tenha-se conhecimento dos benefícios proporcionados quando se
ingere tal carne branca, as variáveis que a colocam em cheque são discutíveis
e devem ser diagnosticadas para o setor se afirmar e ser representativo no
cenário mundial. Para tanto, foi elaborado um questionário contendo perguntas
acerca do que deve ser feito para se ter uma maior busca por produtos
oriundos dos cultivos piscícolas e qual o local de aquisição de tal materia
prima. Ao final do período de trabalho, constatou-se um total de 50
entrevistados que, quando indagados sobre o motivo de se consumir pouco
peixe, 66% responderam que o alto custo é o fator principal. Por outro lado,
26% acreditam faltar mais opções de produtos disponíveis nas gôndolas dos
estabelecimentos do ramo alimentício e apenas 8% apontaram outros fatores
como sendo adversários dos organismos aquáticos. Com relação ao local de
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aquisição dos peixes, os transeuntes assumiram que 54% compram em
supermercados, 38% adquirem diretamente do produtor e somente 8%
freqüentam as peixarias. O elevado valor da carne de pescado elencado na
presente pesquisa chama a atenção para o aprimoramento dos cultivos em
termos de otimização de todos os elos que o envolvem a fim de se reduzir o
aporte financeiro agregado e proporcionar seu aproveitamento por todas as
classes sociais existentes na federação. Ainda assim, as ações públicas de
fomento a piscicultura devem acontecer de maneira integrada ao setor primário
representado por produtores familiares e grandes empresários de modo
igualitário, fortificando assim todos os envolvidos. Por último, as alternativas de
processamento aplicadas pelas unidades frigoríficas devem ser trabalhadas e
proverem a diversificação do produto final para contentar aqueles
consumidores mais exigentes e que necessitam de mais agilidade na hora de
se preparar uma refeição.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DE CORRELAÇÃO DE
CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA COM QUESTÕES TÉCNICO-PRÁTICAS DA
ENGENHARIA CIVIL
CARLOS ALBERTO PRADO DA SILVA JUNIOR – UNIOESTE
ADRIELLE CRISTINA OZANSKI – UNIOESTE
ANTÔNIO LUCAS CORTIVO – UNIOESTE
CAMILA DAIANE CANCELIER – UNIOESTE;
DENISE MARIA GASPAR – UNIOESTE
HELIANA BARBOSA FONTENELE – FAG
JEFFERSON ARTIGAS GUERRA – UNIOESTE
NATÁLIA REGINA CASANOVA – UNIOESTE
Área temática: Tecnologia e Produção
Identificação e modalidade de apresentação: Comunicação oral
Resumo
O ensino de matemática nas escolas de ensino fundamental é cheio de aspectos
peculiares e pode envolver uma série de dificuldades de contextualização dos
conteúdos. Os alunos que cursam estes níveis possuem relativa dificuldade de
percepção ou aplicação dos conteúdos apresentados. Sendo assim, este trabalho
teve como objetivo principal apresentar correlações entre os conteúdos de
matemática ministrados em sala de aula e suas aplicações práticas no cotidiano.
Neste caso o cotidiano da engenharia civil. Desta forma, foram desenvolvidos
procedimentos teórico-práticos que contextualizaram os temas de 5ª a 9ª séries.
Correlacionando estes conteúdos com a aplicação da matemática no dia-a-dia da
engenharia. O trabalho foi desenvolvido em escolas de ensino fundamental públicas
na cidade de Cascavel. O estudo permitiu materializar de forma mais crítica e prática

os conteúdos de matemática, aplicando aspectos teóricos da matemática em na
Engenharia Civil, tais como: cálculos de áreas e volumes, mediação de ângulos com
utilização de equipamentos técnicos, transformações de unidades etc.
Palavras-chave: Engenharia; matemática; correlação.
Introdução
A engenharia civil, mais precisamente a construção civil possui uma série de
atividades que fazem uso de conceitos matemáticos. Atividades que envolvem
projeto, construção, manutenção e estimativa de custos de processos, para ser bem
resumido. Todas essas atividades demandam uma série de habilidades com relação
às operações da matemática e mais recentemente da área computacional. Desta
forma, este projeto tem o intuito de apresentar aos estudantes do ensino
fundamental uma série de processos de engenharia que envolve o uso de conceitos,
teoremas, fórmulas e técnicas da matemática e suas aplicações no dia-a-dia da
construção civil. Com isto despertar nos estudantes o interesse pela matemática e
principalmente estimular habilidades para aprofundar seus conhecimentos nesta
área. Outro aspecto é com relação aos índices de reprovação ou desinteresse dos
alunos pela matemática e com relação a isto este projeto pode contribuir para
estimular ou complementar, de forma tímida, as atividades que estão sendo
desenvolvida nas escolas para resgatar o interesse por esta matéria.
Um aspecto que vale ressaltar conforme afirmam FIORENTINI e MIORIM (1996):
O professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a algum tipo de
material porque ele é atraente ou lúdico. Nenhum material é válido por si só. Os
materiais e seu emprego sempre devem estar em segundo plano. A simples
introdução de jogos ou atividades no ensino da matemática não garante uma
melhor aprendizagem desta disciplina (p.9).

Desta forma, pretende-se neste projeto enfatizar, porém sem priorizar como única
forma de aprendizado a criação do processo de ensino-aprendizagem mediante a

participação efetiva dos estudantes. Esta participação efetiva poderá ocorrer por
meio de aspectos técnicos e práticos nas visitas as obras de engenharia civil.
Um das grandes possibilidades de sucesso deste projeto está em conciliar os
conhecimentos teórico estudados em classe com os processos práticos da
engenharia. Desta forma, a necessidade de se trabalhar com os alunos atividades
que os leve a experimentar, exprime o caráter dinâmico e investigativo da
matemática. Os materiais concretos que foram criados para estimular a
aprendizagem no aluno dos conceitos matemáticos básicos devem ser utilizados
pelo professor como suporte para que estimule no aluno a construção desses
conceitos de forma mais simples. (SCHNEIDER, 2007).
O que também é ressaltado por LIMA (2003), conforme segue: O professor deve
realizar atividades com os alunos que os estimule a partir para a matematização
levantando questionamentos, finalizando com o registro do que o aluno aprendeu.
Este é o caminho arquimediano segundo a proposta AME – Atividades Matemáticas
que Educam.
Objetivos
Geral
Criar correlação entre os conteúdos ministrados em sala de aula e suas aplicações
práticas no cotidiano, gerando assim processos de aprendizagem e habilidades
matemáticas nos estudantes.
Específicos


Identificar conteúdos matemáticos e suas aplicações na engenharia civil;



Desenvolver

ferramentas

de

ensino-aprendizagem

que

correlacionem

a

matemática com a engenharia civil;


Selecionar escolas de ensino fundamental no município de Cascavel para
apresentar o projeto e convida-las a participarem do projeto;



Organizar aulas práticas de matemática envolvendo aspectos da engenharia;



Mensurar ou avaliar o processo de correlação da matemática com a engenharia
civil.

Métodos
O processo de desenvolvimento deste trabalho envolveu principalmente a
identificação dos conteúdos do ensino de matemática que podiam ser abordados e
correlacionados de forma prática e efetiva com as atividades da engenharia civil.
Estas atividades foram distribuídas nos diversos setores da construção civil, tais
como: gerência de obra; hidráulica; estruturas; estradas; geotecnia e transportes.
Para desenvolver estas correlações foi feito primeiramente um estudo dos
conteúdos oficiais das escolas de ensino fundamental na disciplina de matemática.
Em seguida estes conteúdos foram trabalhados de forma prática e simulada. A
forma prática foi desenvolvida mediante a visitação a canteiros de obra ou através
de modelos reduzidos para contextualizar os diversos processos na construção civil.
O processo simulado envolveu o uso de recursos computacionais, tais como:
programas aplicativos de desenvolvimento de tarefas de rotina da engenharia,
recursos multimídia e internet. Todos estes processos foram desenvolvidos no
ambiente da própria escola de ensino fundamental que esteve participando do
projeto e em algumas situações nos laboratórios de Engenharia Civil da UNIOESTE
– Campus de Cascavel. O projeto ainda contou com a participação efetiva de
acadêmicos do curso de engenharia civil, colaboradores da área pedagógica, e
principalmente os professores de matemática das escolas.
Discussão e Resultados
Durante a execução desse projeto nas escolas públicas do município de Cascavel,
os alunos tiveram a oportunidade de conhecer algumas atividades da engenharia
civil através das atividades práticas que foram realizadas. Nessas atividades, os
alunos puderam correlacionar conteúdos matemáticos com questões práticas, tais

como: medições de área da própria escola com a ajuda de um teodolito (O teodolito
é um instrumento óptico de medida utilizado na topografia, para realizar medidas de
ângulos verticais e horizontais). Também puderam fazer a análise de uma planta
baixa, que, com esta foi feita uma atividade de mudança de escalas e ainda de
cálculo de áreas, perímetros e volumes. Nas atividades orientadas pelos
acadêmicos da UNIOESTE, os alunos ainda tiveram a oportunidade de saber onde
se aplica a trigonometria na engenharia civil. No início de cada atividade, os alunos
responderam um pequeno formulário onde a questão principal era se algum deles já
teve interesse em cursar engenharia civil. Outra questão abordada, eram assuntos
que eles gostariam que fossem correlacionados nas próximas atividades, conforme
a Figura 1 abaixo.

Figura 1. Assuntos de interesse dos alunos.

Como o projeto está sendo realizado principalmente com alunos da 8ª série do
ensino médio, as idades dos participantes variam entre 13 e 14 anos.
Conclusões
Ficou evidente durante a execução do projeto que muitos alunos rejeitavam ou não
demonstravam interesse pelas atividades quando sabiam que se tratava de
conteúdos de matemática, porém ao participarem ficou também visível uma
mudança de postura com relação às atividades.

Outra questão que ficou bem clara é com relação ao número de participantes do
sexo feminino. Houve uma participação muito mais numerosa e qualitativa de
meninas do que de meninos. Este número pode ser observado na Figura 2.
O processo de apresentação dos conteúdos matemáticos por meio de correlação
com atividades práticas da Engenharia Civil despertou nos alunos certo interesse
pela matemática naqueles que não tinham muita familiaridade com a matéria e com
aqueles que já gostavam dos conteúdos houve uma espécie de estimulo para
realizarem aprofundamentos dos conteúdos.
Outra questão que foi evidenciada o interesse dos alunos por conhecerem melhor as
atividades da Engenharia Civil e dos profissionais que atuam nesta área.

Figura 2. Freqüência de alunos.
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CONSUMO DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON-PR
Tatiane Andressa Lui1, Fábio Bittencourt2, Letícia Hayashi Higuchi3, Aldi Feiden4,
Wilson Rogério Boscolo5
Área 7: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel

PALAVRAS-CHAVE: alimentação, extensão, peixe
RESUMO: A procura por uma vida saudável com hábitos alimentares
equilibrados e coerentes ao cotidiano estafante dos últimos tempos tem sido
fundamental para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Para que haja
tal adequação a novas práticas gastronômicas torna-se necessário lançar mão
de matérias primas de primeira linha, que possibilitem o máximo fornecimento
de nutrientes para o bem estar e desenvolvimento satisfatório do organismo.
Sendo assim, surge como uma agradável alternativa a carne do pescado, que
apresenta excelente qualidade decorrente de sua composição físico-química.
Tal fato porém ainda margeia o ideal preconizado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) que delimita o valor de 12 kg de carne de peixe por
habitante/ano. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o consumo
de pescado no município de Marechal Cândido Rondon-PR. Para tanto foi
elaborado um questionário contendo perguntas acerca do tema referido e
aplicado aos freqüentadores de cinco estabelecimentos do ramo alimentício da
região. Ao final do período de trabalho, constatou-se um total de 50
entrevistados, dentre eles 58% representados pelo sexo feminino e o restante
pelo masculino. Quando indagados sobre a freqüência com que se
alimentavam de peixe mensalmente, 26% assumiram que ingerem uma ou
quatro vezes; seguidos por 18% que consomem somente em duas
oportunidades; 16% nunca; 10% três; e, por final, 4% concordaram que nutremse mais que quatro parcelas por mês. Mesmo com um percentual
representativo dentro do cenário alimentar ainda consta um elevado valor
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caracterizado pela ausência da carne de pescado no cotidiano de algumas
pessoas. As práticas mercadológicas juntamente aos programas educacionais
focados nos hábitos hígidos vitais devem promover e incentivar o aporte de
nutrientes de excelente qualidade para o desenvolvimento populacional
adequado.

CURSO TEÓRICO PRÁTICO DE PRODUÇÃO DE SABONETE AOS
ACADEMICOS DE QUÍMICA
Andreine Aline Roos, Douglas Pereira dos Santos, Rubine Andressa Ihabuinski,
José Dilson da Silva de Oliveira
Tecnologia e Produção
Modalidade de apresentação: painel.
PALAVRAS CHAVES: curso, sabonete, artesanato
Resumo:
O Grupo PETq-Unioeste (Programa de Educação Tutorial do Curso de Química
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná) possui como objetivos
realização de atividades que contemplem a tríade ensino, pesquisa e extensão,
Dentre as atividades de extensão desenvolvidas está o Minicurso de Produção
e Artesanato de Sabonetes, o qual foi ministrado por discentes do grupo para
acadêmicos do Curso de Química, com o objetivo de aliar a teoria à prática.
Esse projeto permitiu aos petianos, além do conhecimento dos processos de
produção e de artesanato, proporcionar aos participantes uma proposta para
gerar renda, ou até mesmo produzir sabonetes para o consumo próprio e
presentear parentes e amigos. Para que os petianos elaborassem e
executassem este curso foi necessária sua participação um Curso de Produtos
de Banho e de Higiene Pessoal ministrado por docente da Universidade. Além
disso, o projeto contou com a elaboração de uma apostila contendo
informações sobre a teoria e como montar sua formulação de sabonete de
acordo com o produto que o indivíduo deseja obter, não se tratando de um
curso que simplesmente executa uma receita pronta, de forma repetitiva.
Ainda, foram ensinadas várias técnicas de artesanato básicas que permitissem
o uso da criatividade para a elaboração de outras formulações de sabonetes.
Os resultados permitiram uma interação entre os petianos e a comunidade
acadêmica participante da atividade e os acadêmicos participantes exercitaram
a prática em laboratório para a elaboração do produto, considerando os
aspectos da teoria abordada, além de trocar experiências. Aos petianos coube
o exercício da cidadania ao trabalharem sua preparação para ministrarem o
minicurso e a transferência de conhecimentos, com responsabilidade social.
FORMAS DE CONTATO: (45) 99733029 email: andreine_roos@hotmail.com

CURTIMENTO DE PELES DE PEIXE E RÃ, COM TANINO VEGETAL
Douglas Henrique Fockink1, Marcia Luzia Ferrarezi Maluf2, Rafael Gustavo Arango3,
Marina Borges4
Tecnologia e Produção
Comunicação Oral
RESUMO: As peles de pequenos animais (peixes e rãs) são subprodutos que
atualmente são descartados na região, gerando grande impacto ambiental. O projeto
pretende incentivar a criação de associações de artesões e cooperativas para a
produção de couros, assim as peles passam de um resíduo para uma fonte de
renda. O curtimento ecológico da pele com emprego de tanino vegetal envolve as
etapas de remolho, caleiro, desencalagem, purga, desengraxe, píquel, curtimento,
neutralização, recurtimento, tingimento e engraxe. Deste modo se obtêm um produto
de boa resistência, nobre e de alta qualidade, além disso, possui um grande apelo
comercial, sendo de fácil produção em pequena escala. O couro pode ser
empregado para a confecção de bolsas, vestuários, calçados, bijuterias e
acessórios. O projeto atua nos municípios do Cantuquiriguaçu e a implantação da
sede piloto será em Capitão Leônidas Marques, município com baixo IDH da região
Oeste do Paraná, com o objetivo de agregar valor no produto final (couro) e
melhorar a qualidade de vida da comunidade.
Palavras-chave: artesanato, couro ecológico, renda familiar.
INTRODUÇÃO

1

Acadêmico do curso de Química bacharelado, Unioeste – campus Toledo, bolsista do programa Universidade Sem Fronteiras,
email: douglasfockink@hotmail.com, fone: (45) 3379-7126.
² Farmacêutica Bioquímica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste – campus Toledo
3
Engenheiro de Pesca, bolsista do programa Universidade Sem Fronteiras
4
Designer de Moda, bolsista do programa Universidade Sem Fronteiras

Nos últimos anos o impacto ambiental vem tomando destaque em qualquer
área da produção, tanto na aquicultura, agricultura, pecuária ou mesmo na atividade
industrial em curtumes (SOUZA et al., 2004; GUTTERRES, 1997).
Um dos animais em destaque no contexto do desenvolvimento da aquicultura
no Brasil é a rã. A carne de rã, oriunda de criações em cativeiro, é um produto com
mercado potencial tanto no Brasil como no exterior (CRUZ, 1992). Dessa maneira
produz grande quantidade de resíduos, nos quais se incluem as peles.
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Em relação ao peixe, os resíduos gerados pelos frigoríficos são produtos
potencialmente poluentes em várias regiões do Brasil, principalmente no estado do
Rio Grande do Sul. Além disso, seu aproveitamento é ecologicamente recomendável
em razão da alta carga de matéria orgânica, quando descartados no ambiente
(CAVALLET e SELBACH, 2008).
O processo de industrialização de peixes em especial a tilápia, tem crescido
significativamente com o aparecimento de indústrias de beneficiamento, que visam,
principalmente, à produção de filés. O processo de filetagem gera produção de
aproximadamente 67% de resíduos, de modo que apenas 33% do pescado são
aproveitados em filés (SOUZA et al., 1999).
Os resíduos de peixes e rãs são utilizados recentemente no Brasil, mas os
apelos ambientais e econômicos estão estimulando piscicultores e ranicultores para
industrializar as peles (SOUZA et al., 2006). Os resíduos compreendem a pele do
peixe, ossos, vísceras, nadadeiras e cabeça.
O objetivo do projeto é obter couro a partir de peles de peixe e de rã através
de um curtimento ecológico, usando taninos vegetais, e realizar os testes de
resistência, para que posteriormente seja repassada a tecnologia para comunidades
interessadas em aumentar a renda familiar com a produção e venda de artefatos em
geral. Os municípios onde o projeto atua são do Cantuquiriguaçu, onde a
implantação da sede piloto será em Capitão Leônidas Marques, município com baixo
IDH da região Oeste do Paraná.
MÉTODOS
Os experimentos para a transformação das peles de animais (peixes e rãs)
em couro são realizados no laboratório de Processamento de Peles localizados no
GEMAq/Unioeste campus Toledo.
As peles de peixe são doadas pelo frigorífico Frigopisces – Toledo/PR,
enquanto que, a pele de rã é fornecida por um produtor de Palotina/PR. Inicialmente
a matéria-prima que não for utilizada, fica armazenada em congeladores, ou em
contato com sal, para evitar a deteriorização.
O processo de curtimento obedece a um protocolo a ser seguido com
diferentes etapas físicas, químicas (utilizando a água como veículo de difusão dos
produtos químicos) e mecânicas, cada uma com determinada finalidade. O processo
de curtimento ecológico realizado no presente projeto é semelhante aos realizados

por HOINACKI (1989) e SOUZA (2004), porém com algumas substituições, na etapa
do caleiro retirou-se o sulfeto de sódio e colocou-se carbonato de sódio, no
desengraxe trocou-se o querosene por um desengraxante biodegradável e,
principalmente no curtimento, onde sais de cromo são substituídos pelos taninos
vegetais.
Os testes de resistência foram realizados no laboratório de controle de
qualidade da BOMBONATTO – Indústria e Comércio de Couros Ltda de Toledo/PR,
com auxílio de um dinamômetro.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Resultados da qualidade de couro de peixe são medidos através dos dados
obtidos quanto à sua resistência. A resistência do couro é influenciada por fatores
como: a espécie de peixe, idade ou peso, sentido da pele (transversal ou
longitudinal, em relação ao comprimento do peixe), a conservação e o processo de
curtimento. Este em função dos tipos e concentrações de produtos químicos
utilizados (óleos, os diversos curtentes, ácidos e enzimas), o tempo e a ação
mecânica em cada etapa do processo (VIEIRA et al.,2008).
Para avaliar a resistência dos couros obtidos no projeto, testou-se tensão de
ruptura dos couros de tilápia do Nilo, que obteve um valor de 9,71 N/mm 2, um
resultado satisfatório ao valor mínimo exigido para vestuário que é de 9,80 N/mm 2. A
resistência dos couros de rã estão em andamento.
Devido à boa resistência dos couros obtidos, confeccionaram-se artigos com
couros de peixe (figura 1) e rã (figura 2) para demonstrar a viabilidade da produção e
venda desses produtos.

Fonte-GEMAq

Figura 1. Produto confeccionado com peles de peixe.

Fonte - GEMAq

Figura 2. Produto confeccionado com peles de rã.
Segundo Melo (2007) novas tecnologias no processamento e curtimento de
peles exóticas estão sendo desenvolvidas no país, assim como estudos de
resistência.
As peles de peixes e rãs podem ser curtidas e resultar em couro, os quais
apresentam alta qualidade, flexibilidade e boa resistência, sendo empregada como
matéria prima pela indústria de artesanatos de couro na produção de inúmeros
objetos, entre os quais cintos, pulseiras, carteiras, bolsas, sapatos e brincos (LIMA e
AGOSTINHO, 1995).
CONCLUSÕES
O projeto através dos cursos, treinamentos e palestras têm conseguido
alcançar seu objetivo principal que é a difusão de tecnologia ecologicamente correta
de resíduos da industrialização animal para agregação de valores através do
artesanato. Vários municípios mostraram-se interessados na implantação do
processo nas suas comunidades, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da
população.
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CURTIMENTO ECOLÓGICO DE PELES UTILIZANDO ENZIMA DE MAMÃO
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Área 07: tecnologia e produção
Modalidade de Apresentação: Painel
Palavras-chave: curtimento, papaína, resíduos.
Resumo: Os problemas ambientais gerados pela atividade de frigoríficos estão
relacionados com os seus despejos ou resíduos oriundos de diversas etapas
do processamento industrial. Desta forma, a geração e disposição do resíduo
gerado pelo setor têm despertado grande interesse da cadeia produtiva do
couro, dos órgãos governamentais, das instituições de pesquisa e da
sociedade. A pele de certos animais, como o peixe, pode ser beneficiada e
resultar em uma matéria prima de qualidade e de aspecto peculiar inimitável
após o curtimento. Desta maneira, visa-se utilizar produtos que não
acondicionem novos resíduos tóxicos através do curtimento, substituindo
assim, reagentes químicos por produtos orgânicos. O curtimento ao cromo é o
mais utilizado no mundo devido principalmente aos fatores econômicos, porém
o tanino vem tomando lugar, pois é menos poluente ao ambiente. Outro
produto orgânico que pode ser utilizado no processamento de peles é a
papaína, uma enzima proteolítica proveniente do mamão. O fruto tem grande
importância, pois sua enzima é empregada para os mais variados usos nas
indústrias têxteis, farmacêuticas, de alimentos e de cosméticos, além do
amaciamento de couro. Nesse sentido objetivou-se a realização de um
processo minimizando os impactos ambientais através do uso do tanino na
etapa de curtimento e da papaína na etapa da purga que promove o
afrouxamento das fibras, dando maior elasticidade e macies após o curtimento.
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DESENVOLVIMENTO DE BOLO DE LARANJA ENRIQUECIDO COM
FARINHA DE SOJA
Divair Christ; Cristiane da Cruz; Luis Felipe Sonda; Patsy Adriane Pinheiro;
Dermânio Tadeu Ferreira de Lima
Área temática
Painel
Palavras chaves: proteína, fenilalanina, aceitação.
RESUMO: A farinha de soja especialmente preparada para o consumo humano
apresenta elevado teor de proteínas, as quais são formadas por aminoácidos
considerados essenciais para o homem, embora de baixo teor de fenilalanina,
leucina e metionina. Considerando a relevância de um estudo para a diluição
da farinha de trigo com outras farinhas, optou-se pela soja, que do ponto de
vista nutricional desempenha papel de grande valor (STONOGA, V. L.;
LULLEZ, J. C.; WASZCZYNSKYJ, N. 1989). Por isso o presente trabalho teve
com objetivo desenvolver um bolo de laranja enriquecido com farinha de soja e
avaliar a aceitação pelo publico em geral. Para este trabalho foram utilizados 4
ovos, 2 xícaras (chá) de farinha de soja, 3 xícaras (chá) de farinha de trigo, 2
xícara (chá) de açúcar, raspa e suco de duas laranjas, 4 xícaras (chá) de leite
de soja, 4 colheres (sopa) de óleo de girassol e uma colher (sobremesa) de
essência de limão. Primeiro foi batido às claras em neve e depois reservadas,
logo após foi batida as gemas, o açúcar e a manteiga até a mistura dobrar de
tamanho, em seguida juntou-se a farinha de trigo, a farinha de soja, o leite de
soja, a raspa e o suco das laranjas, bateu-se ate formar uma massa
homogênea e em seguida misturou-se sem bater as claras em neve e o
fermento. A massa foi colocada em uma forma untada com manteiga e
enfarinhada no forno pré aquecido a 160º C por 35 minutos.
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Tecnologia e Produção
Comunicação Oral
PALAVRAS-CHAVE: Ômega-3; ômega-6; propriedades funcionais.
RESUMO
Pesquisas realizadas com ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, presentes nos peixes,
indicam que essas substâncias podem reverter ou prevenir sintomas de deficiências
em humanos e em animais. Porém, o consumo de peixe pela população em geral é
baixo devido a falta de comercialização de produtos diversificados a base de peixe,
como os produtos panificados. Diante disto, este trabalho realizado pelo projeto
“Desenvolvimento da Agroindustrialização na Agricultura Familiar e Desenvolvimento
de Novos Produtos”, objetivou desenvolver novos produtos com adição de peixe,
rico em ômega-3 e ômega-6 e divulgar as receitas por meio de DVD’s. Foram
obtidos produtos de massas alimentícias enriquecidos com peixe em sua formulação
e os DVD’s foram distribuídos em eventos na FAG. Os novos produtos
desenvolvidos podem contribuir de forma relevante para o aumento de suas
propriedades funcionais e para a melhoria da saúde das pessoas que os
consumirem.

INTRODUÇÃO
Atualmente a dieta ocidental é deficiente em ácidos graxos ômega-3 e
ômega-6, ácidos graxos essencial presente em peixes. Pesquisadores têm
examinado

a

influência

desse

ácido

em

certas

patologias

como

as

cardiovasculares, câncer e recentemente no desenvolvimento precoce em seres
humanos. Pesquisas realizadas com esquimós apresentaram baixas taxas de
doenças cardiovasculares, devido à ingestão diária de peixe.
Os principais ácidos graxos n-3 são o ácido linolênico 18:3, o ácido
eicosapentaenóico (EPA) 20:5 e o ácido docosahexaenóico (DHA) 22:6, enquanto
os principais n-6 são o ácido linoléico 18:2 e o ácido araquidônico 20:4
(KINSELLA, 1990; MAYSER et al., 1998) .
Segundo Oliveira e Marchini (1998), as necessidades dos ácidos graxos
essenciais C18:3n-3 C18:2n-6 são avaliadas conforme a quantidade necessária
para reverter ou prevenir sintomas de deficiências em humanos e em animais. A
recomendação dietética de ingestão destes ácidos é de usualmente 3 a 5% da
energia total consumida.
Os ácidos graxos das famílias n-6 e n-3 são obtidos através de dieta ou
proporcionados pelo organismo a partir dos ácidos linoléico e alfa-linolênico, pela
influência de enzimas alongase e dessaturase. Os ácidos linoléico e alfalinolênico estão presentes em peixes empregados na alimentação humana.
Também ocorre em alguns cereais e leguminosas, sendo a sua concentração
muito dependente da espécie e de fatores sazonais (MARTIN, et al, 2006).
O consumo de peixe pela população em geral é baixo porque muitos não
apreciam este tipo de carne e outros pelo simples fato de não ter o hábito de
consumir a mesma. Percebe-se também no mercado a falta de produtos
diversificados a base de peixe, como produtos panificáveis, por exemplo, o que
poderia aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega-3 e 6. Dessa forma o
presente trabalho tem por objetivo desenvolver novos produtos com adição de
peixe, ricos em ômega 3 e ômega 6, com intuito de repassar para a população
geral (CAMPOS, 2004).

OBJETIVOS
-

Desenvolver

novos

produtos

alimentícios

adicionados

de

peixe

enriquecido com ômega 3 e ômega 6, visando aumentar suas propriedades
funcionais
- Desenvolver produtos nutritivos em nível de uma dieta diária necessária;
- Desenvolvimento de produtos panificáveis adicionados de peixe com alto
teor de ômega-3 e ômega-6 com objetivo de enriquecimento dos alimentos com
valores funcionais.

MÉTODOS
Em parceria com a Unioeste e com o Projeto Trigo da fundação Assis
Gurgacz (FAG), o projeto de extensão “Desenvolvimento da Agroindustrialização
na Agricultura Familiar e Desenvolvimento de Novo Produtos” desenvolveu novos
produtos panificáveis com adição de peixe no Laboratório de Nutrição e
Panificação da FAG. Foram utilizadas receitas tradicionais de produtos
panificados e acrescentando-se o peixe. Receitas de pão de forma, pão de soja e
macarrão, lasanha e torta foram com peixe in natura na formulação de novos
produtos.
Utilizou-se receitas tradicionais como de bolinho de carne, empadinha,
croquete e no lugar da carne o recheio foi feito com filé de peixe moído. Para
fabricação das massas foi usado basicamente, farinha de trigo, leite, margarina,
ovos, temperos e 500 gramas de peixe para uma porção de cada alimento.
Pães de forma foram feitos com farinha de trigo, açúcar, fermento, ovos,
margarina e sal, conforme receita tradicional, e foi adicionado 30% de peixe in
natura incorporado na massa. No caso do pão de soja utilizou-se farinha de soja e

farinha de trigo, ovos, fermento, margarina e sal e foi adicionado 30% de peixe in
natura incorporado na massa. O mesmo foi feito com as receitas de macarrão, de
lasanha, de bolo surpresa e de torta salgada.

Figura 1: Pão de forma enriquecido, pão de soja enriquecido com recheio
de peixe e macarrão enriquecido.
Desses produtos foi produzido um DVD, mostrando passo a passo as
receitas, e distribuído para interessados em eventos do Projeto Trigo na FAG.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os resultados obtidos no trabalho foram 15 novos produtos desenvolvidos
com a adição de peixe em sua formulação que correspondem ao bolinho de
peixe, a empadinha, o croquete, pão de forma enriquecido, pão de forma
enriquecido com recheio de peixe refogado, pão de soja enriquecido, pão de soja
enriquecido com recheio de peixe refogado, macarrão enriquecido e com peixe
refogado, salgado assado de peixe, lasanha, pudim, quibe, bolo surpresa e torta
de peixe.

A partir dos resultados obtidos foi desenvolvido um DVD com todas as
receitas para sua divulgação. No dia 18 de março o DVD foi lançado com as
receitas e distribuídas gratuitamente 100 copias para donas de casa, padeiros,
agricultores e pequenos produtores com a finalidade de incluir os produtos no
mercado alimentício e na alimentação do maior número de pessoas possível.
As receitas desenvolvidas foram divulgadas, também, nos cursos de
Panificação Básica realizados no Laboratório de Nutrição e Panificação da
Faculdade Assis Gurgacz, sendo que tais foram ministrados pelas bolsistas recém
formadas do Projeto. O curso destinou-se a 117 pessoas, das quais 73 são
pessoas envolvidas com o comercio de alimentos, 23 pessoas produzem
alimentos para vender em casa, 12 são pequenos agricultores e 9 são pessoas
que aprenderam para consumo o próprio.

CONCLUSÕES
Os produtos elaborados com adições de peixe, ricos em ômega-3 e
ômega-6, podem contribuir para a melhoria da qualidade funcional e nutricional
dos alimentos e, assim, consequentemente, contribui para a saúde da população
que os consumirem. A divulgação das receitas no DVD é uma maneira acessível
para quem quer adquirir esses produtos para fabricação e comercialização, bem
como, para a produção domiciliar.
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS COM ADIÇÃO DE FARINHA DA
CASCA DE LARANJA (Citrus aurantium)
Dermânio Tadeu Lima Ferreira; Renato Cassol de Oliveira; Felipe Zanetti; Cilani
Fátima Barichello; Natalia Pereira; Amauri Anzolin Viecili
Produção e Tecnologia
Painel
PALAVRAS CHAVES: Pectina; nutricional; saúde
RESUMO: A pectina presente na casca da laranja (Citrus aurantium) se refere a
um grupo de polissacarídeos diversos e complexos encontrados na parede celular
primária e no espaço intercelular (lamela média) de células vegetais, Holloway et
al (1983). Esta substancia encontrada na casca da laranja é uma fibra alimentar
solúvel e trás benefícios à saúde dos seres humanos, pois tem o potencial de
colesterol sérico mais baixo, resistência à insulina particularmente a lipoproteína
de baixa densidade (LDL), melhora no alívio a diarréia e atua como
desintoxicante, regulador e protetor do trato gastrointestinal, estimulante do
sistema imunológico e anti-úlcera. A Pectina e outros componentes da fibra
alimentar ajudam a evitar um aumento dos níveis de glicose no sangue,
promovendo a saciedade e, possivelmente, reduzindo a taxa de captação de
glicose após o consumo de glicemia (disponível) de carboidratos, por isso auxilia
no tratamento de diabetes, Holloway et al (1983). A farinha da casca da laranja foi
obtida após as laranjas maduras serem descascadas, então as cascas foram
picadas em pedaços pequenos, logo após foram espalhadas em uma forma e
levadas à estufa por 12 horas a 60° C, revolvendo algumas vezes, após a
secagem das cascas elas devem ser trituradas e peneiradas. O pão de forma foi
formulado com 0%, 1%, 2% e 3% de adição da farinha da casca da laranja. Após
o preparo do pão, verificou-se que o resultado de suas características sensoriais
não foi o esperado, apesar de o pão ter ficado com boa aparência.
CONTATO: e-mail: tadeu@fag.edu.br, fone: (45) 3321-3869.

DESENVOLVIMENTO DE PÃES COM FARINHA DE ARROZ ISENTOS DE
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Área Temática: Tecnologia de alimentos
Modalidade de apresentação: oral
Resumo: A doença Celíaca é uma enfermidade inflamatória crônica do intestino
delgado desencadeada pela intolerância ao glúten. Diante deste fato desenvolveuse e avaliou-se a aceitabilidade de pão de forma elaborado com farinha de arroz
normal e farinha de arroz normal e extrusada. As elaborações dos produtos foram
feitas nos laboratórios de nutrição e panificação da FAG sendo realizadas três
receitas para obter um pão com características organolépticas e físicas aceitáveis,
dois destes pães foram selecionados para análise descritiva quantitativa. A
metodologia utilizada para análise descritiva quantitativa incluiu-se determinação de
cor da crosta, cor do miolo, porosidade, textura, aroma, sabor. Na análise descritiva
quantitativa atribuiu-se pontuação de 0 a 5, para cada variável, a qual foi
multiplicada pelo fator que expressa a importância relativa de cada variável
(totalizando 100 pontos). As duas amostras foram classificadas como pães de boa
qualidade, sendo que a amostra feita com farinha de arroz normal, apresentou

pontuação 90 e a amostra feita com a mistura de farinha de arroz extrusada e
farinha de arroz apresentou pontuação 85.
Palavras-chave: celíaca, farinha , arroz

Introdução
A doença celíaca ou enteropatia sensível ao glúten caracteriza-se por má
absorção crônica resultante da exposição do intestino delgado ao glúten, em
doentes com predisposição genética (MACHADO et al, 2006). Está distribuída
mundialmente com predominância no sexo feminino e em caucasianos, sendo,
contudo incomum em orientais e africanos (KOTZE LMS, 2006). Tal doença,
segundo Farrel e Kelly (2002), pode ocorrer em qualquer idade, sendo a biopsia
intestinal, indispensável para a confirmação do diagnóstico.
A doença celíaca é uma importante causa de diarréia crônica e desnutrição
nos países da Europa. Já no Brasil, a alta incidência de má nutrição protéicocalórica primária e de enteroparasitoses freqüentemente dissimula essa doença
proporcionando confusão diagnóstica (KODA & BARBIERI, 1983). Desta forma, tal
doença pode ser de difícil diagnostico em alguns casos, visto que alguns de seus
sintomas se assemelham a outros tipos de doenças. Assim, para confirmar-se o
diagnóstico ser faz imprescindível a realização de uma biópsia intestinal.
Dentro do contexto atual da doença celíaca se destaca, cada vez mais, a
necessidade de se estabelecer em tempo hábil um diagnóstico de certeza, pois, tal
diagnóstico, implica na instituição de uma dieta rigorosa e prolongada (KODA &
BARBIERI, 1983). De acordo com Machado e outros autores (2006), o tratamento
exige uma dieta sem glúten, devendo ser supervisionada por nutricionista, um
seguimento muito importante em vista do risco de complicações em longo prazo.

Devido à total exclusão de alimentos originários de trigo e seus derivados, a
dieta de pacientes com doença celíaca, habitualmente é composta em sua maior
parte de gorduras, proteínas, e baixo consumo de carboidratos, sendo que estes
pacientes tendem a ter aumento da massa corpórea (MENDES, 2006). Portanto, vêse a necessidade da existência de produtos alternativos que venham colaborar para
uma melhor dieta.
Atentando-se a todos estes aspectos, o pão sem glúten pode representar uma
fonte de energia para pacientes celíacos, sendo também a oferta destes produtos
de custo menor. As massas produzidas à base de farinhas de cereais diferentes do
trigo, com ou sem a adição de outros ingredientes ou aditivos (naturais ou artificiais)
são caracterizadas como “massas especiais” as quais são apropriadas para
portadores de sprue celíaco (MILATOVIC e BALLINI, 1986).
Portanto, este estudo teve como objetivo desenvolver uma fórmula de pão que
possa ser consumido por pacientes celíacos, uma vez que são estimados a
existência de 300.000 indivíduos no Brasil, portadores da doença celíaca.
Materiais e Métodos
O trabalho desenvolveu-se nos laboratórios de Panificação do projeto trigo da
Faculdade Assis Gurgacz da cidade de Cascavel no Paraná, com base em uma
receita tradicional de pão de forma. Foram elaboradas ao todo três receitas para
obter um pão com características organolépticas e físicas aceitáveis, dois destes
pães foram selecionados para análise descritiva quantitativa.
A base para formulação de um dos pães foi a mistura de farinha de arroz
extrusada e comum, onde a cada quilo de farinha de arroz normal usou-se 500g de
extrusada, já a outra receita foi realizada apenas com farinha de arroz. A
metodologia utilizada para análise descritiva quantitativa incluiu-se determinação de
cor da crosta, cor do miolo, porosidade, textura, aroma, sabor através da figura 1.

Na análise descritiva quantitativa atribuiu-se pontuação de 0 a 5 para cada
variável, a qual foi multiplicada pelo fator que expressa a importância relativa de
cada variável (totalizando 100 pontos), obtendo-se a classificação dos produtos pela
soma dos pontos. O valor da pontuação máxima permite classificar o pão, conforme
mostra a ficha 1.
Ficha 1: classificação das amostras.

Fonte: DUTCOSKY, 1996.

Figura 1 : Atributos da análise descritiva quantitativa e suas respectivas
pontuações.

Fonte: Moinho Rio Negro, 1997

Discussão e Resultados
As duas amostras foram classificadas como pães de boa qualidade, sendo
que a amostra feita com farinha de arroz normal apresentou uma maior pontuação,
90. A amostra feita com a mistura de farinha de arroz e farinha de arroz extrusada
apresentou pontuação 85.

Tabela 1: Resultados da análise descritiva quantitativa de pão de forma sem glúten
elaborado com farinha de arroz.
PÃO DE FARINHA DE ARROZ EXTRUSADA
Parâmetros Avaliados
Nota Peso Média Global
Cor da Crosta
5
3
15
Cor do Miolo
4
3
12
Características da Crosta 5
2
10
Porosidade
4
2
8
Textura
4
2
8
Aroma
4
4
16
Sabor
4
4
16
SOMA
85
PÃO COM FARINHA DE ARROZ NORMAL
Parâmetros Avaliados
Nota Peso Média Global
Cor da Crosta
4
3
12
Cor do Miolo
4
3
12
Características da Crosta 5
2
10
Porosidade
4
2
8
Textura
4
2
8
Aroma
5
4
20
Sabor
5
4
20
SOMA
90
elaborado com farinha de arroz normal e extrusada.

Fonte: Pesquisa (2009)

Fonte: Pesquisa (2009)

Tabela 2: Resultados
da

análise

descritiva

quantitativa de pão de
forma

sem

glúten

Figura 2. Pão de forma com farinha
Figura 1. Pão de forma com farinha

de arroz normal e farinha de arroz

de arroz

extrusada.

Conclusões
Constatou-se que o pão que apresentou as melhores qualidades foi o
fabricado com a farinha de arroz normal, pois apresentou maior pontuação dentre
os parâmetros avaliados.
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Área temática: Tecnologia de Alimentos
Comunicação oral
Resumo: O biscoito é um produto obtido pelo amassamento e cozimento de
massa preparada com farinhas, amidos, fermentada ou não e outras
substancias alimentícias. Nos últimos anos, a procura por alimentos derivados
de soja tem aumentado devido à divulgação dos benefícios à saúde atribuídos
ao consumo desta leguminosa, por isso, o presente trabalho objetivou o
desenvolvimento de um biscoito tipo champanhe enriquecido com soja e
verificar a aceitação do mesmo pela população em geral. O trabalho foi
desenvolvido no laboratório de panificação da FAG. Cascavel. Onde foram
realizada análise sensorial quanto a aceitação do produto avaliando os
seguintes cor, aspecto, aroma, textura, sabor onde obteve-se muito bom em
42% dos avaliadores e 30% avaliaram como bom. Diante deste fato pode-se
afirmar a boa aceitação do biscoito enriquecido com soja, e uma ótima opção
para o mercado pois os alimento que contém soja em sua formulação tem seu
valor nutricional aumentado.
Palavras chaves: funcional, isoflavonas, aceitação.
INTRODUÇÃO

O trigo representa 33% dos cereais colhidos por ano no mundo, é dele
que é extraída a farinha mais utilizada mundialmente para a fabricação de
certos alimentos. A farinha de trigo ideal para a elaboração de biscoitos deve
ter uma taxa de extração de 70 a 75%. O conteúdo de proteína (glúten) da
farinha é muito importante, não só pela quantidade (8 a 11%), mas também
pela qualidade. O glúten pode ser forte e difícil de ser estirado ou fraco e fácil
de ser extraído. O primeiro é indicado para alguns tipos de biscoitos crackers e
o segundo para outros biscoitos. O biscoito então é um produto obtido pelo
amassamento e cozimento de massa preparada com farinhas, amidos,
fermentada ou não e outras substancias alimentícias. (MORRETO e FETT,
1999).
A deficiência protéica é um dos problemas mais importantes encontrado
em muitos países em desenvolvimento. Embora os produtos de origem animal
constituam boa fonte de proteína, o seu alto custo e limitada disponibilidade
restringem o seu uso. Conseqüentemente, existe uma necessidade grande e
crescente por proteína vegetal de alta qualidade e baixo custo. (CABRAL et
al,1979).
A soja é considerada um alimento funcional porque além de funções
nutricionais básicas, produz efeitos benéficos à saúde, reduzindo os riscos de
algumas doenças crônicas e degenerativas. É rica em proteínas de boa
qualidade, com ácidos graxos polinsaturados e compostos fitoquímicos como:
isoflavonas, saponinas, fitatos, dentre outros. Também é uma excelente fonte
de minerais como cobre, ferro, fósforo, potássio, magnésio, manganês.
(EMBRAPA, 2008).
Nos últimos anos, a procura por alimentos derivados de soja tem
aumentado devido à divulgação dos benefícios à saúde atribuídos ao consumo
desta leguminosa. O processamento da soja dá origem a diferentes matérias-

primas como farinhas de soja, extratos hidrossolúveis e proteínas texturizadas
que podem ser utilizados na produção de alimentos que fazem parte da dieta
ocidental (GENOVESE & LAJOLO, 2002) (WANG & MURPHY,1994).
Enriquecer alimentos que já são consumidos pela população é uma
forma rápida de estar oferecendo aos consumidores alimentos nutritivamente
melhores e que podem estar a altura para competir com os produtos similares
que estão no mercado, por isso o presente trabalho tem como objetivo
desenvolver um biscoito do tipo champanhe enriquecido com farinha de soja, e
verificar a aceitação do mesmo pelo publico em geral.

OBJETIVOS
•

Produzir um biscoito enriquecido com farinha de soja.

•

Fazer a análise sensorial do biscoito produzido para verificar a
aceitabilidade do mesmo.

•

Elaborar um novo produto com características de alimento funcional.

MÉTODOS
Para a elaboração do biscoito de champanhe enriquecido com farinha
de soja, serão utilizados os seguintes ingredientes: farinha de trigo, farinha de
soja, açúcar refinado, açúcar cristal, essência de baunilha e ovos. Todos os
produtos serão adquiridos através de recursos doados pela Fundação
Araucária.
Para a elaboração do biscoito, deve-se bater na batedeira todos os
ingredientes formando uma massa homogênea. Com um bico de confeiteiro
formar os biscoitos em uma forma lisa untada e polvilhar com açucar. Depois
assar em forno pré-aquecido a 180º C por 15 minutos.

Todo procedimento será feito no Laboratório de Panificação do projeto
Trigo localizado no bloco IV da Faculdade Assis Gurgacz (FAG).

Imagem biscoito champanhe
A análise sensorial se deu em uma cabine, onde foram oferecidos aos
provadores amostras do biscoito champanhe com farinha de soja, um
questionário para se obter o julgamento dos provadores e um copo com água
para ser ingerido após experimentar a amostra. Nesta etapa os colaboradores
assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, o qual constava que o
individuo não sofreria riscos com a realização da análise e que não seriam
divulgados seus dados pessoais, entre outras informações.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A avaliação realizada para adquirir aceitação dos produtos foram através de
cor, aspecto, aroma, textura, sabor e aceitação. Pode-se observar que de uma
maneira geral, o produto obteve uma avaliação significativa, sendo que a
maioria da amostra, isto é, 42% das respostas foram relacionadas ao item
“muito bom”. Atenta-se ao fato de que respostas relacionadas ao item “muito

bom”, obtiveram um percentual de 30%, o que demonstra também a aprovação
de tal produto pelos provadores da amostra. A cor, aspecto, aroma e textura,
também obtiveram respostas como “muito ruim” 5,5%, “ruim”5,5% e “regular”
17% .Para uma melhor verificação dos dados, observa-se o gráfico abaixo:
Gráfico 1: Aceitação do biscoito champanhe com farinha de soja

Gráfico 2: Avaliação de intenção de compra.

Onde 74,28% dos provadores comprariam o produto e 8,57% não comprariam
e 17,14% não responderam.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o biscoito champanhe com farinha soja teve uma ótima
aceitação nos requisitos avaliados e com intenção de compra de 74,28% dos
avaliadores, pois a soja é considerada um alimento funcional porque além de
funções nutricionais básicas, produz efeitos benéficos à saúde é rica em
proteínas de boa qualidade. Pois a procura por alimentos derivados de soja
tem aumentado devido à divulgação dos benefícios e enriquecer alimentos que
já são consumidos pela população é uma forma rápida de estar oferecendo aos
consumidores alimentos nutritivamente melhores
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Resumo
A maioria dos produtos alimentícios hoje apresentam como ingrediente básico a
farinha de trigo, o que traz à tona a necessidade da existência de produtos os quais
não contenham glúten. A procura por tais produtos alimentícios sem glúten ocorre
principalmente por parte de consumidores portadores de doença celíaca, a qual se
caracteriza pela predisposição genética a sensibilidade ao glúten. Um alternativa
para o tratamento de tal doença é a substituição do uso da farinha de trigo pelo uso
da farinha de arroz, sendo está a opção mais indicada para a produção de produtos
sem glúten. Este trabalho buscou realizar o desenvolvimento e análise sensorial da
queijadinha sem glúten como um produto alimentício alternativo na dieta celíaca. Os
resultados obtidos através da análise sensorial do produto, quanto a cor, aspecto,
aroma, textura, sabor e aceitação com 48% das respostas relacionadas ao item
“muito bom” e relacionadas ao item “bom”, obtiveram um percentual de 36%, e a
intenção de compra com 91,43% deixando exposto uma aceitação muito boa do

produto mesmo entre pessoas não celícas, podendo tornar-se uma opção para os
celíacos.
Palavras Chaves: glúten, farinha, arroz.
Introdução
Atualmente a maioria dos produtos utilizados em diversos produtos
alimentícios, em especial os de panificação, tem como ingrediente básico a farinha
de trigo, o que faz com que haja uma grande procura por outras matérias-primas as
quais não contenham glúten, principalmente por parte de consumidores portadores
de doença celíaca (STORK et al.2009).
Tal doença, segundo Machado (2006), caracteriza-se por uma má absorção
crônica resultante da exposição do intestino delgado ao glúten em doentes com
predisposição genética. Sendo assim, o consumo de proteínas do glúten de cereais
encontrados no trigo, centeio, cevada e aveia, constituem a enteropatia sensível ao
glúten.
Desta forma, o que se observa é que devido à total exclusão de alimentos
originários de trigo e seus derivados, a dieta dos consumidores celíacos,
habitualmente é composta em sua maior parte por gorduras e proteínas, e baixo
consumo de carboidratos, resultando na tendência de aumento da massa corpórea
destes pacientes (MENDES, 2006). Assim sendo, fica notável a grande importância
da existência no mercado, de produtos sem glúten os quais venham reduzir seus
efeitos, visto a agressividade da doença celíaca.
A substituição do uso da farinha de trigo pelo uso da farinha de arroz se
constitui numa boa opção para o tratamento de tal doença. Sabe-se que a farinha
de arroz é um produto versátil, pois tem gosto suave, e, além disso, apresenta
propriedades hipoalergênicas, baixos níveis de sódio, carboidratos de fácil digestão,

e por assim ser uma das mais indicadas opções para a produção de produtos sem
glúten (SIVARAMAKRISHNAN et al., 2004, apud, STORK et al.2009).
Em vista a todos estes aspectos, cita-se que o objetivo deste trabalho
consiste no desenvolvimento de análise sensorial de queijadinha sem glúten, a qual
tem por ingrediente básico a farinha de arroz.
Objetivos
Desenvolver um produto sem glúten que possua características semelhantes
aos alimentos com glúten, isto é, que possua sabor, maciez, aroma agradável, entre
outras características presentes nestes.
Métodos
Para a elaboração do produto sem glúten, foi utilizada a farinha de arroz
adquirida pela doação do Wojciech André Szymanski, proprietário da empresa
Aromabrasil, localizada na cidade de Cascavel. Os demais produtos foram
adquiridos através de recursos doados pela função Araucária, e do Projeto Trigo da
Faculdade Assis Gurgacz (FAG).
Para elaboração do produto utilizaram-se os seguintes ingredientes, a saber:
500 g de Cenoura, 250 g de Açúcar, 50 g de Manteiga, 4 Ovos, 50 g de Farinha
arroz, 50g de amido de milho, 1 colher de chá de fermento em pó.
Em relação ao procedimento de preparo, foram descascadas as cenouras e
cozidas em água até ficarem macias. Após as mesmas terem escorrido muito bem e
reduzidas em purê, tal purê de cenoura foi misturado ao açúcar, junto com a
manteiga derretida. Estes foram bem misturados e após adicionaram-se também os
ovos, as farinhas e o fermento. Foram batidos todos os ingredientes no
liquidificador, sendo pinceladas formas de empadinhas com manteiga e distribuída à
massa pelas formas. Tais formas foram levadas ao forno a 200º durante 15 minutos
O produto elaborado seguiu as normas de boas práticas de fabricação (RDC
216), sendo que todo o procedimento de elaboração ocorreu no laboratório de

panificação (cozinha industrial), localizado no bloco IV da Faculdade Assis Gurgacz
(FAG). É notável salientar que o produto elaborado continha resíduos de glúten, e,
portando a análise sensorial realizada foi feita com pessoas que não possuem
doença celíaca.
A análise sensorial se deu em uma cabine, onde foram oferecidos aos
provadores amostras do produto sem glúten, um questionário para se obter o
julgamento dos provadores e um copo com água para ser ingerido após
experimentar a amostra. Nesta etapa os colaboradores assinaram um termo de
consentimento livre esclarecido, o qual constava que o individuo não sofreria riscos
com a realização da análise e que não seriam divulgados seus dados pessoais,
entre outras informações.

Discussão e Resultados
Os resultados obtidos através da análise sensorial do produto, quanto a cor,
aspecto, aroma, textura, sabor e aceitação encontra-se no gráfico abaixo .
Gráfico 1: Resultado da análise sensorial.
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A cor, aspecto, aroma, textura, sabor e aceitação quando avaliados em muito
ruim, ruim, regular, bom e muito bom de uma maneira geral, pode-se afirmar que o
produto obteve uma avaliação significativa, sendo que a maioria da amostra, isto é,
48% das respostas foram relacionadas ao item “muito bom” e relacionadas ao item
“bom”, obtiveram um percentual de 36%, o que demonstra também a aprovação de
tal produto pelos provadores da amostra. Contudo, encontram-se também
presentes nestes itens respostas como “muito ruim”3% “ruim ”2% e “regular”11%.
Quanto a pergunta contida na análise sensorial a qual questionava o
provador se este compraria o produto provado, nota-se que a maioria das respostas
destes foi sim, resultando num percentual de 91,43 % de respostas positivas, para
8,57% de respostas negativas. Tais respostas acabam por confirmar mais uma vez
a aceitabilidade do produto.
Abaixo encontra-se o gráfico 2, o

qual evidencia os resultados em

porcentagem em relação respostas sim e não, quanto a pergunta “Você compraria
esse produto?”.

Gráfico 2: Intenção de compra.
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Conclusões
A queijadinha sem glúten obteve uma ótima aceitação e com intenção de compra de
91,43% entre pessoas não celíacas, tornando-se uma opção de alimento nutritivo
para celiacos, já que a disposição de alimentos para essa população ainda é
pequena.
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RESUMO - A avicultura industrial brasileira cresceu muito nos últimos anos,
constituindo-se numa atividade de grande importância para a economia do país. A
carne de frango é utilizada na alimentação, sendo classificada como alimento
saudável, pobre em gorduras, desde que seja consumido sem pele. Essa carne
apresenta rico teor de proteínas de boa qualidade. A necessidade de existir
informações atualizadas e confiáveis sobre a composição de alimentos está cada dia
mais relevante. Pelos métodos analíticos é possível determinar o teor de umidade e
sólidos totais. Neste sentido, dada a importância da quantidade do consumo de
frangos no Brasil, objetiva-se neste trabalho comparar as metodologias de análise
bromatológica do teor de umidade e sólidos totais pelo método convencional (estufa
105o C) e instrumental (infravermelho). A análise de umidade corresponde à perda
em peso do produto ao ser aquecido em condições nas quais a água é removida,
juntamente com outras substâncias que se volatilizam nessas condições. Na
metodologia convencional, a amostra é seca através do ar quente e determina-se o
conteúdo de umidade pela diferença das massas. O aquecimento direto da amostra
a 105°C é o processo mais usual, em que se aquece por 3 horas. A secagem da
amostra obtida por radiação de infravermelho direta é um método não-oficial, em
que a energia absorvida produz calor secando a amostra. Esta é exposta a radiação
por 10 minutos, em que o equipamento já fornece o diferencial de massas, junto com
o teor de umidade. As principais vantagens deste método são o princípio de
funcionamento e a curta duração do processo de secagem, embora exponha as
amostras a um aumento de temperatura, o faz por períodos curtos, fato este, pode
contribuir para a preservação da integridade das mesmas. Porém, possui a
desvantagem de ser também um método lento por poder secar uma amostra de
cada vez e, como conseqüência, a repetibilidade pode não ser muito boa, pois pode
haver variações na corrente elétrica durante as medidas. O método convencional é
um procedimento de referência com boa reprodutibilidade. Sua principal vantagem é
a quantidade de amostras que podem ser analisadas ao mesmo tempo e nas
mesmas condições. Porém exige grande trabalho manual, devido às repetidas
pesagens até estabilização do peso final.
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RESUMO:
A caracterização regional relacionada às atividades econômicas
desenvolvidas pelo setor primário tornase fundamental para a realização de ações
que permitam aumentar o grau de agregação de valor ao produto final bem como
diversificar as unidades produtivas para a exploração racional dos recursos
existentes. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi diagnosticar a realidade
local em termos das produções agropecuárias vigentes. Para isso, foi elaborado um
questionário onde se incluiu os itens referentes aos cultivares e demais práticas
desenvolvidas pelo público alvo e, o mesmo, foi aplicado posteriormente aos 78
agricultores visitados residentes na região de abrangência do projeto com o intuito
de se verificar a principal fonte de renda e o potencial para a inserção de novas
modalidades produtivas e tecnológicas que possibilitem o maior aporte financeiro
dos envolvidos. Após as entrevistas podese verificar que a agricultura (fumo, soja,
trigo, milho, entre outras) perfaz uma fatia de 56% dentre as atividades econômicas
regionais, seguida da bovinocultura de leite (18%), piscicultura (12%), bovinocultura
de corte e outras (ambas com 6%) e, por final, avicultura (2%). Além disso, a área é
composta por pequenas propriedades com dimensões aproximadas de 16 hectares
e utilização de mão de obra familiar. A criação de peixe demonstrou ser
representativa como atividade secundária, porém realizada de maneira totalmente
empírica sem embasamento tecnológico e acompanhamento técnico, mas com
grande possibilidade de intensificação devido ao potencial regional. Em
consonância, o interesse pelo incremento produtivo e pela capacitação dos
envolvidos é significativo e fomentado pela implementação local de uma unidade
beneficiadora do pescado. Portanto, as diligências focadas no aprimoramento
piscícola e de seus condutores tornase essencial para o aumento do orçamento
familiar e agregação de valor aos produtos e subprodutos elaborados regionalmente.
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RESUMO: Este projeto tem como objetivo interligar a Universidade nas suas
atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas acadêmicas e
comunitárias, possibilitando a formação do profissional cidadão cumprindo com a
sua função perante a sociedade. Na organização dos eventos são realizadas
reuniões semanais com a equipe de trabalho, na qual é decidido temas propostos
que atendam as demandas, sendo os treinamentos voltados aos alunos dos
cursos de Agronomia e Zootecnia e produtores rurais da comunidade local,
propiciando conhecimentos e técnicas de forma a cumprir de forma significativa o
papel da Extensão Universitária. Os cursos são realizados no Centro de
Treinamento localizado na Estação Experimental Prof. Antonio Carlos Santos
Pessoa da UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon. Sendo ofertados
cursos de curta duração com carga horária mínima de oito horas. No dia 2 de
outubro de 2009, realizou-se o primeiro mini-curso com o tema Técnicas de
cultivo, regulagem de maquinas e ensilagem de aveia, o publico atingido foi de
aproximadamente 200 pessoas entre alunos e produtores da região. Estão
previstos oito novos mini-cursos para serem ofertados no primeiro e segundo
semestres de 2010, com previsão de atingir aproximadamente 800 pessoas.
Palavras-chave: Integração; extensão; transferência do conhecimento
Área Temática: Tecnologia e Produção
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
INTRODUÇÃO
Tem-se hoje como princípio que, para a formação do Profissional Cidadão é
imprescindível sua efetiva interação com a Sociedade, seja para se situar

historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação
com os problemas que um dia terá de enfrentar.
A Extensão entendida como prática acadêmica que interliga a Universidade,
nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da
população, possibilita a formação do profissional cidadão e cumpre com a sua
função perante a sociedade. É importante consolidar a prática da Extensão,
possibilitando a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente
exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico.
Adicionalmente, entende-se que uma das finalidades da educação superior
é promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
conquistas e dos benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica na instituição de ensino superior. Neste sentido, a extensão deve ser
desenvolvida nas universidades e influenciar positivamente no desenvolvimento
regional através do treinamento técnico profissionalizante e da divulgação de
novas tecnologias.
Dentro de uma estratégia voltada ao reforço do ensino e da aprendizagem
do acadêmico universitário, considera-se oportuno o seu convívio e sua
participação junto ao produtor rural em ações de extensão voltadas ao treinamento
e capacitação tecnológica.
Dentro desta concepção, o Centro de Ciências Agrárias da UNIOESTE,
propõem desenvolvimento de ações de extensão universitária e tecnológica, com
o intuito de oportunizar treinamento técnico nas áreas de Ciências Agrárias que
atendam as demandas existentes, sendo este treinamento voltado para alunos
dos cursos de Agronomia e Zootecnia e produtores rurais da comunidade local,
propiciando conhecimentos e técnicas e, conseqüentemente, cumprindo de forma
significativa o papel da Extensão Universitária junto à comunidade.

OBJETIVO
Os objetivos foram: (1)Oportunizar a extensão do ensino e aprendizado
tecnológico para os acadêmicos das Ciências Agrárias, de forma a reforçar e
complementar a formação profissional de conteúdos já previstos na grade
curricular;(2)Dar prioridade às práticas voltadas ao atendimento de necessidades
sociais emergentes, relacionadas com a área de produção de alimentos, fibras e
energia, geração de emprego e ampliação da renda; (3)Possibilitar novos meios e
processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, permitindo a
ampliação do acesso ao conhecimento tecnológico e do desenvolvimento social;
(4)Viabilizar a Extensão Universitária como produto de interesse acadêmico,
social, científico, filosófico e tecnológico do Ensino, Pesquisa e Extensão.
METODOLOGIA
Local de realização
Os cursos serão realizados no Centro de Treinamento localizado na
Estação Experimental Prof. Antonio Carlos Santos Pessoa do Centro de Ciências
Agrárias da UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon.
A infra-estrutura consta de duas salas de aulas, dois laboratórios, dois banheiros e
um almoxarifado.
Planejamento dos cursos
Periodicidade:
Serão ofertados cursos de curta duração com carga horária mínima de 8:00
horas. Durante o ano serão realizados 8 cursos, sendo 4 em cada semestre letivo

e sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês, podendo se estender ao sábado
e domingo.
Temas dos cursos:
Considerando os dois cursos de graduação em questão, dos oito temas a
serem escolhidos, quatro serão direcionados à área de Agronomia e quatro para a
Zootecnia.
No final de cada ano letivo, cada colegiado de graduação escolherá os
quatro temas para os cursos que serão realizados no ano seguinte, de forma que
a programação, a ser divulgada semestralmente, ficará previamente definida.
Na programação semestral de realização dos cursos, fica estabelecido que
dois temas sejam para a área da Zootecnia e dois para a área da Agronomia.
Como prevenção de eventuais falhas ou desistências, cada colegiado escolhe
mais dois temas de suplência.
Identificação do público alvo:
Os cursos serão direcionados aos acadêmicos do 4º ano de curso de
Graduação em Agronomia e Zootecnia da UNIOESTE e para os produtores rurais
da comunidade local.
Instrutores:
Os

profissionais

encarregados

de

ministrarem

os

cursos

serão

preferencialmente externos da UNIOESTE, porém terão a coordenação e
supervisão de professor(s) do Centro de Ciências Agrárias afeto à área do tema
em questão.
Poderão ser convidados instrutores de instituições como EMATER, SENAR,
CAPA e de empresas privadas nacionais ou estrangeiras do setor agrícola.
Instituições como CREA, CRMV e ITAIPU Binacional, entre outras, poderão
participar como parceiros facilitadores ou patrocinadores. Despesas como

deslocamento e alimentação dos instrutores, entre outras, poderão ser custeadas
através do patrocínio de instituições parceiras.
Fica a cargo dos Coordenadores de Área do CCA e da equipe de apoio,
formada por acadêmicos bolsistas e voluntários e, eventualmente, de docentes do
CCA, todo o processo de contato para convite dos instrutores para participarem
dos cursos.
Vagas:
A cada curso serão ofertadas 50 vagas, das quais a prioridade é dada para
os acadêmicos da Graduação do CCA.
Finalizado o período de inscrições para os acadêmicos, faz-se abertura de
inscrições para a comunidade com número de vagas limitadas ao complemento do
total disponível.
Divulgação:
A divulgação dos cursos será semestral com base no planejamento prédefinido e ficará a cargo do grupo de apoio formado por acadêmicos bolsistas e
voluntários da Graduação e sob a coordenação dos Coordenadores de Área do
CCA. O material de divulgação será produzido para ser veiculado no Campus e na
mídia local com, no mínimo, 30 dias de antecedência da realização do primeiro
curso.
Apoio operacional:
A execução deste projeto de extensão deve contar com a participação e
colaboração de docentes e discentes das duas áreas da Graduação, de forma que
a cada curso realizado ocorra a participação de um grupo pré-definido de apoio.
A participação de bolsistas de extensão é fundamental para condução e
execução deste projeto, bem como para viabilizar a participação de acadêmicos.

Para tanto, serão solicitadas à PROEX/UNIOESTE quatro bolsas, sendo duas
para acadêmicos de Agronomia e duas para Zootecnia.
Processo de inscrição e seleção de acadêmicos será realizado para
escolha dos bolsistas e voluntários.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Dados quantitativos: Foram capacitados no período da manha trinta e cinco
(35) acadêmicos, dez (10) produtores rurais e cinco (5) técnicos da empresa
parceira, os quais assistiram as palestras teóricas sobre o tema Técnicas de
cultivo, regulagem de maquinas e ensilagem de aveia, ministrados pelos
palestrantes Elir de Oliveira, Nerci Luiz De Marco, Enio Todero e Loreno Egídio
Taffarel. No período da tarde contamos com a participação de duzentos (200)
integrantes, entre os acadêmicos, produtores e técnicos.
Sendo o primeiro mini-curso, a equipe teve algumas dificuldades, pois não
se esperava que houvesse tantos produtores interessados, o que acabou gerando
tumulto na distribuição de grupos. No entanto, a paciência mais o interesse de
cada participante foram fundamentais para o encaminhamento do mesmo.
Ao encerrar o evento foram entregue os certificados para todos os
participantes. Para a surpresa da equipe, mesmo depois de todas as dificuldades
ouviram-se elogios e entusiasmo pelo trabalho da UNIOESTE junto ao grupo por
estarem ampliando os conhecimentos da universidade para a sociedade.
CONCLUSÃO
As dificuldades encontradas, em geral, foram superadas com dialogo e
criatividade. Os objetivos propostos foram atingidos: (1) a equipe desenvolveu
criatividade, liderança e responsabilidade social; (2) a equipe da UNIOESTE em

conjunto com os parceiros, colaboraram ativamente no desenvolvimento do
evento; (3) a troca de experiências entre acadêmicos da unioeste, palestrantes e
comunidade envolvida foi intensa e produtiva e, (4) a ação

comunitária da

UNIOESTE foi firmada. Essa experiência permitiu o fortalecimento da equipe de
extensão e o conceito social da universidade perante a sociedade evoluiu.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIASI, C.A.F.; GARBOSA NETO, A.; SILVESTRE, F.S.; ANZUATEGUI, I.A. Métodos
e meios de comunicação para extensão rural. v.2, Curitiba: ACARPA, 1979.
Forma de contato com a ação: e-mail

ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE
HAMBÚRGUER VEGETAL ENRIQUECIDO COM
FARINHA DE SOJA E LINHAÇA.
Cristiane da Cruz¹, Patsy Adriane Pinheiro², Ângela Broca², Dermânio Tadeu
Lima Ferreira³ , Divair Christ
1 Bolsista graduada do Projeto Universidade Sem Fronteiras, 2 Bolsistas
graduandos do Projeto Universidade Sem Fronteiras, 3 Doutor Docente
Coordenador do Projeto Universidade Sem Fronteiras. 4 Mestre em Engenharia
Agrícola Doutor em Engenharia de Alimentos,
Área temática: Tecnologia de alimentos.
Comunicação Oral.
RESUMO: A não ingestão de alguns alimentos de origem animal pode causar
um déficit de proteínas, vitaminas e minerais, com o comprometimento do
sistema imunológico, dificuldade na cicatrização, queda de cabelo, unhas
quebradiças e perda de massa muscular. Entretanto há uma necesidade de
abordagem individual para avaliar a ingestão dietética de um vegetariano, pois
sua alimentação consiste em um consumo elevado de vegetais, frutas, cereais,
legumes e nozes. O trabalho teve como objetivo desenvolver um hambúrguer
vegetal que possua propriedades nutricionais de macro e micro nutrientes. O
trabalho foi desenvolvido no laboratório de Panificação do Projeto trigo
localizado na Faculdade Assis Gurcacz Cascavel PR onde os ingredientes
utilizados vieram de doações da Fundação Araucária e do Projeto Trigo. Na
análise descritiva quantitativa atribuiu-se pontuação de 0 a 5, para cada
variável cor,aspecto,aroma,textura,sabor,aceitação,onde 35,82% das respostas
foram relacionadas ao item “ bom” e 25,37% ao item “muito bom”, o que
demonstra também a aprovação da amostra. Intenção de compra com 62,86%.

Palavras

chaves:

hambúrguer

vegetal,

vegetariano,

necessidades

nutricionais.
INTRODUÇÃO
O interesse pela nutrição vem aumentando a cada dia, mas ainda existe um
elevado grau de desinformação na população, que rotineiramente assumem a
responsabilidade pelo controle dietético, os vegetarianos assumem esse
desafio e estão sujeitos a perderem peso com facilidade e estarem com a
necessidade de alguns nutrientes aumentados, no entanto devem ter um
cuidado especial com a alimentação, pois a não ingestão de alguns alimentos
de origem animal pode causar um déficit de proteínas, vitaminas e minerais,
com o comprometimento do sistema imunológico, dificuldade na cicatrização,
queda de cabelo, unhas quebradiças e perda de massa muscular. Entretanto
há uma necesidade de abordagem individual para avaliar a ingestão dietética
de um vegetariano, pois sua alimentação consiste em um consumo elevado de
vegetais, frutas, cereais, legumes e nozes (COUCEIRO P, SLYWITCH E, LENZ
F, 2008). Os nutrientes considerados de maior importância no conceito de
biodisponibilidade para dietas vegetarianas são: a proteína e os minerais (ferro,
cálcio e zinco), bem como o ômega 3 e a vitamina B12. Para melhorar a
disponibilidade

no organismo de

ácido eicosaentaenóico (EPA) e

docosaexaenóico (DHA), deve ser utilizado o Ômega 3 que será convertido em
formas já presentes nos derivados animais. Como a conversão desse ácido
graxo é baixa em seres humanos, a ingestão deve ser otimizada(ROSSEL,
2005). A semente de linhaça possuem propriedades nutricionais e funcionais
que causam beneficio a saúde, pois contém de 30% a 40% de lipídios, de 20 a
25% de proteína, 20 a 28% de fibras (solúvel e insolúvel) que auxiliam, tanto
na diminuição do colesterol como no bom funcionamento do intestino, e
possuem pequenas porcentagens de vitaminas A, D, E e K, bem como

minerais que

podem variar de acordo com a variedade, cultivo, meio

ambiente e métodos de análise (LIMA, 2008). Considerando todos estes
aspectos há de se dizer ainda que a linhaça é também a principal fonte vegetal
dos ácidos graxos conhecidos como ômega 3 eficaze na redução do risco de
doenças cardiovasculares, regulação do sistema imunológico e ação anticancerígena (BELLUCO, 2009). Observa-se que a proteína presente na linhaça
é semelhante à da soja, caracterizando-a como uma proteína completa(ROLIM,
2007). A soja vem sendo utilizado pela população devido ao seu alto teor de
proteínas, torna-se um opção para enriquecer a alimentação vegan( PARK ,
AGUIAR, ALENCAR, MASCARENHAS, SCAMPARINI, 2001). É considerada
um alimento funcional porque além de funções nutricionais básicas, produz
efeitos benéficos à saúde, reduzindo os riscos de algumas doenças crônicas e
degenerativas. É rica em proteínas de boa qualidade, com ácidos graxos
polinsaturados e compostos fitoquímicos como isoflavonas, saponinas, fitatos,
dentre outros(FRANÇA, 2008). Também é uma excelente fonte de minerais
como cobre, ferro, fósforo, potássio, magnésio, manganês e ainda é rica em
vitaminas A, C, E e do complexo B. A proteína presente na soja se compara a
proteína animal, pois 100g de soja fornece a metade da quantidade diária de
proteínas recomendada para um adulto (PANIZZI, 2006). Além de seu alto
valor nutritivo e protéico esta leguminosa possui também alguns poderes
medicinais. Já foi comprovado que, nos países asiáticos, onde o consumo de
grãos é bem alto, a incidência de câncer nos ovários e de doenças
cardiovasculares é menor que em países do Ocidente. Dito isso o trabalho teve
como objetivo desenvolver um hambúrguer vegetal que possua propriedades
nutricionais de macro e micro nutrientes.
OBJETIVO

Desenvolver um hambúrguer vegetal que possua propriedades nutricionais de
macro e micro nutrientes.
MÉTODOS
O presente trabalaho desenvolveu-se no laboratório de Panificação do Projeto
trigo localizado na Faculdade Assis Gurcacz Cascavel PR. Os

produtos

usados para elaboração da receita foram adquiridos através de recursos
doados pela função Araucária, e do Projeto Trigo da Faculdade Assis Gurgacz
(FAG). Para a produção do hambúrguer vegetal utilizou-se 1 cebola pequena
picada, 2 beterraba média ralada , 1 batata grande ralada, 1 xícara (chá) de
flocos de arroz, 1 xícara (chá) de flocos de aveia, 4 colheres (sopa) de farinha
de soja, 4 colheres (sopa) de linhaça triturada, 1 colher (sobremesa) de sal, 1
caldo de legumes, 1 colher (sopa) de orégano, 1 colher (sopa) de salsinha, 1
colher (sopa) de cebolinha em um refratário foram colocados todos os
ingredientes até formar liga em seguida feito bolinhas( tamanho da bolinha de
tênis) e colocadas em cima de um plástico transparente em seguida sobreposto
outro, com auxilio de um pires as bolinhas foram achatadas em seguida em
uma frigideira com um fio de óleo os hambúrguers foram grelhados. O produto
elaborado seguiu as normas de boas práticas de fabricação (RDC 216).

.

Figuras: Produção hambúrguer vegetal
A análise sensorial se deu em uma cabine, onde foram oferecidos aos
provadores amostras do hambúrguer, um questionário para se obter o
julgamento dos provadores e um copo com água para ser ingerido após
experimentar a amostra. Nesta etapa os colaboradores assinaram um termo de
consentimento livre esclarecido, o qual constava que o individuo não sofreria
riscos com a realização da análise e que não seriam divulgados seus dados
pessoais, entre outras informações.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A avaliação realizada para adquirir aceitação dos produtos foram nos quisitos
de cor, aspecto, aroma, textura, sabor e aceitação.Pode-se observar que de
uma maneira geral, o produto obteve uma avaliação significativa, sendo que a
maioria da amostra, isto é, 35,82% das respostas foram relacionadas ao item “
bom”.Atenta-se ao fato de que respostas relacionadas ao item “muito bom”,
obtiveram um percentual de 25,37%, o que demonstra também a aprovação de
tal produto pelos provadores da amostra. A cor, aspecto, aroma e textura,
também obtiveram respostas como “muito ruim” 4,97%, “ruim”6,96% e “regular”
26,96% . Para uma melhor verificação dos dados, observa-se o gráfico abaixo:
Gráfico 1: Aceitação do Hamburguer vegetal segundo

E quanto a intenção de compra do hamburguer vegetal obtivemos um grande
interesse. Que está demostrado no gráfico 2.
Gráfico 2: levantamento de intenção de compra

Onde 62,86% dos provadores comprariam o produto e 37,14% não comprariam
CONCLUSÃO
O Hambúrguer vegetal obteve uma boa aceitação em grupo de pessoas não
vegetarianas, que estão acostumadas a comer hambúrguer de carne, e uma

intenção de compra em 62,86% do provadores. O hambúrguer vegetal seria
uma ótima opção para encrementar a alimentação vegan.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BELLUCO, B. Análise da composição nutricional de pão francês
adicionado de linhaça triturada. 7ª Mostra Acadêmica da UNIMEP.
Disponível: www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/7mostra/4/e 120.pdf>
Acesso em: 03 abr. 2010.
COUCEIRO P, SLYWITCH E, LENZ F, einstein. 2008; 6(3):365-73
ROLIM, S. S. Linhaça. São Paulo: FSP/USP, 2007
ROSELL MS, LOYD-WRIGHT Z, APPLEBY PN, SANDERS TA, ALLEN NE,
KEY TJ. LONG-CHAIN n-3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British
meat-eating,vegetarian, and vegan men. Am J Clin Nutr. 2005;82(2):327-34.
PANIZZI, M. C. Soja: Embrapa promove curso para indústrias de alimentos.
Revista

Negócios,

30

maio

2006.

Disponível

em:

http://www.revistanegocios.com.br/ver_noticias.asp?tp=1&cat=1&nt=888>.
Acesso em: 09 abr. 2010.
FRANÇA, L. C. Caracterização de novas variedades de soja ( Glycine Max
(L.) Merril) para consumo humano e sua aplicação em panificação.
UTFPR. Ponta Grossa, PR. Disponível em: <www.pg.cefetpr.br/incubadora/wpcontent/themes/utfpr-gerec/.../24.pdf> . Acesso em 09 abr. 2010.
I.K PARK, C.L AGUIAR, S.M. ALENCAR, H.A.A MASCARENHAS, A.R.P,
SCAMPARINI. Avaliação do teor de isoflavonas em soja brasileira. Ciência
e tecnologia alimentaria, diciembre, año /vol.3 número 003. Sociedad de
Nutrición e tecnología de alimentos. reinosa, México 2001. pp 156-160
LIMA, T. L. Avaliação dos efeitos da ingestão de sementes de linhaça
(Linum usitatissimun) em ratos wistar fêmeas. Faculdade Assis Gurgacz.
Cascavel, 2008.

Faculdade Assis Gurgacz (FAG) - Laboratório de Análises Reológicas da
Farinha de Trigo. Avenida das Torres, 500, Bairro FAG, CEP 85806-095,
Cascavel/PR, Brasil. Email: Email: projetotrigo@gmail.com

ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE PÃO DE MEL ENRIQUECIDO COM
FARINHA DE BANANA
Cristiane da Cruz¹, Luis Felipe de Sonda², Patsy Adriane Pinheiro². Dermânio Tadeu
Ferreira de Lima³, Divair Christ
1 Bolsista graduada do projeto universidade sem fronteiras, 2 Bolsistas graduandos
do projeto universidade sem fronteiras, 3 Doutor docente coordenador do projeto
universidade sem fronteiras; Mestre em engenharia agrícola doutor em engenharia
de alimentos
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Comunicação oral.
RESUMO. A banana causou interesse nos produtos industrializados, surgiu à idéia
da fabricação de farinha de banana principalmente de banana verde, porque seu
principal componente é o amido. A industrialização da banana começou como uma
forma de minimizar a perda da fruta “in natura”, para estimular seu cultivo e para
incentivar a sua exportação, já que é um produto pouco exportado. O objetivo foi
Desenvolver pão de mel enriquecido com farinha de banana, onde e o trabalho foi
desenvolvido no laboratório de Panificação do projeto trigo da FAG. E realizado
análise sensorial onde foramcavaliados os quisitos cor, aspecto, aroma,textura,
sabor e aceitação onde a maioria 38,3% ao item “muito bom” e relacionadas ao item
“bom”, obtiveram um percentual de 35,1%, o que demonstra também a aprovação
do produto pelos provadores e quanto a inteção de compra 74,28% comprariam,
este produto torna-se um alimento altamente energético e com fibras insolúveis e
insolúveis e ao ser consumida não é ingerida no trato gastrointestinal.
PALAVRAS-CHAVE: Banana, mel, enégetico

INTRODUÇÃO
Dentre as frutas tropicais a que mais se destaca como uma fonte de alimento
energético é a banana. Independentemente de seu grupo genômico, é, sem dúvida,
uma das frutas mais consumidas no mundo. É um alimento altamente energético,
cujos carboidratos são facilmente assimiláveis, embora pobre em proteínas e
lipídeos (ETENE, 1966, apud, NETO, J. M. M.; CIRNE, L. E. M. R.; PEDROZA, J. P.;
SILVA, M. G.1998).
No âmbito dos produtos industrializados de banana detectou-se o interesse
pela fabricação de farinha, especialmente de bananas verdes. Na banana verde, o
principal componente é o amido, podendo corresponder a 55 a 93% do teor de
sólidos totais. Na banana madura, o amido é convertido em açúcares, em sua
maioria glicose, frutose e sacarose, dos quais 99,5% são fisiologicamente
disponíveis. Dependendo do cultivar, o fruto pode pesar de 100 a 200 gramas, ou
mais, contendo de 60 a 65% de polpa comestível (BORGES, A. M.; PEREIRA, J.;
JÚNIOR, A. S.; LUCENA, E. M. P.; SALES, J. C. S. 2010)
A industrialização da banana iniciou-se como uma forma de minimizar as
perdas da fruta “in natura”, de estimular seu cultivo e de incentivar a exportação da
fruta, já que apenas 1% do que é produzido acaba sendo exportado. O uso da
farinha de banana pode substituir em até 40% a farinha de trigo, e ao ser consumida
a farinha de banana não é ingerida no trato gastrointestinal, sendo fermentada no
intestino grosso, portanto assemelhando-se as fibras solúveis. Tem ação simbiótica
e prebiótica atuando de forma benéfica no desenvolvimento e/ou atividades de
espécies bacterianas resistentes no colón. Dito isso, o objetivo do trabalho é
desenvolver pão de mel enriquecido com farinha de banana. (TORRES, L. L. G.; ELDASH, A.; CARVALHO, C. W. P.; ASCHERI, J. L. R.; GERMANI, R.; MIGUEZ, M.
2005)
OBJETIVO

Desenvolver pão de mel enriquecido com farinha de banana e fazer analise
sensorial.
MÉTODOS
Para a elaboração de produtos de panificação, será utilizada a farinha de banana
adquirida pela doação do Wojciech André Szymanski, proprietário da empresa
Aromabrasil, localizada na cidade de Cascavel. Os demais produtos serão
adquiridos através de recursos doados pela função Araucária.
Todo procedimento da elaboração dos produtos será feito no laboratório de
panificação do projeto trigo da Faculdade Assis Gurgacz (FAG). Para a realização
da pesquisa será feito um tratamento distinto de produtos de panificação elaborados
a partir de farinha de banana onde será utilizado 2 xicara chá de trigo, 1 xicara chá
de farinha de banana, 1 x chá de mel, 4 ovos, 1 xicara chá de açucar mascavo, ½
xicara chá de chocolate em pó, 1 colher cafezinho de canela e 1 colher sopa de
fermento quimico, todos os ingredientes foram colocados em um recipiente e mexido
com uma colher de prolipropileno e colocados em forminhas de empadinhas grande
untadas com manteiga e assados a 160º por 25min.
A análise sensorial se dará em uma cabine, onde será oferecido aos provadores
amostras do produto, um questionário para se obter o julgamento dos provadores e
um copo com água para ser ingerido após experimentar a amostra. Nesta etapa os
colaboradores assinam um termo de consentimento livre esclarecido, onde consta
que o individuo não sofrerá riscos com a realização da analise e que não serão
divulgados seus dados pessoais, entre outras informações.
Discussão e Resultados
Os resultados obtidos através da análise sensorial do produto, quanto a cor,
aspecto, aroma, textura, sabor e aceitação encontra-se no gráfico abaixo .

Gráfico 1: Resultado da análise sensorial.

Pode-se afirmar que o produto obteve uma avaliação significativa, sendo que
a maioria 38,3% das respostas foram relacionadas ao item “muito bom” e
relacionadas ao item “bom”, obtiveram um percentual de 35,1%, o que demonstra
também a aprovação de tal produto pelos provadores da amostra. Contudo,
encontram-se também presentes nestes itens respostas como “muito ruim”3,72%
“ruim ”4,78% e “regular”18,1%.
Quanto a inteção de compra para o produto provado, nota-se que a maioria
das resposta foram sim resultando num percentual de 74,28% de respostas
positivas, para 17,14% de respostas negativas. Tais respostas acabam por confirmar
mais uma vez a aceitabilidade do produto e 8,58% não responderam a pergunta.
Gráfico 2: Mostra a porcentagem de interesse para aquisição do produto.

Onde 74,28% dos provadores comprariam o produto e 17,14 não
comprariam e 8,58% não responderam.
Conclusões
O referido produto o pão de mel obteve uma boa aceitação entre os provadores e
um interesse de compra 74,28%, este produto torna-se um alimento altamente
energético e com fibras insolúveis e insolúveis e ao ser consumida não é ingerida
no trato gastrointestinal, sendo fermentada no intestino grosso tendo ação simbiótica
e prebiótica atuando de forma benéfica no desenvolvimento e/ou atividades de
espécies bacterianas resistentes no colón, tornando-se uma alternativa de produto
benéfico a saúde.
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RESUMO: O projeto Condomínio de Agroenergia para Agricultura Familiar pioneiro
no Brasil na área de agroenergia, que vai utilizar resíduos orgânicos de suínos e
bovinos de 43 propriedades rurais na bacia do Rio Ajuricaba, em Marechal Cândido
Rondon, para produzir energia elétrica e biofertilizante. Para tanto
acompanhamento da implantação e dos primeiros resultados deste condomínio é
de fundamental importância para instalações de projetos semelhantes relacionados
a formas alternativas de produção de energia a partir de dejetos produzidos em
propriedades de agricultura familiar para a geração de renda e, ao mesmo tempo,
para a preservação do meio ambiente. Neste sentido este projeto tem por
finalidade, levantar as dificuldades e custos da implantação do sistema para cada
agricultor, avaliar a taxa de retorno do investimento, analisar os resultados deste
projeto no que tange a redução dos impactos ambientais, e a geração de renda aos
agricultores. Como forma de diagnosticar a situação da localidade pretendemos
diagnosticar e quantificar os resultados no primeiro ano de funcionamento do
Condomínio de Agroenergia para a Agricultura Familiar no município de Marechal
Cândido Rondon. Este processo se dará através de visitas às famílias, aplicação de
questionários e da elaboração de planilhas de controle de produção de dejetos e
mensuração dos resultados financeiros obtidos com a produção e comercialização
da energia, de biofertilizante e de créditos de carbono. Também tem por objetivo
identificar municípios da microrregião em questão, produtores que tenham interesse
no associativismo e cooperativismo de manejo ecologicamente sustentável de suas
propriedades, deixando de poluir o meio ambiente e aumentando sua renda familiar
por meio da produção e comercialização da bioenergia. Este objetivo será
contemplado através da analise de dados fornecidos pelas secretarias da
agricultura de cada município e cooperativas para saber onde estão localizados
estes pequenos produtores e posteriormente realizar reuniões nas comunidadesalvo para estimular as famílias para essa forma de associativismo.
PALAVRAS-CHAVE: Associativismo, Cooperativismo, Condomínio de Agroenergia.

FONTES DE FÓSFORO EM RAÇÕES ORGÂNICAS PARA ALEVINOS E
JUVENIS DE TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus)
Juliana Alice Lösch, Wilson Rogério Boscolo, Aldi Feiden, Fabiana Dieterich,
Talita Dieterich
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Foram realizados dois experimentos no Laboratório de Aqüicultura do Grupo de
Estudos de Manejo na Aqüicultura (GEMAq) – UNIOESTE/Toledo-PR. No
Experimento 1 foram utilizados 270 alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus) com peso inicial de cerca de 0,88±0,33g distribuídos em 18 tanques
experimentais com capacidade para 250L e no Experimento 2 foram utilizados
180 juvenis de tilápia do Nilo com peso inicial de 13,63±1,05g distribuídos em
18 tanques experimentais com capacidade para 500L, em DIC e sistema
“indoor”. Cada experimento constou de três tratamentos e seis repetições, com
uma taxa de renovação diária de água equivalente a 10%, realizada através de
sifonagem para eliminar as fezes e eventuais sobras de ração. Os alevinos e
juvenis foram alimentados com rações de origem orgânica a base de milho,
trigo e farelo de soja contendo 32% e 28% de proteína bruta (PB),
respectivamente. As rações foram suplementadas com farinha de resíduos da
industrialização de pescado de origem marinha (FP), fosfato bicálcico (FB) ou
sua combinação (FP+FB), neste caso com 50% de cada fonte como fonte
suplementar de fósforo. Foram monitorados parâmetros físico-químicos (OD,
pH, condutividade e temperatura) e realizadas análises da água no início, aos
30 dias e 60 dias do experimento para avaliação de amônia, nitrito, fósforo e
nitrato. Ao termino foram avaliados índices zootécnicos e de composição
química da carcaça dos peixes. Os parâmetros físico-químicos da água
enquadraram-se no recomendado para a espécie nos dois experimentos. As
fontes de fósforo avaliadas não influenciaram (P<0,05) os parâmetros
zootécnicos, composição centesimal da carcaça e qualidade da água de cultivo
dos alevinos de tilápia. Para juvenis de tilápia do Nilo os tratamentos avaliados
não proporcionaram diferença significativa (p>0,05) quanto a sobrevivência,
entretanto houve diferença significativa (p<0,05) para peso final, ganho de peso
e conversão alimentar, indicando que os peixes alimentados com a dieta
suplementada com FB obtiveram menor peso final e ganho de peso quando
comparados aos peixes alimentado com FP e com suplementação de fósforo a
base de 50% de FB e 50% de FP e pior conversão alimentar que o tratamento
com suplementação de fósforo a base de FP, mas não diferindo (p>0,05) do

tratamento FP + FB. Os valores obtidos para fósforo na água nos experimentos
1 e 2 ficaram acima do preconizado pela Resolução 357/2005 do CONAMA,
indicando a necessidade de melhorias quanto ao manejo alimentar e/ou
tratamento alternativo do efluente gerado. Para alevinos é possível utilizar FB,
FP ou sua combinação como fonte de fósforo, no entanto, para juvenis de
tilápia do Nilo recomenda-se como suplementação de fósforo em rações
orgânicas a farinha de resíduos de peixes ou a combinação de FP e FB, sendo
que cada fonte deve suplementar 50% da demanda de fósforo.
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O Programa Sistemas de Produção do IAPAR, em seu esforço de desenvolver
metodologias para as etapas básicas de seu trabalho, encontrou nas Redes de
Propriedades de Referências, desenvolvidas pelo Institut de l’Élevage da França
desde 1981, uma boa alternativa metodológica para a fase de validação de
sistemas. Iniciou então contatos com o instituto francês, e a partir de então houve
intercâmbio entre as instituições e treinamento de pessoal. Com a utilização do
enfoque sistêmico de P&D propriedades representativas dos principais sistemas de
produção familiares presentes no estado são analisadas e acompanhadas,
permitindo geração de referências técnicas e econômicas passíveis de serem
difundidas para um número cada vez maior de agricultores familiares. Assim, no ano
de 2009 inicio-se uma nova etapa de trabalhos, abrangendo a agricultura orgânica
no oeste do Paraná. Inicialmente procedeu-se a coleta de informações à campo,
mediante entrevistas à produtores orgânicos, previamente indicados pela assistência
técnica local. Nesses aplicou-se questionários de tipologia da situação atual, e
diagnóstico da última safra agrícola. Com p processamento dos dados chegou-se a
24 produtores com boas perspectivas de trabalho, representativos de vários
municípios do oeste paranaense, distribuídos nas seguintes atividades principais:
olericultura: 6; leite: 8; grãos: 3; café: 5; e fruticultura: 2. Nesses implantou-se
cadernos de anotação dos custos e receitas mensais, vigentes a partir de outubro de
2009 à setembro de 2010, com perspectivas que os agricultores tomem isso como
hábito e continuem a realizar esse controle. Essas anotações são coletadas
mensalmente e tabuladas no programa computacional Contagri ®, que permite o
agrupamento das propriedades da mesma atividade. Tendo todos os dados do
diagnóstico do último ano agrícola, bem como mapas e análises químicas do solo, a
próxima etapa será a discussão entre a equipe do projeto, assistência técnica e os
produtores, visando um planejamento estratégico, tático e operacional da
propriedade, prevendo intervenções conforme objetivos e possibilidades de cada

agricultor. Assim, pretende-se acompanhar através das anotações, avanços, tanto
financeiros, como sociais e ambientais, além da geração de dados que possam
servir de referência para outros agricultores e órgãos públicos.
Palavras-chave: Redes de referência, agroecologia, extensão universitária.
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RESUMO:
Apesar do Estado do Paraná estar entre um dos mais ricos do Brasil, existem
ainda algumas regiões onde o índice de desenvolvimento humano deixa a desejar,
no intuito de contribuir com a melhoria na qualidade de vida destas populações, foi
elaborado um projeto, na Unioeste – Campus de Toledo, que uniu a experiência de
professores e alunos do curso de Secretariado Executivo em relação às práticas
empresariais com o conhecimento técnico desenvolvido no curso de Química em
relação à saboaria e produtos de higiene pessoal. O projeto foi então submetido à
apreciação da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SETI), e agora faz parte do subprograma Extensão Tecnológica Empresarial do
programa Universidade Sem Fronteira. O projeto tem como principais metas a
formação de associações municipais de artesões saboeiros e uma cooperativa
regional que permitira centralizar a compra de matéria prima e a distribuição dos
produtos das associações em todo o Estado do Paraná, gerando ou incrementando
a renda dos associados. O projeto foi finalizado no inicio de abril deste ano tendo a
conclusão de seus objetivos (cursos de empreendedorismo, associativismo,
cooperativismo, vendas, plano de negócios, produção de massa base glicerinada
para sabonetes sólidos e líquidos, extratos glicólicos e sache desodorantes,
artesanato em sabonetes, sais de banho e embalagem). Estes cursos ministrados
habilitou os interessados a constituírem as associações locais nos municípios de
São Pedro do Iguaçu, Iracema do Oeste, Diamante d’Oeste e Ouro Verde d`Oeste.
Atualmente já com as associações montadas, o projeto foi renovado pela SETI
portanto a nova faze do projeto será a consolidação dessas associações, colocação
dos produtos das associações no mercado regional, apoio e gerenciamento na parte
de vendas e administração.
CONTATO
lucilaineassumpcao@hotmail.com
45-32525533
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RESUMO
Apesar dos avanços obtidos na pecuária leiteira como o uso da ordenha
mecânica, tanques de expansão para resfriamento e o transporte em tanques
isotérmicos, todos implantados em atendimento a Normativa nº 51, ainda é preocupante
os aspectos que comprometem a produtividade e a qualidade do leite e seus derivados.
O objetivo é avaliar as condições de manutenção e funcionamento das ordenhadeiras,
a qualidade do leite e os índices de conforto térmico das propriedades localizadas nos
municípios de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Mercedes e Nova Santa

Rosa, participantes do projeto Estratégias de Produtividade e Qualidade na Cadeia
Produtiva do Leite da Agricultura Familiar das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, o
projeto encontra-se em fase de execução.
Palavras-chave: leite, pequenos produtores, qualidade.
INTRODUÇÃO
No Paraná, existem diferenças entre produtores e bacias leiteiras quanto aos
índices de produtividade. Grande parte do leite produzido nos estabelecimentos rurais é
representada por produtores familiares. Dessa forma, ainda existe carência de
informações para o produtor quanto aos adequados índices zootécnicos de produção e
as boas práticas de manejo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram visitadas propriedades localizadas nos municípios de Marechal Cândido
Rondon, Quatro Pontes, Mercedes e Nova Santa Rosa. A avaliação das condições de
manutenção e funcionamento das ordenhadeiras foi realizada em 11 propriedades
leiteiras. Os itens avaliados foram: a) composição da tubulação em curvas ou joelhos e;
b) pulsações por minuto das teteiras e pulsadores.
A avaliação da qualidade do leite foi realizada nos mês de dezembro de 2009 por
meio de coleta das amostras e realização das análises de composição centesimal, CCS
e CBT sendo as mesmas 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 psicrotróficas 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).
O índice utilizado para descrever o conforto térmico dos animais foi o Índice de
Temperatura e Umidade (ITU), descrito por Thom (1958). Os dados foram coletados
com auxílio de termômetro-higrômetro digital, da marca HOMIS, modelo H811-422. A
coleta de dados foi realizada durante cinco dias nos meses de novembro e dezembro
de 2009, em três ambientes diferentes dentro de cada propriedade: Sala de Espera,
Sala de Ordenha e a Pasto (com utilização de abrigo meteorológico).
A interpretação dos valores de ITU obtidos foi realizada segundo Hahn (1985),
onde: ITU menor ou igual a 70 indica Condição Normal ou Não Estressante; ITU entre
71 e 78 sugere Condição Crítica; ITU entre 79 e 83 indica Condição de Perigo e ITU
maior ou igual a 83 implica em uma Condição de Emergência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os resultados observados através da avaliação de ordenhadeiras em onze
propriedades da microrregião de Marechal Cândido Rondon, destacam-se o percentual
de ordenhadeiras com freqüência superior a recomendada (63,64%) (Figura 1) e de
ordenhadeiras instaladas com joelhos e misto joelhos e curvas (54,54%) (Figura 2).
Como avaliação preliminar, pode-se destacar o pouco conhecimento a respeito do
efeito do mau funcionamento das teteiras, quer seja por desgaste funcional das
mesmas, quer seja pela freqüência de pulsações por minuto.
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Na Tabela 1 encontram-se os resultados das análises da composição centesimal
e das contagens microbiológicas.
Considerando os limites de Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de
Células Somáticas (CCS) de 1,0 x 10 6; 58,3 e 16,7% das amostras estariam fora da
legislação vigente (IN51). De acordo com Pinto et al. (2006) somente uma amostra
estaria fora dos padrões para psicrotróficos, pois este valor não deve ser superior 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. Os resultados médios das análises físico-químicas foram: 3,55 % para gordura,

proteína 3,83 % e sólidos totais 11,92%, portanto, superiores aos valores preconizados
pela normativa.
Tabela 1. Composição físico-química, CCS, CBT e contagem de psicrotróficos de
amostra de leite da região de Marechal Candido Rondon
Cidade
Marechal
Cândido
Rondon
Quatro
Pontes

Mercedes

Nova Santa
Rosa

Gordura Proteína Lactose
(%)
(%)
(%)
5,95
3,77
3,09
1,53
3,61
3,38
3,98
3,6
3,6
3,06
3,48
3,61

3,74
3,05
2,98
3,35
3,31
3,42
3,23
3,28
3,17
2,89
3,13
3,08

4,71
4,34
4,4
4,3
4,53
4,48
4,43
4,29
4,23
4,31
4,58
4,34

Sólidos
Totais
(%)

CCS*

CBT**

Contagem
psicrotróficos
(UFC/mL)

15,43
11,83
11,16
9,83
12,29
12,09
12,38
11,82
11,61
10,86
12,02
11,68

782
1046
1130
2700
1141
1353
598
395
1726
1223
866
1035

684
19
253
499
730
935
24
97
1568
21
105
2520

1,4 x 106
7,4 x 104
2,6 x 105
2,5 x 105
3,0 x 104
2,9 x 107
> 104
5,9 x 106
3,5 x 106
1,1 x 104
5,1 x 103
3,2 x 105

*Contagem Células Somáticas (x1000/mL)
**Contagem Bacteriana Total (x1000/mL)

Através dos dados coletados em diferentes locais de manejo nas propriedades
para produção de leite em municípios da região Oeste do Paraná para as 24 hs do dia,
pode-se calcular os valores médios de ITU apresentados na Figura 3. Pode-se observar
que foram obtidos resultados de ITU que indicam Condição Crítica para a maior parte
do dia e Condição de Perigo nos horários mais quentes, em geral, das 11 h até as 19.
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Figura 3. Médias dos valores do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) calculados em
propriedades para produção de leite em municípios da região Oeste do Paraná nas 24
hs do dia para cada local de manejo.
Verifica-se também, apesar da proximidade dos resultados entre os diferentes
locais de manejo, que há diferença entre eles. A condição a pasto, por exemplo,
apresentou a curva de variação de ITU menos acentuada, quando comparada às
outras. Isto se deve pelo fato de que além da utilização de abrigo meteorológico, os
aparelhos se encontravam em locais sombreados da pastagem. Porém, são
preocupante as condições dos animais nas instalações da propriedade, as quais
deveriam oferecer melhores condições de conforto térmico.
CONCLUSÃO
Desta forma, pode-se afirmar que há necessidade de melhor orientação dos
produtores com relação ao funcionamento da ordenhadeira e suas implicações no
tempo de ordenha, eficácia da bomba de vácuo relacionada a correta instalação e
entradas de ar, eficácia da funcionalidade das teteiras e seus efeitos na ocorrência de
mastites, entre outras. Conclui-se que há necessidade de treinamento de fornecedores,
instaladores e produtores rurais com relação ao funcionamento, utilização e
manutenção de ordenhadeiras mecânicas. As amostras de leite cru, em sua maioria,
apresentavam CCS e valores dos parâmetros físico-químicos dentro dos padrões
exigidos pela IN Nº51. Os valores de ITU indicaram condições críticas e de perigo.
Atualmente, o projeto encontra-se em fase de execução.
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Resumo

Na indústria moageira tem por objetivo separar ao máximo possível o
endosperma (farinha) da casca (farelo) e do germe. A moagem de trigo se
resume em um processo contínuo de moagem e peneiração do grão de trigo e
dos produtos intermediários. O trigo umidificado e limpo alimenta o primeiro
banco de cilindro, que será a 1ª trituração. Após a moagem esse produto será
peneirado no plansifter, onde se extrai farinha e mais outros produtos que
novamente serão moídos. Durante a moagem, o grão se divide em partes de
diversas granulometrias, sendo necessário um empilhamento de peneiras de
diversos calibres para uma separação uniforme dos produtos. Toda vez que os
produtos passarem pelos cilindros, haverá extração de farinha, obviamente
farinhas com características e percentuais de extração diferentes serão
produzidas. O presente trabalho teve como objetivo, monitorar o processo de
moagem de trigo orgânico do Moinho Santa Luzia localizado no Sudoeste do
Paraná, podendo melhorar o processo atual. Assim deixando o produto com
uma característica homogenia e competitiva no mercado. Para determinar o
processo de moagem, foram realizadas coletas de amostras de farinha em
diferentes etapas do processo, para cada amostra coletada realizou-se
analises reológicas e panificação, as analises foram realizadas no Laboratório
do trigo do projeto trigo, localizado na Faculdade Assis Gurgacz em Cascavel.
No decorrer do processo foram padronizado os fatores tempo de descanso e
umidade inicial do grão de trigo, usado na moagem, posteriormente a qualidade
da água utilizada foi avaliada, mostrando que a água armazenada para
umidifica o grão, apresentou uma baixa quantidade de cloro, o que foi corrigido.
Os equipamentos primários e auxiliares existentes foram abertos e avaliados
realizado-se manutenção como limpeza, substituição de telas, ajuste dos raios

de moagem dos rolos e adição de novos equipamentos no diagrama do
moinho.
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Resumo: O projeto é desenvolvido desde 2009 na UNIOESTE – Campus Cascavel
em parceria com a Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Oeste do Paraná - AMIC. O projeto é fomentado pelo programa Universidade Sem
Fronteiras e tem como objetivo promover cursos de conhecimento básico em
administração de negócios (controle de estoque, caixa, contas a pagar e receber,
fluxo de caixa, capital de giro e outros); disponibilizar um laboratório de informática,
visando ações (cursos) que promovam a integração dos micro e pequenos
empresários com as tecnologias disponíveis para aplicação em seus
empreendimentos; estimular a cooperação entre pesquisadores/instituições de
pesquisa e micro e pequenos empreendimentos, organizações sociais e
cooperativas da área de abrangência da AMIC e desenvolver projetos
multidisciplinares para aplicação nas diversas áreas peculiares aos micro e
pequenos empresários. Almeja-se através desse projeto desenvolver ações que
promovam o desenvolvimento e a manutenção em longo prazo de micro e pequenos
empresários nas periferias das cidades.
Palavras-chaves: Microempresas, administração, controles financeiros.
Introdução

A gestão financeira é um das áreas das empresas que exige um maior
empenho e capital humano para a realização das tarefas e tem como seu principal
objetivo gerir os recursos financeiros, buscando resultados satisfatórios e
aumentando o patrimônio através da geração de lucros.
Devido a sua complexidade, a gestão financeira das micros e pequenas
empresas está diretamente ligada ao sucesso ou insucesso das mesmas. Segundo
Campos (2009), os maiores motivos de falências das micro e pequenas empresas
são: capital de giro (24%), impostos altos (16%), falta de clientes (8%), concorrência
(7,1%), baixo lucro (6,1%), dificuldade financeira (6,1%), desinteresse em continuar
o negócio (6,1%), inadimplência (6,1%), problemas familiares (2,8%) e má
localização da empresa (3,8%).
Campos (2009) relata também que aproximadamente 53% dos trabalhadores
são empregados pelas pequenas e micro empresas, contra 15,3% das médias e
31,7% das grandes empresas. Esses dados reforçam a importância das micro e
pequenas empresas para economia brasileira.
É possível salientar que políticas de inovação voltadas para micro e pequenas
empresas podem ser um instrumento de estímulo ao crescimento e à
competitividade de setores e de regiões (LA ROVERE, 2007).
Para Campos (2009), uma boa consultoria deve ajudar as empresas a
aprender, dando possibilidade de melhorar sempre em todos os aspectos do
negócio. Para realizar uma boa consultoria é preciso efetuar um diagnóstico e
oferecer um método que seja especialmente adaptável à empresa, facilitando os
processos de implantação das sugestões de estratégias indicadas.
Objetivos
O objetivo do artigo é apresentar o projeto de Extensão – Programa de Apoio
aos micro e pequenos empresários da periferia das cidades de abrangência da

AMIC, buscando divulgar as atividades desenvolvidas e os resultados do projeto.
Métodos
O projeto visa atender aos empresários de micro e pequenas empresas,
seguindo critérios de conhecimento básico sobre gestão financeira. As aulas são
ministradas por graduados em Administração. O projeto conta também com
graduandos de Informática, que auxiliam na execução do projeto. O projeto tem a
supervisão e coordenação de professores formados em Administração e com
conhecimentos em Informática.
O curso é dividido em 3 módulos, sendo eles: controles financeiros básicos,
fluxo de caixa e capital de giro. Em uma segunda etapa, a equipe visita as empresas
que participaram do curso. Nesta visita é realizado um diagnóstico levantando-se a
realidade da empresa a fim de prestar consultoria nas principais dificuldades que o
empresário encontra nos quesitos relacionados ao departamento financeiro e ao uso
de software.
Informamos que o material de apoio utilizado foi fornecido e elaborado pelo
SEBRAE que o utiliza em seus próprios cursos e palestras, apenas realizamos
algumas adequações visando atender ao nosso público alvo.
Discussão e resultados
As empresas que participaram do curso são de diversos ramos de atividades,
desde panificadoras e restaurantes, a fábricas de pequeno porte. Até o presente
momento, foram realizados cursos nas cidades de: Cascavel (duas turmas), Capitão
Leônidas Marques, Toledo, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu e Boa Vista da
Aparecida, além de estarem previstas novas turmas ainda em 2010 nas cidades de
Guaraniaçu, Catanduvas, Cascavel, Corbélia e Espigão Alto do Iguaçu.

A primeira turma teve início no dia 6 de abril de 2009, formada por 22
empresários de Cascavel que encontram dificuldades no setor financeiro de suas
empresas. As aulas abrangeram fatores relacionados ao controle de caixa, controle
de contas a pagar e a receber, controle de estoques, capital de giro, fluxo de caixa,
entre outros.
De acordo com o diagnóstico realizado com a primeira turma, foi possível
identificar que as empresas selecionadas têm em média 10 funcionários e
encontram dificuldades na gestão dos recursos, apontados como contas a pagar e
receber, controle de caixa, controle de estoque, etc. Outro fator observado foi quanto
à dificuldade de utilização da informática para o auxilio do controle financeiro.
Destacou-se também a dificuldade dos empresários quanto à organização do
processo de controle financeiro. Na maioria das empresas este controle é realizado
pelo próprio dono. Estas mesmas conclusões foram percebidas em todas as turmas,
sendo assim, conseguimos avaliar o quanto é necessário levar conhecimentos
básicos para empresas de pequeno e médio porte.
Abaixo as fotos da assinatura do projeto e da primeira turma realizada em
Cascavel:

Figura 1 – Assinatura do projeto na presença dos alunos empresários.

Figura 2 – Sala de aula com os alunos do projeto – 1ª Turma de Cascavel.

Conclusões
Ao realizar esse projeto espera-se que as empresas participantes atinjam um
melhor desempenho em relação à gestão dos seus recursos, identificando suas
necessidades

e

aproveitando

a

consultoria

para

melhorar

os

processos

administrativos.
O projeto visa também agregar valor para os bolsistas, através da troca de
conhecimento com os empresários e da aproximação com a realidade das empresas
da região oeste do Paraná.
Cabe ressaltar que as empresas que participam do projeto contribuem com a
geração de empregos e com a economia do país. Portanto, o curso fortalece e apóia
o

desenvolvimento

e

crescimento

das

empresas,

beneficiando

direta

ou

indiretamente a sociedade, cooperando com o sucesso dessas empresas.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA INFLUÊNCIA DA SECAGEM NA QUALIDADE DE
PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS
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RESUMO

Este trabalho ainda está em execução e tem por objetivo auxiliar e orientar os
produtores de plantas medicinais na região Oeste do Paraná quanto à melhor
forma de conduzir os processos de secagem (método utilizado e temperatura) e
embalagem das plantas produzidas de forma a agregar valor ao produto e
conservar a qualidade de seus princípios ativos. São muitos os fatores que
colaboram para o desenvolvimento de práticas de saúde que incluam plantas
medicinais, principalmente econômicos e sociais. O mercado de plantas
medicinais representa um volume significativo de movimentação monetária no
mundo e no Brasil, e com ótimas perspectivas de aumento. Porém, poucos são os
estudos a respeito do pré-processamento de plantas medicinais e é de
conhecimento técnico-científico que, dentre os processos pós-colheita, a secagem
é fundamental para a obtenção de um produto de qualidade, pois pode
comprometer o teor dos princípios ativos. Além disso, os produtores de plantas
medicinais normalmente processam o produto de forma artesanal, sem observar
cuidados mínimos de sanidade e desenvolvimento de microrganismos que
1
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comprometem a qualidade do produto entregue à indústria para embalagem ou
processamento.

PALAVRAS-CHAVE: Secagem; Qualidade; Orientação Técnica.

INTRODUÇÃO
O emprego de plantas medicinais com fins curativos é uma prática que se
tem utilizado ao longo da história da humanidade. Durante muito tempo, os
remédios naturais e, sobretudo, as plantas medicinais, foram o principal recurso
disponível para a medicina. Nos últimos tempos o consumo mundial de plantas
medicinais tem inclusive recebido incentivos da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Dados recentes indicam que aproximadamente 80% da população mundial
faz uso de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia
desagradável. São muitos os fatores que colaboram para o desenvolvimento de
práticas de saúde que incluam plantas medicinais, principalmente econômicos e
sociais (SILVA e CASALI, 2000).
Entretanto, as informações sobre o consumo mundial não são precisas,
existindo estimativas discordantes entre as diferentes fontes. Essas variações
indicam o desconhecimento real do mercado mundial, provavelmente a maneira
como as plantas medicinais são comercializadas (informalmente) e consumidas
(hortas caseiras para consumo doméstico) impossibilitem a obtenção real do
consumo, inferindo-se por estimativas. Essas plantas têm sido usadas por
populações de todos os continentes no controle de diversas doenças e pragas.
Estima-se que o mercado atual de fitofármacos e fitoterápicos é da ordem de US$

9 a 11 bilhões por ano, sendo que mais de 13.000 plantas são mundialmente
usadas como fármacos ou fonte de fármacos (Tyler, citado por FRANÇA, 2003).
Segundo a Sindusfarm (1998), o consumo anual de fármacos sintéticos
cresce cerca de 16% ao ano, enquanto o de fitoterápicos, cerca de 20%. Além do
uso na indústria farmacêutica, a indústria de perfumes, a de cosméticos e a de
alimentos têm utilizado uma grande variedade de essências e óleos essenciais
oriundos de plantas. A taxa de crescimento anual de comércio desse setor tem
sido da ordem de 6% na área de perfumes, 8% na área alimentar e 7,5% na área
de óleos essenciais (GRUENWALD, 1997).
O interesse crescente pelos fitoterápicos tem suas razões. Uma delas,
sem dúvida, está ligada a um mercado potencial da ordem de bilhões de dólares,
seja em países industrializados ou em países em desenvolvimento e, no Brasil,
segundo a Associação Brasileira da Indústria Fitoterápica (ABIFITO), o setor
movimenta cerca de R$ 1 bilhão em toda a sua cadeia produtiva, e emprega,
atualmente, mais de 100 mil pessoas. Outra razão, nada desprezível está
vinculada à maior segurança oferecida pelos fitoterápicos devido aos menores
efeitos colaterais apresentados. A terceira razão, não menos importante, está
relacionada às dificuldades atuais para se desenvolver novas drogas de síntese,
pois esse processo está mais difícil e extremamente caro, por exemplo, nos
últimos 20 anos o lançamento no mercado, de um novo fármaco de síntese, tem
demandado investimentos da ordem de 500 a 600 milhões de dólares e, em um
espaço de tempo nunca inferior a 10 ou 15 anos. Já um novo fitoterápico, de
qualidade, pode chegar ao mercado num tempo máximo de cinco anos,
demandando investimentos da ordem de 2 a 3 milhões de dólares (REVISTA
BRASILEIRA DE MEDICINA, 2002).

Independente da fonte pode-se perceber que o mercado de plantas
medicinais representa um volume significativo de movimentação monetária no
mundo e no Brasil, e com ótimas perspectivas de aumento.
Atualmente, o Brasil exporta ipê-roxo, espinheira-santa, erva-de-bicho,
fáfia, catuaba, chapéu-de-couro, capim-limão e erva-príncipe, principalmente para
os Estados Unidos e Itália. Em contrapartida, o Brasil importa mais de 1,5 mil
toneladas por ano de folhas secas de sálvia, arnica, ginkgo, babosa, arruda, ervadoce, alcaçuz, alfazema e até cabelo de milho que são usados como diuréticos,
além de extratos e essências para atender as necessidades da indústria nacional
(WILKE, 2003).
As plantas são importadas, principalmente para a produção de cosméticos
e medicamentos, devido a oferta irregular e a baixa qualidade dos produtos
nacionais. Mas, para reverter essa situação, são necessários incentivos para a
produção de plantas e, principalmente, para as pesquisas básicas, desde a
obtenção da espécie medicinal até a comercialização, incluindo aspectos como
cultivo e época de colheita da planta, fatores climáticos, umidade, luminosidade,
parte da planta utilizada, método de transporte, armazenamento, secagem e
processo de extração que podem modificar a composição desses produtos,
afetando diretamente sua segurança e eficácia (FERREIRA, 1998; CALIXTO,
2000).
As espécies medicinais, aromáticas e condimentares mais cultivadas e
comercializadas no Brasil não são nativas, e grande parte foi trazida pelos
imigrantes, como a camomila (Chamomilla recutita), a hortelã (Mentha spp.), o
manjericão (Ocimum spp.), o capim-limão (Cymbopogon citratus) e a vinca
(Catharanthus roseus) (AMARAL et al., 1999; SIMÕES et al., 2003).

Segundo Gomes et al. (2004), na comercialização interna e externa da
produção paranaense, os pequenos produtores geralmente entregam o produto in
natura a um produtor agroindustrial da sua região, o qual beneficia e distribui a
planta, havendo também alguns casos em que o produtor entrega o produto já
seco para o agente beneficiador. Quando o produto final é o óleo essencial,
geralmente a massa foliar colhida é transportada diretamente às destilarias, sem
ser submetida previamente a qualquer tipo de beneficiamento ou mesmo higiene e
limpeza.
Na secagem, são três os métodos comumente utilizados: diretamente ao
sol, em galpões cobertos, sem controle do ar ambiente e em secadores, com ar
forçado e aquecido. Após o término do processo, o produto é embalado em sacos
de papelão duplo, plástico e ráfia. As folhas secas destinadas diretamente para a
extração do óleo essencial são acondicionadas em frascos plásticos (GOMES,
2001). Alguns produtores utilizam uma embalagem de papel Kraft com forro de
plástico.
É de conhecimento técnico-científico que, dentre os processos póscolheita, a secagem e o armazenamento são fundamentais para a obtenção de um
produto de qualidade. Falhas em qualquer uma dessas etapas influenciam na
qualidade do produto final. A secagem, se não realizada adequadamente, pode
comprometer o teor dos princípios ativos. A armazenagem incorreta pode levar à
perda de material, seja por motivos de ordem física ou biológica.
Por falta de padronização no mercado de plantas secas, não há garantias
de que o produtor ou o beneficiador tenha realizado o processo de secagem e
armazenamento do material de maneira adequada. Além de características como
cor e odor, outras não são detectadas facilmente, necessitando de um processo

de análise mais detalhada, que inclui, dentre outras, uma amostragem para
identificar seus principais constituintes químicos.
Para evitar tais variações e visando assegurar a qualidade dos
fitoterápicos, a legislação vigente no Brasil busca padronizar sua produção,
exigindo que as empresas que desejam registrar seus produtos apresentem, entre
outros documentos, relatório de controle de qualidade, o qual inclui descrição dos
métodos utilizados para secagem, estabilização e conservação da droga vegetal.

OBJETIVO
Auxiliar e orientar os produtores de plantas medicinais na região Oeste do
Paraná quanto à melhor forma de conduzir os processos de secagem (método
utilizado e temperatura) e embalagem das plantas produzidas de forma a agregar
valor ao produto e conservar a qualidade de seus princípios ativos.

MÉTODOS
O trabalho está sendo realizado com os produtores, secretarias de ação
social e saúde e entidades produtoras de plantas medicinais da região Oeste do
Paraná, na forma de visitas às propriedades, palestras técnicas e mini-cursos.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Com este projeto, já se pode observar que a concentração de produtores
de plantas medicinais está localizada entre os municípios de Vera Cruz do Oeste,

São Pedro do Iguaçu e Pato Bragado, onde encontra-se a sede da cooperativa
Gran-Lago, à qual são pertencentes vinte e quatro produtores de plantas
medicinais

da

região

que

fazem

o

beneficiamento

de

seus

produtos

individualmente ou em conjunto, mediante secadores cedidos pela Sustentec e
pela Itaipu Binacional.
Foram realizadas visitas técnicas em produtores e em entidades que
trabalham com plantas medicinais como o Yantem e o Instituto Maytenus onde j’a
obteve-se dados de produtores e da demanda na região.
Também participou-se do IX Seminário Regional de Plantas Medicinais em
Pato Bragado e da inauguração da Unidade de Produção de Extrato Seco neste
mesmo município, ambas no dia 30 de março de 2010, resultado de uma parceria
da Itaipu Binacional, da Sustentec, da Prefeitura Municipal de Pato Bragado e da
Cooperativa de Produtores de Plantas Medicinais Gran- Lago. Tal parceria vem
trabalhando de forma a desenvolver a cadeia produtiva de plantas medicinais na
região por meio do conceito de APL (Arranjo Produtivo Local), a equipe tem se
colocado a disposição para nos auxiliar a alcançar os objetivos do projeto.

CONCLUSÕES
Ainda não foram possíveis devido ao fato de que o projeto ainda está em
andamento e os dados não foram compilados.
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PERFIL MICROBIOLÓGICO E DE PRODUÇÃO DO QUEIJO
COLONIAL EM LATICÍNIOS FAMILIARES DE UMA CIDADE DO
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Apresentação Oral
Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar as condições de manipulação e a qualidade final dos
queijos do tipo “colonial” processados nas agroindústrias familiares de um município de pequeno porte no Sudoeste do Paraná .A aplicação de instrumento de avaliação qualitativa como o “check list” foi
empregado em duas unidades, uma com Serviço de Inspeção Estadual (SIP/POA) e outra com o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) visando conhecer o perfil da produção. Duas amostras foram recolhidas e analisadas microbiologicamente em laboratório da UNIOESTE, Cascavel, com repetição de
coleta, totalizando quatro amostras. Constatou-se pelos resultados, que a manipulação é um empecilho referente a qualidade final do produto. Nas áreas de processamento das agroindústrias, a higienização ambiental e de equipamentos é adequada. Os resultados apontaram indicadores de contami nação pela manipulação ou pela utilização de embalagens contaminadas. Pontos de estrangulamento
podem estar sendo agravados pela conservação em temperaturas abaixo da recomendada pela legislação, nos supermercados da cidade.
Palavras-chave: Leite; Agroindústria; Segurança alimentar.

1 INTRODUÇÃO
O leite é considerado o alimento mais completo que existe para o ser humano, fazendo parte da dieta do homem em todas as fases de sua vida. É uma fonte
excelente da maioria dos sais minerais necessários para o desenvolvimento dos in divíduos. O cálcio e o fósforo do leite apresentam alta disponibilidade, em parte porque se encontram associados à caseína. Por isso, o leite é a melhor fonte de cálcio
para o crescimento do esqueleto dos indivíduos jovens e para a manutenção da inte gridade dos ossos dos adultos (EMBRAPA, 2009).
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Este artigo apresenta a situação produtiva de duas agroindústrias familiares
do setor lácteo em um município de pequeno porte, localizado no Sudoeste do
Paraná, possuidoras de registro nos Serviços de Inspeção Estadual (SIP/POA) e
Municipal (SIM). Os principal produto de ambas é o queijo tipo colonial.
Os laticínios do tipo familiar, no caso estudado, apresentam-se como
fundamentais na manutenção das famílias envolvidas, auxiliando a fixação destas no
campo, com geração endógena de ocupação da mão de obra qualificada e
incremento da renda. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES, 2009), apenas 6% dos produtores do Paraná
possuem produção acima de 251 litros/dia, respondendo por 42% da produção
leiteira, sendo cerca de 55 mil produtores que produzem até 50 litros/dia são
responsáveis por somente 15% do total, reforçando com dados coletados e
sistematizados, a importância da agricultura familiar para o setor lácteo do estado.
2 OBJETIVOS
As agroindústrias familiares proporcionam melhoria da qualidade de vida para
os envolvidos economicamente nas atividades, mesmo que em pequena escala,
possibilitando maior rentabilidade pela agregação de valor ao produto “leite” dentre
outros (PREZOTTO 2002; GRABASKI, 2008). A subutilização de instalações,
equipamentos mal dimensionados, apresentação dos produtos ao consumidor
deficiente, rotulagem nem sempre presente ou legível, ausência de padronização
dos processos, são relacionados. A produção de pequena escala apresenta sérios
problemas a superar quanto à qualidade, principalmente pelo número de ocorrências
de doenças de fácil controle como a mastite clínica e sub-clínica, alimentação
deficiente ou inadequada, não capacitação da mão de obra.
O manejo adequado do gado de leite é um processo educativo, além de
técnico. O Projeto de Extensão “Estratégias de produtividade e qualidade do leite da
cadeia produtiva do leite agricultura familiar das regiões Oeste e Sudoeste do
Paraná” desenvolvido pela UNIOESTE-Campus de Marechal Rondon, Francisco
Beltrão e Cascavel, busca auxiliar o setor na qualificação dos produtores de leite e
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das agroindústrias de pequeno e médio porte do setor, assim como Cooperativas e
associações. Na fabricação de queijos, a redução no rendimento devido a baixa
qualidade do leite, é drástica podendo chegar a 4%, ou seja, representa uma perda
final de 400 Kg de queijo para cada 100.000 litros de leite processado, considerado
o rendimento médio de 1 Kg de queijo para cada 10 litros de leite utilizado.
Ocorre também a perda de proteínas no soro do queijo e probabilidade de
ocorrência de sabor “rançoso” neste e na manteiga, inaceitável para o consumidor e
para as indústrias. As alterações no tempo de prateleira são conseqüências da má
qualidade e do controle de qualidade deficitário dos laticínios que envasam o leite
fluido. Tal fenômeno é ocasionado pela ação de enzimas proteolíticas e lipolíticas,
as quais em grande parte são termoestáveis, permanecendo ativas mesmo após
processos de pasteurização do leite. As enzimas proteolíticas geram um sabor
amargo no leite armazenado e em seus derivados, enquanto as enzimas lipolíticas
passam um sabor rançoso, em função da quebra dos ácidos graxos de cadeia longa
em ácidos graxos de cadeia curta.
A implantação dos Serviços de Inspeção Municipais (SIM) é parte integrante
de uma proposta de saúde pública mínima, visando adequar às construções rurais
dos agricultores descapitalizados, reduzindo o risco da transmissão de doenças,
além de atentar para os controles sanitários.
Nas análises para controle de qualidade de queijos, alguns tipos de
ocorrências recebem atenção especial, pois apresentam maiores riscos como: o
envenenamento por Staphylococcus Aureus; Salmonella sp; febre tifóide; febre
escarlate e brucelose. A garantia da qualidade dos alimentos é de fundamental
importância para a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. É direito do
consumidor acessar e adquirir alimentos seguros e de boa qualidade, não correndo
riscos de contrair doenças de origem alimentar, algumas fatais. Cabe ao Estado,
orientar, normatizar e fiscalizar as empresas produtoras de alimentos em território
nacional. Cabe ao consumidor receber as informações necessárias e verídicas sobre
os alimentos adquiridos.
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3 MÉTODOS
A verificação da produção do leite e sua industrialização, por dois laticínios do
tipo familiar foram efetuadas por visitação aos locais, através da observação direta e
aplicação de check-list nas unidades. Os aspectos observados incluíram:
Instalações (sala de espera, limpeza, ordenha); estrutura física (limpeza das
instalações e utensílios após a ordenha); ordenhadores (uniforme, higiene pessoal,
antissepsia); manejo dos animais (realização de testes e exames diários para
prevenção de doenças); alimentação; ordenha (higiene e desinfecção dos tetos pré
e pós ordenha); refrigeração do leite cru e tempo de armazenamento na
propriedade; condições de manipulação. Houve coleta de material (queijo colonial)
para análise microbiológica efetivadas no mês de outubro de 2009, pelo Laboratório
de Análises de Alimentos da UNIOESTE, Campus de Cascavel, sendo as amostras
coletadas no mesmo dia, com repetição de coleta em datas diferentes.
As amostras foram obtidas em condições que são oferecidas aos
consumidores, uma amostra feita nas agroindústrias e outra em estabelecimentos
comerciais da cidade, preservando-as nas temperaturas de armazenamento em que
se encontravam (acima de 08ºC quando da realização da coleta em supermercado).
As análises seguiram as rotinas estabelecidas na Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 12/2001 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). A identificação foi
feita através de código numérico (1 e 2), com as

amostras nas embalagem

utilizadas para a comercialização, acondicionadas em isopor com gelo, até a
recepção pelo laboratório. As amostras foram preparadas, utilizando-se 25 g do
material para cada parâmetro analisado, que foram os seguintes: Estafilococos
coagulase negativa, Coliformes a 45°C, Coliformes a 35°C e Salmonella.
4 DISCUSSÕES E RESULTADOS
Os resultados das análises microbiológicas para queijo Colonial revelaram
elevada contagem de coliformes a 45ºC, sendo: Amostra 1 = <3 NMP/g e a Amostra
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2 = 2,1x10 NMP/g. Staphylococcus coagulase negativa respectivamente Amostra 1
= 2,4x106 UFC/g e Amostra 2 = <102 UFC/g. Houve ausência de Salmonella,
conforme Tabela 1.
Tabela 1: Resultado das análises microbiológicas de queijo colonial de cidade do
Sudoeste do Paraná, 2009.

Amostra

Coliformes a
45º(NMP/g)

Coliformes a
35º(NMP/g)

Salmonella(NMP/g
)

01

<3 NMP/g

Ausência

02

2,1 x 10
NMP/g

1,1
x103NMP/g
2,4x103NMP/g

Staphilococcu
s
(UFC/g)
2,4x106 UFC/g

Ausência

<102 UFC/g

-

103 UFC/g

Legislação
103 NMP/g
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009.

Os resultados demonstram a ocorrência de contaminação do alimento, em
alguma etapa de sua obtenção ou processamento, ou ainda, no armazenamento.
Houve repetição do teste para detecção da presença de Salmonella, devido as
amostras apresentarem altos índices de contagem, para eliminar dúvidas.
A evidência de coliformes nas análises microbiológicas pode ter vários significados como, por exemplo, o fato do leite não ter sido pasteurizado corretamente ou
o caso de ter sido pasteurizado corretamente e ter sido mal armazenado posteriormente, recebendo uma conservação inadequada em relação ao tempo ou a temperatura. Outra possibilidade é de o leite ter sido pasteurizado corretamente, mas ter
se recontaminado após, por utilização de embalagens contaminadas, ou ainda por
misturas acidentais de leite cru.
A presença de coliformes fecais pode indicar água de qualidade microbiológica reduzida, contato com fezes de animais de sangue quente. A detecção de coliformes totais nas amostras serve para avaliar as condições higiênicas dos alimentos. A
alta contagem significa contaminação pós-processamento, limpeza e sanificação deficientes dos equipamentos. Também é detectável na água de consumo proveniente
de fontes e poços não protegidos ou com desinfecção não efetuada.
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A presença de Estafilococos coagulase negativa pode ser um indicativo positivo de contaminação por manipuladores portadores de doenças ou higienização de
mãos deficientes. A não utilização de aparatos de vestuário como máscaras ou toucas podem agravar os resultados. O armazenamento de embalagens por longo tempo, se não vedadas ou acondicionadas em aberto, também pode ocasionar tal resultado, pois podem ocorrer passagem de animais, poeira e outras, já detectadas em
analises de garrafas vazias para água mineral (INMETRO, 2009).
A ausência de Salmonella nas amostras indica um processamento adequado.
Além disso, essa bactéria não é uma boa competidora, sofrendo injúria em meios
ácidos ou com a presença de coliformes, principalmente, se a contaminação inicial
for com um número pequeno de células. Nestas condições, esses microrganismos
podem desaparecer ou permanecer em números indetectáveis em alimentos ácidos
ou muito contaminados, como o caso dos queijos.
5 CONCLUSÕES
Os resultados das análises de queijos do tipo colonial foram interpretados
quanto

ao

processo

de

industrialização,

como

quanto

às

condições

de

armazenamento nos supermercados, considerando o que o Código da Proteção e
Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) estabelece. Os resultados das análises
microbiológicas dos queijos demonstram que os métodos de higiene empregados na
produção devem ser adequados, podendo estar ocorrendo falhas em etapas do
processamento, contaminando o alimento. A mão de obra familiar merece receber
investimentos quanto a sua qualificação.
De outro lado, o consumidor tem direito a alimentos seguros. Todos os
produtores, processadores e responsáveis pelo oferecimento destes ao consumidor
respondem solidariamente pela sua qualidade - ou pela falta dela, moralmente e
legalmente.
Atitudes simples como o controle de temperatura das áreas de venda dos
alimentos perecíveis como o queijo não são monitorados a contento pelos
comerciantes, conforme verificado a campo, contribuindo para a contaminação.
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Esforços para a obtenção de melhor qualidade microbiológica do queijo
colonial devem ocorrer em todo o processo produtivo. A adoção de controle da
qualidade da água usada nas propriedades familiares, da qualidade do leite, assim
como dos insumos do tipo coalho, fermentos, alimentação dos animais, somados a
boas práticas de fabricação, treinamento dos funcionários, alteraram para melhor a
qualidade

final

dos

queijos.

Somados

a

isso,

cuidados

no

transporte,

armazenamento e comercialização.
Conforme a norma empregada para as análises de queijo, os resultados
indicam que a certificação existente (SIM e SIP/POA) é a de possível aplicação nas
empresas estudadas. O acompanhamento técnico visando a melhoria da qualidade
da manipulação devem ser empreendidos, quer pela prefeitura como pela SEAB
(responsável pelo SIP/POA). Quanto às temperaturas do armazenamento nas áreas
de venda dos estabelecimentos comerciais, é outro indicador crítico, tornando os
alimentos vulneráveis a deterioração ou a novas contaminações extra-área de
manipulação. Cabe a Vigilância Sanitária inspecionar os estabelecimentos
comerciais.
Perante a legislação, os comerciantes são responsáveis por garantir a
manutenção das condições adequadas de manipulação e armazenamento. Aos
produtores de queijo, cabe oferecer produtos seguros a população.
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PREFERÊNCIA DAS ESPÉCIES DE PEIXES PARA O CULTIVO
COMERCIAL NA REGIÃO FRONTEIRIÇA DO SUDOESTE – PR
Fabrício Martins Dutra1, Ronan Roger Rorato2, Fábio Bittencourt3
Área 5: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel
PALAVRAS-CHAVE: extensão, piscicultura, setor primário
RESUMO: A piscicultura pode servir sobremaneira para incrementar a receita
orçamentária principalmente daqueles mais necessitados. O estado do Paraná
possui áreas onde essa atividade tem excelentes condições de
desenvolvimento, porém necessita de embasamento técnico-científico de
qualidade para o sucesso produtivo. Além disso, pode ser de extrema
importância para o incremento orçamentário em regiões com índices de
desenvolvimento humano baixo, como se caracteriza a região Fronteiriça do
Sudoeste do Paraná. O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a
preferência de uma espécie alvo para cultivo. Para isso, foi elaborado um
questionário de alto-preenchimento onde constavam perguntas relacionadas ao
tema abordado. O resultado do trabalho demonstrou que a tilápia é a espécie
de preferência para o cultivo com 64% das escolhas entre os 78 entrevistados.
Essa procentagem é justificada pelo fortalecido mercado consumidor atuante,
bem como na facilidade de comercialização desta espécie e por apresentar um
pacote mercadológico e tecnológico produtivo desenvolvido. Em segundo lugar
aparece a carpa (três espécies) com 28%, impulsionada pela sua facilidade de
cultivo e seu potencial de crescimento. As outras espécies totalizaram os 8%
restantes, não apresentando representatividade econômica na piscicultura
regional. Os resultados obtidos demonstraram que apesar da aqüicultura não
ser a principal fonte de renda da maioria dos produtores rurais locais, os
mesmos possuem o conhecimento do potencial produtivo da tilápia e a
reconhecem como uma promessa para alavancar o setor primário e fortalecer a
cadeia do pescado regional.
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PREFERÊNCIA DO CONSUMO DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR
Leticia Hayashi Higuchi1, Tatiane Andressa Lui2, Fábio Bittencourt3 Jackeline Marcante
Dallagnol4, Aldi Feiden5, Wilson Rogério Boscolo6
Área 7: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel

PALAVRAS-CHAVE: consumidor, nutrição, peixe
RESUMO: A preocupação com uma alimentação saudável muitas vezes nos
remete ao consumo de peixe, uma vez que sua composição é mais nutritiva,
menos gordurosa, rica em ômega 3, entre outros. Essas características
incrementam a aquisição de pescado no Brasil, porém ainda de maneira
morosa quando relacionada às carnes bovinas, suínas ou da indústria avícola.
Tal fato pode ser explicado pelo hábito alimentar da população, ou então, pela
questão do aumento dos preços dos organismos piscícolas pagos pelo
consumidor, que também deve ser considerado como um fator importante na
inserção sócio-econômica regional. Portanto, os autores do presente estudo
formularam um questionário que procurou identificar o salário mínimo, as
características de preferência entre as espécies mais consumidas e o modo
como o publico alvo prepara o pescado nas refeições. Foram entrevistados 50
indivíduos freqüentadores de cinco diferentes estabelecimentos do ramo
alimentício da cidade. Dentre eles, constatou-se que 64% recebem em media
de 1 a 3 salários mínimos (SM), seguidos por 28% que auferem de 4 a 6 SM,
6% embolsam acima de 7 SM e 2% abaixo de 1 SM. Quando indagados sobre
qual espécie é a de maior preferência, 80% assumiram que consomem tilápia,
seguidos por 10% que preferem outras espécies, 8% consomem pacu e 2%
dão preferência a carpa. E quando questionados sobre o modo como são
preparados nas refeições 86% elaboram na forma frito, seguidos de 10% que
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assam e 4% que grelham. Na tentativa de estimular o consumo de peixe, bem
como proporcionar às donas de casa um produto mais elaborado, de fácil
preparo para o cotidiano, busca-se alternativas no processamento de
pescados. A agregação de valor surge como importante fonte de recursos para
o pescador/produtor, pois aumenta o lucro unitário da matéria prima, mediante
ao manuseio, gerando uma melhor qualidade e atratividade para quem procura
um produto saudável e de excelente qualidade.

PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES CULTIVADAS EM PEQUENAS
PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO FRONTEIRIÇA DO SUDOESTE – PR
Coordenador: Fabricio Martins Dutra
Colaboradores: Fabrício Martins Dutra, Ronan Roger Rorato, Fábio Bittencourt
Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE: extensão, produção piscícola, agricultura familiar
RESUMO:
A aqüicultura paranaense iniciouse na década de 80, com o cultivo de
subsistência utilizando principalmente carpas. A atividade se profissionalizou e
promoveu grande impulso na diversificação da produção agropecuária,
possibilitando ao pequeno produtor a permanência em sua terra. A necessidade por
informação daqueles que vivem do campo passou a ser de incumbência dos órgãos
públicos de extensão, exigindo assim que os mesmo se mantivessem em plena
atualização, a fim de promover a capacitação e inserção de tecnologias nas
propriedades rurais, proporcionando de forma sustentável e econômica o
desenvolvimento apropriado da cadeia produtiva. O presente trabalho teve como
objetivo verificar quais espécies dulcícolas de peixe são produzidas na região
fronteiriça do Sudoeste do Paraná. Para tal fim, foi elaborado um questionário
contendo perguntas a respeito do tema abordado. Após o recolhimento das
informações através das entrevistas, verificouse que dentre os 78 entrevistados,
49% produzem a tilápia como espécie principal, impulsionado pelo valor agregado,
facilidade de comercialização e aceitação pelo mercado consumidor.
Posteriormente, com 34%, aparecem as carpas (três espécies) preferencialmente
pela facilidade de seu cultivo; o pacu com 9% e os bagres com 4%; e, por fim,
completando o restante, as outras espécies (4%). A principal espécie cultivada
demonstrou ser bem delineada pelos pequenos produtores, porém a forma de cultivo
sendo trabalhada de maneira empírica, sem embasamento técnicoteórico
necessário para o desenvolvimento da atividade, ainda é um entrave local que
impede a expansão piscícola regional. O interesse local pela fomentação deste setor
e a viabilização de uma unidade beneficiadora do pescado possibilitará a geração de
renda das pequenas propriedades rurais.
CONTATO:
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PROCESSAMENTO DE PELES
Marcia Luzia Ferrarezi Maluf1, Rafael Gustavo Arango2, Marina Borges3,
Douglas Henrique Fockink4, Roberta Cecheti5, Thanara Zanetti dos Santos5,
Dandara Alfonso Pereira de Carvalho6, Patrícia Daiara Simioni6, Liliane Alfonso
Pereira de Carvalho7, Tatiane Dallagnol8
Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE: couro; tanino vegetal; renda familiar.
RESUMO:
O projeto pretende propor uma atividade de diversificação de renda através da
agregação de valor da pele de pequenos animais (peixes, rãs, aves, carneiros),
um subproduto que atualmente é descartado na região e que gera grande
impacto ambiental, passando assim de um resíduo para uma fonte de renda.
Uma alternativa para minimizar este problema é o curtimento ecológico da pele
com emprego de tanino vegetal, este processo envolve as etapas de remolho,
caleiro, desencalagem, purga, desengraxe, píquel, curtimento, neutralização,
recurtimento, tingimento e engraxe. Deste modo, obtemse um produto nobre
de alta qualidade, possuindo boa resistência e de difícil imitação, além disso,
possui um grande apelo comercial, sendo de fácil produção em pequena
escala. A utilização do couro pode ser empregada para a confecção de bolsas,
vestuários, calçados, bijuterias e acessórios. O projeto atua nos municípios do
Cantuquiriguaçu e a implantação da sede piloto será em Capitão Leônidas
Marques, município com baixo IDH da região Oeste do Paraná. Os resultados
esperados será o incentivo a criação de associações de artesões e uma
cooperativa de produção e comercialização dos produtos, aumentando dessa
forma, a renda familiar das comunidades envolvidas, proporcionando melhoria
na qualidade de vida.
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PRODUÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES UTILIZANDO BIOMASSA DE
MICROALGAS CULTIVADAS EM MEIO ALTERNATIVO
Marta Estavas1, Daiany Crystina Macagnan2, Ana Paula Ávila3, Cássia Taciana Sobanski3,
Nyamien Yahaut Sebastien4
Área temática: 7 – Tecnologia e Produção.
Identificar a modalidade de apresentação: comunicação oral.

Resumo: As microalgas apresentam grande versatilidade podendo ser utilizadas no tratamento de
efluentes, captação de CO 2, biorremediação de metais pesados e na remoção de nitrogênio e fósforo.
A biomassa obtida nessa biorremoção pode servir como fonte de matéria-prima para produção de
ração, fertilizantes, e até mesmo ser utilizada na indústria de química fina. o presente estudo teve
como objetivo produzir ração para peixes utilizando a biomassa de microalgas cultivada em efluente
de cervejaria como meio de cultura alternativo. Para produção da ração foi utilizado a biomassa de
microalgas triturada e amido de milho, nas seguintes proporções: 1000g de microalga, 500g de amido
de milho e 300 mL de água aquecida a 60ºC, a massa obtida foi peletizada em moedor de carne. Os
peletes foram colocados em uma estufa para secagem durante 24h. Os resultados apresentados
neste trabalho mostram as possibilidades de produzir ração para peixes utilizando as microalgas
cultivadas em efluente de cervejaria como meio de cultivo alternativo, reduzindo assim os custos de
produção deste e trazendo soluções simples para o destino do efluente resultante do processo de
produção da cerveja. Testes com a ração estão em andamento para verificação da paleatabilidade,
digestibilidade entre outros
Palavras-chave: Efluente, Cervejaria, Biomassa.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta condições extremamente favoráveis para a aqüicultura,
contando com um excelente potencial hídrico, sendo 8.000 km de costas e 5 milhões
de hectares de água doce em reservatórios naturais e artificiais que podem ser
aproveitados na produção de organismos aquáticos (KUBTIZA, 1999).
Em sua composição, as algas apresentam β-carotenos, vitaminas, lipídeos e
proteínas, podendo suas concentrações variarem de acordo com as condições do
meio de cultura (MORAIS E COSTA, 2008). As algas podem ser utilizadas para
diversas finalidades, dentre elas a alimentação de vários organismos através de
suplementos alimentares, rações, fertilizantes, tratamentos terapêuticos, produção
de proteína, lipídios, carotenóides, clorofila, corantes, enzimas, ésteres, antibióticos,
1
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hidrocarbonetos, vitaminas, biodiesel e em outros setores, como no tratamento de
efluentes, captação de CO2, biorremediação de metais pesados, nitrogênio e fósforo
que podem causar eutrofização quando descartados diretamente nos rios.
(BECKER, 1994; RICHMOND, 2004; BERTOLDI et al., 2008).
Alguns resíduos agroindustriais são matérias-primas ricas em nutriente,
porém, na maioria das vezes não são aproveitados, mas sim descartados no
ambiente, onde causam sérios impactos. O aproveitamento desses resíduos, além
de diminuir o descarte de poluentes, pode ser utilizado para produção de um
alimento com excelente perfil nutricional (SABRA, 2004).
As despesas com a alimentação dos peixes respondem pela maior parte dos
gastos em uma piscicultura, sendo que a ração do peixe se comparada a de outros
animais apresenta um maior nível protéico, sendo da proteína a maior parcela dos
custos em uma ração (STEFFENS, 1987; TACON, 1993; MEER et al., 1995;
FURUYA et al., 1996; SOARES, 1997). O fornecimento de uma ração adequada em
quantidade e qualidade é importante para o sucesso econômico da piscicultura
(RIBEIRO et al., 1998).
Devido ao alto custo da ração, que encarasse a produção de peixe,
alternativas de alimentação vêm sendo procuradas (BACCARIN & PEZZATO, 2001;
DABROWSKY et al., 2002; NOVOA et al., 2002; ULLOA ROJAS & VERRETH, 2003;
VENDRUSCOLO et al. 2008; TOMAZELLI 2009; LEAL et al., 2009).
A utilização de resíduos como fonte de nutrientes para o cultivo da microalga
do gênero Scenedesmus pode reduzir sensivelmente os custos de produção de
peixes. Com isso, o presente estudo teve como objetivo produzir ração para peixes
utilizando a biomassa de microalgas cultivada em efluente de cervejaria como meio
de cultura alternativo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Coleta do Efluente
O efluente bruto utilizado no cultivo “in door” das microalgas foi coletado na
Cervejaria Colônia utilizando-se de barriletes de 50 litros. Estas foram levadas ao
laboratório de limnologia da UNIOESTE, campus Toledo/PR, para análise de Nitrito,
Nitrato e Fósforo total.
2.2 Inoculo
Para o inoculo no meio de cultivo em larga escala utilizou-se cepa de
Scenedesmus cultivadas no Laboratório de Ecotoxicologia e Biomanipulação (LEB)
no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Ambiental – UNIOESTE.
2.3 Cultivo em larga escala “in door”
Os cultivos foram realizados em seis caixas com capacidade total de 1000L
cada, onde foram adicionados 60 litros de água, 30L de efluente bruto e 1 L de
microalga por caixa. As caixas eram mantidas em uma sala com iluminação
constante em torno de 5000 lux fornecida por quatro lâmpadas fluorescentes de
40W mais uma lâmpada fluorescente compacta de 45W por caixa. A agitação dos
tanques era realizada através de bombas de aquário (Sarlobetter – B650) com 18
rpm e vazão de 650 L/h. A perda de água causada pela evaporação era reposta
quinzenalmente junto com a adição do efluente. As microalgas foram floculadas com
o tanino vegetal Tanfloc, a biomassa foi coleta por filtrações sucessivas, estas foram
secas em mesa telada na temperatura ambiente e triturada em picador forrageiro
Trapp TRF 400. O pó de microalgas obtido neste processo foi submetido à análises
bromatologicas (Umidade, Cinza e Proteína) no Laboratório de Apoio da UNIOESTE,
campus Toledo/PR conforme método de Kjeldahl A.O.A.C, 1984.
2.4 Produção da Ração e teste de solubilidade

A ração experimental foi elaborada com biomassa de microalgas triturada e
amido de milho, na seguintes proporções: 1000g de microalga, 500g de amido de
milho e 300 mL de água aquecida a 60ºC .
Após a mistura dos ingredientes, foi obtida uma massa consistente e esta foi
peletizada em moedor de carne (C.A.F 22), com um disco de 3cm. Os peletes foram
colocados em uma estufa para secagem durante 24h. Após a secagem, foi realizado
o teste de solubilidade da ração em mesa agitadora orbital a 100rpm com finalidade
avaliar o tempo necessário para que a ração seja ingerida pelo peixe antes de se
dissolverem na água.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1 Resultados das Análises Químicas e Bromatologicas
Os resultados das analise do efluente utilizado para a produção das
microalgas foram: pH 12; Fósforo Total 2,513 mg/L; Nitrito 0,250 mg/L e Nitrato
4,665 mg/L e as analises bromatologicas encontram-se na tabela 1.
Conforme e tabela 1, pode-se verificar que a porcentagem de proteína
presente na microalga (27,56%) é bastante significante quando comparada às
exigências nutricionais de algumas espécies de peixes (Tabela 2) e às quantidades
do composto presente em rações comerciais.
Tabela 1. Resultados das análises
bromatologicas da microalga produzida.

ANÁLISES

%

Umidade

20,68

Cinzas

30,17

Proteína

27,56

Segundo Pezzato et al. (2004), a porcentagem de proteína em uma ração
para peixes pode variar de 24 a 50% de acordo com a fase de desenvolvimento e a
espécie. Essa quantidade de proteína varia entre peixes carnívoros, onívoros e

herbívoros. Para peixes onívoros e herbívoros a exigência de proteína está entre 25
a 35% e para os carnívoros de 40 a 50% (NRC, 1993).
Tabela 2. Requisitos protéicos de algumas espécies de peixes.
Espécie
%
Ictalurus punctatus (Bagre Americano)
25 a 36
Cyprinus carpio (Carpa comum)
30 a 38
Oreochromis niloticus (Tilápia do Nilo)
30
Colossoma macropomum (Tambaqui)
17 a 30
Brycon sp. (Matrinxã)
35,6
Piaractus mesopotamicus (Pacu)
26
Fonte: Adapatado de Pezzato et al (2004) e Arana (2004).

3.2 Ração Peletizada
Foram produzidos 1,4kg de ração experimental

a base de microalgas. A

ração apresentou aspecto consistente e firme. Após o teste realizado na mesa
agitadora verificou-se a baixa solubilidade da ração, levando em média 1hora para a
dissolução completa de um pelete de 8mm em 50 mL de água a 100rpm.
Em estudo realizado, Casaca e Tomazelli (2009), utilizaram azevém e capim
elefante como alternativa para alimentação de peixes, observando que estes podem
ser utilizados por pequenos agricultores e em agricultura familiar para substituir a
ração.
Vendruscolo et al. (2008), utilizaram bagaço de maça tratado biologicamente
para complementar ração para alevinos e verificaram que os alevinos que tiveram a
sua dieta acrescida o bagaço da maça apresentaram 44% a mais de massa corporal
se comparados aos tratados com ração convencional.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados neste trabalho mostram as possibilidades de
produzir ração para peixes utilizando as microalgas cultivadas em efluente de
cervejaria como meio de cultivo alternativo, reduzindo assim os custos de produção
deste e trazendo soluções simples para o destino do efluente resultante do processo

de produção da cerveja. Testes com a ração estão em andamento para verificação
da paleatabilidade, digestibilidade entre outros
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Área temática: Tecnologia e Produção
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
Resumo: O projeto é desenvolvido desde 2009 na UNIOESTE – Campus Cascavel
em parceria com a Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Oeste do Paraná - AMIC. O projeto é fomentado pelo programa Universidade Sem
Fronteiras e tem como objetivo promover cursos de conhecimento básico em
administração de negócios (controle de estoque, caixa, contas a pagar e receber,
fluxo de caixa, capital de giro e outros); disponibilizar um laboratório de informática,
visando ações (cursos) que promovam a integração dos micro e pequenos
empresários com as tecnologias disponíveis para aplicação em seus
empreendimentos; estimular a cooperação entre pesquisadores/instituições de
pesquisa e micro e pequenos empreendimentos, organizações sociais e
cooperativas da área de abrangência da AMIC e desenvolver projetos
multidisciplinares para aplicação nas diversas áreas peculiares aos micro e
pequenos empresários. Almeja-se através desse projeto desenvolver ações que
promovam o desenvolvimento e a manutenção em longo prazo de micro e pequenos
empresários nas periferias das cidades.
Palavras-chaves: Microempresas, administração, controles financeiros.
Introdução

A gestão financeira é um das áreas das empresas que exige um maior
empenho e capital humano para a realização das tarefas e tem como seu principal
objetivo gerir os recursos financeiros, buscando resultados satisfatórios e
aumentando o patrimônio através da geração de lucros.
Devido a sua complexidade, a gestão financeira das micros e pequenas
empresas está diretamente ligada ao sucesso ou insucesso das mesmas. Segundo
Campos (2009), os maiores motivos de falências das micro e pequenas empresas
são: capital de giro (24%), impostos altos (16%), falta de clientes (8%), concorrência
(7,1%), baixo lucro (6,1%), dificuldade financeira (6,1%), desinteresse em continuar
o negócio (6,1%), inadimplência (6,1%), problemas familiares (2,8%) e má
localização da empresa (3,8%).
Campos (2009) relata também que aproximadamente 53% dos trabalhadores
são empregados pelas pequenas e micro empresas, contra 15,3% das médias e
31,7% das grandes empresas. Esses dados reforçam a importância das micro e
pequenas empresas para economia brasileira.
É possível salientar que políticas de inovação voltadas para micro e pequenas
empresas podem ser um instrumento de estímulo ao crescimento e à
competitividade de setores e de regiões (LA ROVERE, 2007).
Para Campos (2009), uma boa consultoria deve ajudar as empresas a
aprender, dando possibilidade de melhorar sempre em todos os aspectos do
negócio. Para realizar uma boa consultoria é preciso efetuar um diagnóstico e
oferecer um método que seja especialmente adaptável à empresa, facilitando os
processos de implantação das sugestões de estratégias indicadas.
Objetivos
O objetivo do artigo é apresentar o projeto de Extensão – Programa de Apoio
aos micro e pequenos empresários da periferia das cidades de abrangência da

AMIC, buscando divulgar as atividades desenvolvidas e os resultados do projeto.
Métodos
O projeto visa atender aos empresários de micro e pequenas empresas,
seguindo critérios de conhecimento básico sobre gestão financeira. As aulas são
ministradas por graduados em Administração. O projeto conta também com
graduandos de Informática, que auxiliam na execução do projeto. O projeto tem a
supervisão e coordenação de professores formados em Administração e com
conhecimentos em Informática.
O curso é dividido em 3 módulos, sendo eles: controles financeiros básicos,
fluxo de caixa e capital de giro. Em uma segunda etapa, a equipe visita as empresas
que participaram do curso. Nesta visita é realizado um diagnóstico levantando-se a
realidade da empresa a fim de prestar consultoria nas principais dificuldades que o
empresário encontra nos quesitos relacionados ao departamento financeiro e ao uso
de software.
Informamos que o material de apoio utilizado foi fornecido e elaborado pelo
SEBRAE que o utiliza em seus próprios cursos e palestras, apenas realizamos
algumas adequações visando atender ao nosso público alvo.
Discussão e resultados
As empresas que participaram do curso são de diversos ramos de atividades,
desde panificadoras e restaurantes, a fábricas de pequeno porte. Até o presente
momento, foram realizados cursos nas cidades de: Cascavel (duas turmas), Capitão
Leônidas Marques, Toledo, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu e Boa Vista da
Aparecida, além de estarem previstas novas turmas ainda em 2010 nas cidades de
Guaraniaçu, Catanduvas, Cascavel, Corbélia e Espigão Alto do Iguaçu.

A primeira turma teve início no dia 6 de abril de 2009, formada por 22
empresários de Cascavel que encontram dificuldades no setor financeiro de suas
empresas. As aulas abrangeram fatores relacionados ao controle de caixa, controle
de contas a pagar e a receber, controle de estoques, capital de giro, fluxo de caixa,
entre outros.
De acordo com o diagnóstico realizado com a primeira turma, foi possível
identificar que as empresas selecionadas têm em média 10 funcionários e
encontram dificuldades na gestão dos recursos, apontados como contas a pagar e
receber, controle de caixa, controle de estoque, etc. Outro fator observado foi quanto
à dificuldade de utilização da informática para o auxilio do controle financeiro.
Destacou-se também a dificuldade dos empresários quanto à organização do
processo de controle financeiro. Na maioria das empresas este controle é realizado
pelo próprio dono. Estas mesmas conclusões foram percebidas em todas as turmas,
sendo assim, conseguimos avaliar o quanto é necessário levar conhecimentos
básicos para empresas de pequeno e médio porte.
Abaixo as fotos da assinatura do projeto e da primeira turma realizada em
Cascavel:

Figura 1 – Assinatura do projeto na presença dos alunos empresários.

Figura 2 – Sala de aula com os alunos do projeto – 1ª Turma de Cascavel.

Conclusões
Ao realizar esse projeto espera-se que as empresas participantes atinjam um
melhor desempenho em relação à gestão dos seus recursos, identificando suas
necessidades

e

aproveitando

a

consultoria

para

melhorar

os

processos

administrativos.
O projeto visa também agregar valor para os bolsistas, através da troca de
conhecimento com os empresários e da aproximação com a realidade das empresas
da região oeste do Paraná.
Cabe ressaltar que as empresas que participam do projeto contribuem com a
geração de empregos e com a economia do país. Portanto, o curso fortalece e apóia
o

desenvolvimento

e

crescimento

das

empresas,

beneficiando

direta

ou

indiretamente a sociedade, cooperando com o sucesso dessas empresas.
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Doutor Docente Coordenador Projeto Universidade Sem Fronteiras, 2Bolsistas
graduadas Projeto Universidade Sem Fronteiras, 3Bolsistas graduandos Projeto
Universidade Sem Fronteiras,
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e produção.
RESUMO: O Projeto teve início em dezembro de 2008, com a capacitação dos
bolsistas recém-formados e alunos da graduação com o intuito de atender a
demanda das panificadoras na qualificação dos profissionais, e ainda oferecer
cursos técnicos e práticos na área de panificação básica, tecnologia de farinha,
qualidade de farinha, boas práticas de produção e legislação. OBJETIVOS
Aproximação da sociedade em geral ao conhecimento desenvolvido no
ambiente acadêmico capacitando mão de obra para o ramo de panificação e
desenvolvimento de novos produtos. MÉTODOS: Os cursos ofertados pelo
projeto são realizados no município de Cascavel apoio da FAG, município de
Santa Tereza do Oeste, apoio do SEBRAE e Prefeitura, município de Lindoeste
apoio da Prefeitura onde são repassados ensinamentos sobre boas práticas de
produção, e panificação básica. Parceria entre SEBRAE e o Projeto estão
sendo realizados mini curso em agroindústrias da região. RESULTADO: O
projeto contribui para que os panificadores aumentem os níveis de produção e
a qualidade através de pesquisas sobre a qualidade da farinha de trigo e
farinha mista e Cursos de Panificação, acessoria. Ministra-se os mini cursos
em agroindústrias para aumentar a oferta de produtos e renda das associadas,
confecção de resumos e artigos científicos.
Palavras-chave
Panificação, novos produtos, capacitação.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a rotina de um padeiro tornou-se, definitivamente, cada vez
mais complexa. A demanda dos consumidores tornou-se cada vez mais

específica; pão fresco o dia todo, uma grande variedade todos os dias, novos
sabores, novos formatos e novos tamanhos. Com as novas demandas dos
clientes ficou evidente que os processos tradicionais de panificação, sendo por
demais limitados e inflexíveis, deixavam muito a desejar.
O Projeto teve início em dezembro de 2008, com a capacitação dos bolsistas
recém-formados e alunos da graduação com o intuito de atender a demanda
das panificadoras na qualificação dos profissionais, e ainda oferecer cursos
para comunidades de municípios paranaenses da agricultura familiar e donas
de casa gerando fonte de renda alternativa, através de cursos técnicos e
práticos na área de panificação básica, tecnologia de farinha, qualidade de
farinha, boas práticas de produção e legislação. Assim, devido ao fato do
mercado de trabalho estar cada vez mais exigente e principalmente, pela
demanda de panificadoras por mão-de-obra de qualidade para atender a um
consumidor que busca produtos com qualidade nutricional, microbiológica e até
mesmo funcional, enfatiza-se a necessidade dos cursos para capacitação.
Desta forma o objetivo deste projeto é a aproximação da sociedade em geral
do conhecimento desenvolvido no ambiente acadêmico.
OBJETIVOS
Aproximação da sociedade em geral ao conhecimento desenvolvido no
ambiente acadêmico capacitando mão de obra para o ramo de panificação e
desenvolvimento de novos produtos.
MÉTODOS
Os cursos ofertados pelo projeto são realizados no município de Cascavel, em
parceria com a Faculdade Assis Gurgacz (FAG) no Laboratório de Nutrição e
Panificação são ofertados cursos de Boas Práticas de produção, e panificação
básica, tecnologia de farinha, qualidade de farinha para padeiros e pessoas

interessadas em ter uma profissão. No município de Santa Tereza do Oeste, os
cursos de panificação foram realizados na Associação de Mães com apoio do
SEBRAE e prefeitura. No município de Lindoeste o curso está sendo realizado
com apoio da prefeitura local onde são repassados ensinamentos sobre boas
práticas de produção, e panificação básica para a população em geral. E com
a parceria entre SEBRAE e o projeto estão sendo realizados mini curso em
agroindústrias da região. Os cursos são ministrados por nutricionista,
engenheiros agrônomos e acadêmicos de agronomia e psicologia. No entanto,
o modo de fazer pão mudou substancialmente nas últimas décadas. Pois a
tradição do setor de panificação possui uma riqueza ilimitada. Com o intuito de
contribuir para que os panificadores sejam bem-sucedidos nesse mundo em
constante mutação, introduzimos novos produtos e soluções onde os alunos
aprendem a fazer produtos novos e diferenciados, a base de farinha
mista(farinha de maracujá, farinha de soja, farinha de banana verde, farinha de
maçã, berinjela e uva etc) isentos de glúten, enriquecidos com fibras e
enriquecidos com peixe. Tornando assim os produtos com valor nutricional e
funcional.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
O projeto contribui para que os panificadores aumentem os níveis de produção
e a qualidade, desenvolvendo atividades tais como:
1. Elaboração do Manual Técnico de Panificação Básica com receitas caseiras
e simples de fazer, favorecendo aos alunos e ao mesmo tempo diferenciando
dos produtos já existente no mercado.
2. Curso de panificação básica: Os cursos foram destinados a mulheres ligadas a
EMATER, funcionários de Panificadoras filiadas ao Sindicato de panificação e

confeitaria, trabalhadores de setores alimentícios e comunidade em geral da região
Oeste do Paraná.
3. Desenvolvimento de novos produtos realizando: Foram desenvolvidas 104
novas receitas durante o projeto, das quais 21 com peixes corimba, pacu e
tilápia, 18 com farinha mista de banana verde e farinha de trigo, 19 receitas
utilizando produtos de soja como: farinha de soja, proteína texturizada de soja,
extrato aquoso de soja, 8 com farinha de feijão caupi substituindo uma
porcentagem de farinha de trigo em até 30 % dependendo da receita. Produtos
sem glúten totalizaram 38 novas receitas que serão passados para a
população e panificadores através de mini curso aumentando assim a oferta de
mercado em alimentos com valor nutricional aumentados.
4. Montagem do Manual Técnico de Receitas com Alimentos funcionais; Será
montado mini-curso de funcionais, pois o consumidor busca um produto que
além de energia ofereça beneficios a saúde, os alunos aprenderão a fazer
receitas que satisfaça o desejo do mercado como pães enriquecidos, pães de
grãos, pães integrais, centeio entre outros.
5. Acessoria em panificação: o mercado de panificáveis vem crescendo, mas
para manter a qualidade precisa-se de novos conhecimentos e treinamentos,
visto isto o projeto desenvolveu mais uma ferramento de auxilio ao
panificadores com os seguintes temas: 1. conformidades e não conformidades
das áreas físicas e de procedimentos operacionais, quantificando as melhorias
a serem realizadas a fim de que as empresas se adequem as legislações.
2.Intervenções práticas a partir das avaliações e inspeções técnicas
realizadas.3.Capacitação e Treinamento de manipuladores de alimentos, com
os seguintes temas: Contaminantes alimentares; Doenças transmitidas por
alimentos; Higiene pessoal; Manipulação higiênica de alimentos; Boas práticas.

4.Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’S) e Manual de Boas
Práticas de Fabricação conforme legislações vigentes.5.Fichas técnicas
definidas pelas legislações necessários, conforme o estabelecimento
6.Rotulagem de alimentos: Disponibilizando o valor nutricional para os clientes.
7. laboratório de ánalises reológicas realizam pesquisas sobre a qualidade da
farinha de trigo e farinha mista (farinha de trigo e fécula de mandioca, farinha
da casca de maracujá e trigo etc), pesquisa com as amostras de farinhas
coletadas em diferentes pontos e diferentes passagens no decorrer da extração
da farinha de trigo.
8. Montagem de 2 DVD´s com receitas desenvolvidas no laboratório de Panificação
da FAG e aulas de qualidade de farinhas e higiene, intitulado “Programação de
Educação continuada em Panificação e Desenvolvimento de Novos Produtos”.
Produzido no mês de Novembro e Dezembro de 2009 e janeiro 2010 e
beneficiando mais de 200 pessoas com a distribuição gratutita, e estas receitas são
apresentadas semanalmente no Telejornal da TV FAG.
9. Mini cursos as agroindústrias da região.
O projeto Programa Continuado em Panificação e Desenvolvimento de Novos
Produtos integrado do Projeto Trigo da Faculdade Assis Gurgacz firmou
parceria com SEBRAE juntamente com Projeto Cantuquiriguaçu para atender
as agroindústrias da região. Os primeiros cursos foram realizados na
Agroindútria de Santo Izidoro na cidade de Três Barras do Oeste do Paraná
com a produção de Maffins e Biscoitos diferenciados totalizando 27 novidades
para encrementar a renda e a oferta de produtos.

CONCLUSÕES
O projeto é destinado a toda a região Oeste do Paraná e atualmente está
atendendo aos seguintes municípios: Cascavel, Guaraniaçu, Nova Aurora,
Corbélia, Vera Cruz do Oeste, Cafelândia, Capitão Leon. Marques,
Serranópolis do Iguaçu, Palmitópolis, Santa Tereza do Oeste, Três Barras e
Lindoeste. A busca de qualificação dos profissionais é uma das maiores
necessidades do setor de alimentos, uma vez que já foram atendidas 300
pessoas no ano de 2009 e 130 pessoas no início de 2010, com expectativas
de dobrar o atendimento direto à população já realizado no ano anterior. Em
contrapartida o atendimento indireto ao público é incalculável pois são
entregues DVDs com novas receitas desenvolvidas pelos bolsistas e
semanalmente apresentam-se receitas no telejornal local (TV FAG). É
importante salientar que o projeto foi fortalecido com a aprovação e empenho
do Ministério da Ciência e Tecnologia no valor de R$ 600,000,00 em 2009
para a aconstrução do centro vocacional da cadeia do trigo em 2010.
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RAÇÕES COM CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM ORGÂNICA PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
Coordenador: Arcangelo Augusto Signor
Colaboradores: Dacley Herts Neu, Juliana Alice Losch, Jakeline Marcela Azanbuja de
Freitas
Área Temática: Tecnologia e Produção
PALAVRASCHAVE: Ração de origem orgânica, aqüicultura e agroecologia.
RESUMO:
O Instituto Água Viva e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná  Unioeste, por
meio do Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura – GEMAq, tem atuado no
desenvolvimento de tecnologias para produção de rações para produção animal sustentável.
Estas ações de pesquisa aplicada e extensão iniciaram com o desenvolvimento de um
sistema integrado de produção de tilápias com certificação de origem orgânica, auditada
pela Naturland e IMOControl.
Após estas ações de pesquisa e extensão foram orientados estudos para avaliações de
sistemas de produção agroecológica para suínos, aves de corte, bovinocultura de leite e
piscicultura em tanquesrede, com foco no desenvolvimento e formulação de rações para as
diferentes fases de produção e sua avaliação a campo, e difusão destas tecnologias
geradas através de dias de campo e implantação de unidades demonstrativas.
A produção de rações com certificação de origem orgânica é um dos gargalos para
produção de carnes com maior agregação de valor em escala comercial, e possibilita um
aumento de renda aos agricultores que produzem grãos orgânicos, que tem nos últimos
anos enfrentado grandes dificuldades de exportação de seus produtos pela variação
desfavorável do câmbio. Além disto, o uso destes grãos como matériaprima para produção
de rações orgânicas certificadas abre uma nova opção de comercialização e agregação de
valor aos produtos primários.
Como não existem ainda fábricas de ração certificadas implantadas no Paraná para
produção de rações animais, a parceria do Instituto Água Viva e da Unioeste/GEMAq tem
possibilitado formar recursos humanos altamente qualificados para atuar no mercado para
implantação de sistemas integrados de produção, além de fomentar as indústrias e
associações de produtores a criar linhas de produção de rações que venham a contribuir
com o crescimento da atividade de produção de rações para animais com certificação
orgânica.

CONTATO:
angelo_signor@hotmail.com / 45 9983 9798

RACTOPAMINA NA DIETA DO PACU (Piaractus mesopotamicus)
CULTIVADO EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DA ITAIPU
BINACIONAL
Juliana Alice Lösch, Wilson Rogério Boscolo, Aldi Feiden, Evandro Lorenz,
Sidnei Klein, Arcângelo Augusto Signor, Fabiana Dieterich
Aréa 7 - Tecnologia e Produção
Painel
Palavras-chaves: agonistas, crescimento, nutrição.
O objetivo do presente trabalho foi determinar o melhor nível de inclusão de
ractopamina (RAC), determinar o tempo de eficiência no fornecimento da ração
com ractopamina, avaliar a deposição de lipídeos muscular e visceral do pacu
(Piaractus mesopotamicus) cultivado em sistema de tanques-rede no
reservatório da Itaipu Binacional. Foram utilizados 750 peixes com peso médio
de 888,00±0,19 g e com comprimento inicial médio de 30,85±2,37 cm,
distribuídos em 15 tanques-rede de 5 m3 de volume útil, e cada unidade
experimental foi constituída com 50 peixes. Os peixes foram alimentados
quatro vezes ao dia (8h00min, 11h30min, 14h00min e 17h00min) até a
saciedade aparente com dietas contendo 2,5; 5,0; 7,5 e 10 ppm de RAC e uma
dieta controle com 0ppm de RAC. Os parâmetros de rendimento corporal
avaliados foram: rendimento de carcaça, tronco limpo, filé, gordura visceral e
índice hepatossomático. Os parâmetros de composição química dos filés
avaliados foram: umidade (UM), proteína (PB), extrato etéreo (EE) e material
mineral (MM). Os peixes alimentados com 5,0 ppm de RAC apresentaram
menor deposição de gordura visceral e extrato-etéreo no cultivo por 30 dias em
tanques-rede.

REDUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
NAS PROPRIEDADES RURAIS FAMILIARES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
OESTE DO PARANÁ
Autores: Nardel luiz Soares da Silva; Wilson João Zonin, Armin Feiden, Pedro C. S.
Da Silva, Daniel J. de Souza Mol, Vanice M. Fulber, Dolglas F. Kunz, Urbano Mertz,
Wagner Tiago Mozer, Francieli Bastos Franzão de Moura, Isabel Pastore, Helder
Toshikatsu Sekine, Givago J. C. Schaffer.
Área temática: Apoio à Agricultura Familiar
Modalidade de apresentação: comunicação oral.
Resumo: A proposição do projeto tem por objetivo o envolvimento da universidade
num processo de articulação e capacitação participativo, tendo como atores
envolvidos pessoas e instituições ligadas a educação e a agricultura familiar. Neste
contexto, o público atingido será de filhos de agricultores familiares e professores do
ensino fundamental e médio, técnicos dos órgãos públicos e privados e das ONG’s
ligados a extensão rural, professores e acadêmicos da Unioeste, os quais irão
desenvolver ações que melhorem os indicadores sócio-econômcos e ambientais das
propriedades rurais nos municípios da região oeste do Paraná. Esta iniciativa
envolve a universidade no cumprimento de sua função social, através do
envolvimento de professores e acadêmicos na busca da melhoria da qualidade de
vida dos agricultores da região.
Palavras-chave: extensão rural, custo, jovens
Introdução: O ensino superior, na maioria dos centros de ensino, supervalorizam o
aprendizado de conteúdo, deixando de lado a prática de questões éticas e do
compromisso social. Alunos passam toda a sua formação em sala de aulas e dentro

da Universidade, tendo contato com a comunidade apenas a partir do estágio, que
normalmente ocorre no último ano.
Usar adequadamente os recursos naturais, técnicos, econômicos, políticos e
sociais, tem sido um desafio dos defensores de paradigmas mais sustentáveis da
agricultura, os quais buscam não só o crescimento econômico da agricultura, mas
também, o desenvolvimento do espaço rural.
Na tentativa de alcançar resultados mais satisfatórios quanto à qualidade
dos alimentos, meio ambiente e qualidade de vida das populações, começam a ser
implementados paradigmas que tenham como pressupostos o crescimento da
produtividade e renda per capta, conservação e melhoria da capacidade produtiva
dos solos, otimização do uso dos demais recursos, com o menor impacto ambiental
possível.

Estes

paradigmas

adotam

procedimentos,

voltados

para

o

desenvolvimento da uma agricultura mais sustentável.
Usar adequadamente os recursos naturais, técnicos, econômicos, políticos e
sociais, tem sido um desafio dos defensores de paradigmas mais sustentáveis da
agricultura, os quais buscam não só o crescimento econômico da agricultura, mas
também, o desenvolvimento do espaço rural.
Segundo Grimm (1990), a falta de preparo da grande maioria dos
agricultores, em termos de administração rural, conduz a uma alocação inadequada
dos fatores de produção (terra, capital e trabalho) e a tomada de decisões
impróprias em sua relação com o ambiente externo (mercados e agentes
financeiros).
A mudança da base técnica da agropecuária paranaense ocorrida a partir o
final da década de 1960, teve como conseqüências, de um lado, o crescimento da
produtividade e da produção e, de outro, um intenso processo de êxodo rural,
erosão e redução da fertilidade dos solos, como também, assoreamento dos rios
(IPARDES, 2005).

O trabalho terá como ponto de partida os princípios de desenvolvimento
sustentável, descritos por Buarque (1994), “sendo um processo de mudança social e
elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando no tempo e no espaço,
o crescimento e a eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de
vida e a equidade social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a
solidariedade entre gerações”.

Objetivos: Objetivo Geral: Redução do custo de produção das culturas do milho,
soja, feijão e da produção de leite nas propriedades rurais dos municípios da região
oeste do Paraná.
Objetivos específicos:
1. Capacitar jovens e adultos para planejar e administrar as propriedades rurais
visando à redução de custos e aumento do lucro das atividades agropecuárias;
2. Elaborar planilhas de acompanhamento das atividades por propriedade rural;
3. Reduzir os custos com adubação das culturas através da substituição de parte
dos adubos químicos industriais por adubos orgânicos produzidos nas
propriedades;
4. Reduzir o custo com agrotóxicos para o controle de pragas e doenças através de
práticas de manejo integrado;
5. Reduzir os custos com a alimentação dos animais através do planejamento das
áreas com sistemas de piqueteamento para pastejos rotativos na atividade
leiteira;
6. Reduzir os custos da atividade leiteira através do fornecimento de rações
balanceadas com alimentos produzidos nas propriedades para alimentação dos
animais;

7. Reduzir os custos com medicamentos para os bovinos, através do controle de
endoparasitas e ectoparasitas com sistemas rotativos de área, produtos
alelopáticos e fitoterápicos.

Métodos:

Neste

projeto

serão

utilizados

os

princípios

metodológicos

da

PEDAGOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO e PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
(BERDEL, 1985): A PEDAGOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO parte do princípio que,
em um mundo de mudanças rápidas, o importante não são somente os
conhecimentos ou idéias, nem os comportamentos corretos e fáceis que se espera,
mas também, o aumento da capacidade dos alunos, agricultores, técnicos,
professores e outros atores envolvidos no projeto, para detectarem os problemas
reais das propriedades rurais e buscar para eles soluções originais e criativas .
A operacionalização desta metodologia está baseada no Esquema do Arco
(Figura 1), desenvolvido por Charles Maguerez, conforme Bordenave e Pereira
(1986), cujo desenvolvimento ocorre mediante cinco etapas: a Observação da
Realidade, com a definição do Problema; identificação de pontos chaves do
problema; a Teorização, embasada nos pontos-chave referidos; levantamento de
informações para a elaboração das Hipóteses de Solução dos problemas; e a
Aplicação à Realidade.
O diagrama nos diz que o processo ‘ensino-aprendizagem’ relacionado com
um determinado aspecto da realidade, deve começar levando os alunos a observar
a realidade em si, com seus próprios olhos. E na última fase, após toda
problematização o aluno pratica e fixa as soluções que o grupo encontrou como
sendo mais viáveis e aplicáveis. Através do exercício aperfeiçoa sua destreza e
adquire domínio e competência no manejo das técnicas associadas à solução do
problema.

Teorização

Pontos-Chave

OBSERVAÇÃO DA REALIDADE E
DEFINIÇÃO DO

PROBLEMA

Hipóteses de Solução

REALIDADE

APLICAÇÃO À
REALIDADE

Figura 1- Arco de Maguerez.
Fonte: Bordenave e Pereira (1986).
Esta metodologia, segundo NUNES et al., (2000) "supõe uma concepção do
ato do conhecimento através da investigação direta da realidade, num esforço de
construção de uma efetiva compreensão dessa mesma realidade".
Pedagogia Da Alternância: A Pedagogia da Alternância é uma alternativa
onde sera trabalhada a Educação no campo, já que o ensino nesse contexto não
contempla as especificidades e as necessidades da população que vive no meio
rural. Tem como objetivo promover uma educação, formação e profissionalização
alternativa eficaz e concreta mais apropriada à realidade do campo.
Dentro desse contexto as atividades serão definidas e planejadas em
reuniões de grupo, onde participam todos os atores do projeto:
1. Alunos voluntários: alunos que se interessam pelo projeto e pedem para
participarem;

2. Alunos estagiários : Disciplina de estágio obrigatório para o segundo ano do curso
de agronomia. A referida disciplina pode ser realizada através da participação em
projetos, como é o caso;
3. Alunos estagiários II, III e IV: Alunos desenvolvem trabalho de monografia de
conclusão de curso. Podendo ser trabalho de pesquisa ou Extensão.
4. Estágio V. Estágio Profissionalizante, realizado no décimo semestre do curso de
Agronomia. O mesmo pode ser realizado em projetos.
5. Alunos das disciplinas regulares: Aulas de campo – é uma forma de re-integrar o
ensino – pesquisa e extensão.
Quanto à participação do professores e estudantes das escolas de ensino
fundamental e médio: Estes serão selecionados por critérios a serem definidos junto
à comunidade escolar.
As oficinas serão realizadas nas escolas onde estudam os filhos dos
agricultores;
Os dias de campo serão realizados nas propriedades que atenderem as
necessidades do projeto, selecionadas na etapa do diagnóstico.

Discussão e Resultados: Os resultados esperados para o projeto são:
1. Reduzir em 15% o custo com fertilizantes nas culturas de milho, soja e feijão de
120 propriedades rurais distribuídas nos municípios a serem trabalhados;
2. Reduzir em 10% os custos com agrotóxicos para as culturas de milho, soja e
feijão de 120 propriedades rurais distribuídas nos municípios a serem trabalhados;
3. Reduzir em 10%s os custos com alimentação dos bovinos leiteiros de 60
propriedades rurais distribuídas nos municípios a serem trabalhados;

4. Reduzir em 10% os custos com medicamentos dos bovinos leiteiros de 60
propriedades rurais distribuídas nos municípios a serem trabalhados;
5. Capacitar 16 professores em administração e planejamento rural;
6. Capacitar 80 jovens, filhos de agricultores familiares em planejamento e

administração rural.
Conclusões: Boas aceitações e colaboração dos produtores das 120 propriedades
já visitadas. Os diagnósticos das problemáticas encontradas nas propriedades estão
sendo elaborados e apresentados aos produtores como forma de melhorias e
redução orçamentária.
Alunos do ensino médio e colégios agrícolas estão sendo orientados e treinados
para que tenham boas práticas econômicas e incentivo a permanência e
investimento no meio rural.
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RESULTADO DA UMIDADE COM VARIAÇÃO NO VOLUME DE MATERIA EM
RELAÇÃO AO MÉTODO TRADICIONAL
Dermânio Tadeu Lima Ferreira; Amauri Anzolin Viecili; Tatiane Pauly;
Tecnologia e Produção
Painel
PALAVRAS-CHAVE: Termobalança; comparação; estufa
RESUMO: Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Trigo de
03/06/2005 publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
estabelece, a regulamentação do controle de qualidade da farinha de trigo destinada
à comercialização interna e à exportação. Para ser denominada farinha de trigo, o
produto deve ser obtido pela moagem de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não fermentada nem rançosa.
A umidade é um dos fatores que devem ser levados em consideração para obtenção
de produtos de qualidade. A umidade seria um dos fatores norteadores na qualidade
da farinha e deveria ser controlada desde o momento da colheita até a forma de
apresentação e estocagem da farinha. Em nível de laboratório, podem ocorrer erros
operacionais no momento da leitura da umidade da amostra de farinha, estes erros
podem ser relativos de acordo com o equipamento adotado pelo laboratório.
Sabendo-se da grande importância que a umidade representa para a qualidade do
produto final, justifica-se averiguar a variância entre dois métodos de determinação
de umidade de farinha com amostras de diferentes pesagens (3g, 4g e 5g), sendo
realizados 7 repetições cada tratamento. Utilizou-se o equipamento HB43-S Halogen
(METTLER TOLEDO) para determinação no método com lâmpadas de halogênio no
qual a amostra foi disposta em uma superfície laminar, pesada e aquecida ao
mesmo tempo até alcançar estabilidade. Sendo comparado com o método
tradicional de determinação da umidade, realizado em estufa pelo método 44-15 A
da AACC (1995) no qual as amostras foram acondicionadas em cadinhos de massa
conhecida e em seguida submetidos a uma temperatura constante de 105º C por 24
horas, após o resfriamento dos cadinhos em um dessecador, as amostras passaram
por pesagem e a seguir cálculos foram efetuados para determinar a umidade da
amostra. Os dados foram submetidos ao teste de variância (0,5%), realizado no
programa estatístico Sisvar, apresentado diferença significativa entre os
tratamentos, 13,2% de umidade no método tradicional e não ocorrendo variação
entre as diferenças de pesagem, ficando em torno de 12,8% de umidade. Conclui-se
que seja feito um novo levantamento de dados testando uma diferença de
calibragem do método de lâmpadas de halogênio em relação ao método tradicional.
CONTATO: e-mail: tadeu@fag.edu.br, amauri_vipnet@hotmail.com, fone: (45) 33213869, (46) 9114-5386.

OFICINA:SANIDADE DO PESCADO E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
COORDENADORA: Juliana Cristina Veit
COLABORADORES: Jakeline Marcela Azambuja de Freitas e Juliana Cristina Veit
Área Temática: Tecnologia e produção
PALAVRASCHAVE: Segurança, higiene, qualidade
RESUMO: Justificativa: Por suas características específicas o pescado é um
alimento altamente perecível e por isso merece cuidados especiais 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. Objetivo: Como o pescado é uma ótima
matéria prima e com ela podese desenvolver vários produtos, inclusive para a
merenda escolar mas apresentar alto índice de deterioração é necessário a
realização de práticas adequadas de manejo, conservação e manipulação, dessa
forma o objetivo desta oficina é apresentar 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 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
consumilo. Contribuições esperadas: Com isso, pretendese apresentar as formas
adequadas de manejo do pescado, formas de conservação, boas práticas de
fabricação e produtos utilizando o peixe como matéria prima e assim incentivar cada
vez mais seu consumo.
Contatos:
Aldi Feiden: email: aldifeiden@gmail.com. Fone: (45) 33797083; Jakeline Marcela
Azambuja de Freitas: email: jakelinemarcela@hotmail.com. Fone: (45) 33797083;
Juliana Cristina Veit: email: juliana_veit@hotmail.com. Fone: (45) 33797083.

TECNOLOGIA DO PESCADO
Coordenador Responsável: Aldi Feiden
Colaboradores: Jakeline Marcela Azambuja de Freitas e Juliana Cristina Veit
Área Temática: Tecnologia e produção
PALAVRASCHAVE: Consumo, saúde, peixe
RESUMO:
Justificativa:O pescado é uma importante parte da dieta diária de muitos países,
sendo seu consumo per capita em torno de 15,7 kg em 1997. Sob o ponto de vista
nutricional, o pescado possui características específicas que o fazem um alimento
benéfico. Mas apesar de suas vantagens nutricionais e por sua praticidade no
preparo, o consumo de pescado no Brasil ainda está muito abaixo do recomendado
pela FAO. Para tanto, a participação do especialista em tecnologia de pescado é
essencial junto às frotas de captura, às fazendas de cultivo, aos locais de descarga,
às indústrias de processamento, aos mercados e supermercados, e aos serviços de
inspeção e controle de qualidade. Objetivo: O objetivo deste estande é demonstrar
que o pescado é uma ótima matéria prima e com ela podese desenvolver vários
produtos, inclusive para a merenda escolar. Metodologia: expor os produtos a base
de pescado, explicando o modo de preparo. Além disso apresentar o livro Peixe na
Merenda Escolar: educar e formar novos consumidores, a fim de demonstrar que é
possível incluir o peixe na merenda escolar. Contribuições esperadas: Com isso,
pretendese demonstrar que é possível a produção de alimentos a base de pescado
diferenciados, atrativos para o consumidor, de fácil preparo e o mais importante,
saudáveis.
CONTATOS:
Aldi Feiden: email: aldifeiden@gmail.com. Fone: (45) 33797083; Jakeline Marcela
Azambuja de Freitas: email: jakelinemarcela@hotmail.com. Fone: (45) 33797083;
Juliana Cristina Veit: email: juliana_veit@hotmail.com. Fone: (45) 33797083.

OFICINA: TRABALHANDO COM EVENTOS
Rosislene de Fátima Fontana (Coordenadora)
Nathan Marques Oliveira (colaborador)
Área Temática: Trabalho
PALAVRASCHAVE: eventos; cerimonial; protocolo
RESUMO:
O segmento de eventos é considerado atualmente, como uma das alternativas para
o crescimento e consolidação da atividade turística em nosso país. Pela abrangência
e diversidade de atividades que mobiliza, cresce sua importância dentro da atividade
turística como gerador de emprego e renda para as localidades. Dentro deste
contexto, oferecer capacitação aos profissionais da área, bem como aos
interessados em ingressar nesse segmento de mercado tornase essencial para
buscar a excelência da qualidade dos eventos a serem realizados,
independentemente da tipologia a ser desenvolvida. Tratase, portanto, de uma
oficina com duração de 04 horas, a qual tem como objetivo principal apresentar aos
participantes o segmento de eventos, sua tipologia e processo de planejamento,
dando ênfase ao cerimonial e protocolo, bem como ao sistema de montagem do
evento. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento será composta por
parte teórica e prática, com a utilização de recursos áudio visual e espaço para a
simulação de montagem de sala. Após a participação na oficina em questão, espera
se que os participantes tenham adquirido informações iniciais e relevantes acerca do
setor de eventos, para que dessa forma, possam estar buscando por maior
capacitação na área, o que é considerado fundamental para o sucesso da realização
de qualquer evento, independente de sua tipologia.
FORMAS DE CONTATO:
(45) 99883934 / rosislene.fontana@terra.com.br / rosislenefontana@unioeste.br
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ACESSO À JUSTIÇA O DESAFIO PARA UMA CIDADANIA PLENA 1
Adilson Francelino Alves2, Priscila Locks da Silva3
Área temática 03 direitos humanos e Justiça
Comunicação oral
Resumo: A Justiça, como o órgão do poder público responsável por dirimir os
conflitos que surgem na sociedade, é imprescindível para a plena realização do
objetivo principal do Estado, que é propiciar o bem-comum à população. Desse
modo o acesso à justiça é elemento central na construção de uma sociedade
inclusiva. Nas sociedades democráticas a noção de direito e justiça é amplo, pois
diversos grupos sociais divergem e conflitam entre si na obtenção e ampliação de
seus direitos. As pesquisas que tratam da percepção de justiça no Brasil são
realizadas na sua maioria nos grandes centros urbanos. Pouco se sabe do que
pensa o cidadão comum do interior do país. Muito menos das pequenas cidades das
regiões agrícolas. Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa, realizada
em Francisco Beltrão localizado no Sudoeste do Paraná a 492 km de Curitiba, que
objetiva identificar a percepção dos beltronenses sobre violência, segurança pública
e acesso à justiça. Visa construir uma base de dados para projetos de extensão que
atuam junto à população bem como fornecer aos órgãos públicos (Ministério Público,
polícias civil e militar, prefeitura) dados para a melhoria das políticas públicas.
Palavras-chave: Acesso a justiça, direito sociais e inclusão social
Introdução
É de crucial importância que toda a população conheça seus direitos e obrigações e
tenha também fácil acesso ao poder judiciário. Pois, tanto o direito como a Justiça
em teoria devem servir à população. Porém, o que se verifica na prática não
corresponde à teoria, o acesso à Justiça nem sempre se efetiva, sobretudo, entre as
pessoas mais pobres. Desse, modo sendo este um elemento central para o
1
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exercício da cidadania a universidade, para cumprir essa função social, deve se
mobilizar para que os direitos sociais sejam garantidos e efetivados na prática.
Contudo, essa ação só pode ser realizada de forma efetiva se se conhece as
necessidades e as concepções de justiça das populações. A ausência de estudos
relativos à percepção de segurança pública e de justiça das populações do interior
do país são muito precárias e insuficientes o que dificulta em muito a realização de
programas e projetos eficazes.

Buscou-se na pesquisa construir uma base de

dados que possa servir de instrumento, tanto para as atividades de extensão
universitária como para os órgãos públicos, a fim de que se promovam ações que
facilitem o acesso da população à Justiça, colaborando assim, para a construção de
uma sociedade mais justa e democrática.
Os objetivos primários da atividade visam elaborar um diagnóstico da percepção
pública dos beltronenses a respeito do acesso à justiça, segurança pública e
violência. O estudo objetiva fornecer dados quantitativos para os projetos de
extensão da Unioeste, bem como para os órgãos públicos ligados à segurança e
justiça. O projeto foi realizado com os estudantes do primeiro ano do Curso de
Direito da Unioeste e com estudantes bolsistas do curso de Ciências Econômicas, o
envolvimento dos estudantes na pesquisa visa despertar-lhes o interesse sobre a
complexa temática social sensibilizando-os para a percepção da necessidade do
envolvimento dos jovens nas questões relativas aos direitos sociais e ao acesso à
justiça na sociedade brasileira. O projeto como um todo visa ainda, responder a uma
pergunta central: o desenvolvimento econômico se traduz em desenvolvimento
Social? A pesquisa se iniciou em 2009 e deverá ser realizada por 10 anos, sendo
que esse período se justifica pelo fato de que há uma promessa de melhoria da
economia brasileira, isto é, pretende-se verificar se o crescimento econômico se
traduzirá em justiça social bem como em acesso à justiça.
Métodos
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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
município. Utilizando-se da metodologia do IBGE foram aplicados 479 questionários
junto à população o que possibilita uma margem de erro de 5% para mais ou para
menos. 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.

Discussão e resultados
Na visão clássica do Estado como promotor do bem-comum devem estar inseridas a
promoção da Justiça e do direito como elementos primordiais. Tendo isso como eixo
estruturador da pesquisa, procurou-se verificar qual é a concepção que a população
possui da nossa Justiça. Se a considera de fácil acesso e se acredita que ela possa
decidir de forma justa. E também, qual o conhecimento da população em relação às
leis vigentes no país.
Os dados
Quando perguntados por questões referentes ao acesso à Justiça, os entrevistados,
em sua maioria, mostraram confiança de que suas demandas seriam bem
recepcionadas junto aos tribunais. Em uma situação hipotética de demanda judicial a
grande maioria dos entrevistados, com 90% da respostas, acreditam que se fossem
chamados para dar a sua versão o juiz os trataria com respeito, apenas 2,7% dos
entrevistados dizem que o juiz não respeitaria os seus direitos como cidadão. Do
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total da amostra 86,8% acreditam que o juiz lhes daria oportunidade para que
possam contar sua versão, 47,8% afirmam que o juiz seria influenciado por seus
argumentos. Em relação à questão “o juiz daria à sua versão a mesma consideração
que daria à versão dos outros?” 67,6% responderam que sim. Já quando foram
perguntados se o juiz ouviria todos os lados para tomar uma boa decisão, apenas
2,9% disseram que não.
Quando foram perguntados especificamente, se consideravam a Justiça confiável ou
não confiável 57,6 % afirmaram que é confiável. Porém, apesar da maioria confiar
na justiça 69,1% acredita que na nossa sociedade os ricos não são punidos, o que
se mostra como um dado contraditório, pois como se pode confiar em uma justiça
que não trata a todos igualmente.
A confiança na justiça é expressada também no quadro 1 que demonstra a
disposição da população em buscar nos tribunais a reparação de um direito seu
quando esse é lesado. Nessa situação 90% das respostas foram positivas. Os que
não optariam por essa via de solução para seus problemas deram, como principal
motivo, a demora da justiça em solucionar as demandas, para 93,3% dos
entrevistados a justiça é lenta.

Quadro 1: Um direito seu sendo lesado o senhor entraria na justiça?
Percentual
Frequencia
Percentual
acumulado
Sim
431
90,0
90,0
Não
20
4,2
94,2
NS/NO
28
5,8
100,0
Total
479
100,0
Fonte: pesquisa de campo, 2009
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Contudo, apesar dessa disposição em entrar na justiça apenas 17,5% da população
beltronense buscou a justiça nos últimos 5 anos. Isso pode em parte ser explicado
pelo baixo conhecimento dos direitos apresentado pela amostra.
Nesse sentido, ao serem perguntados sobre o conhecimento “mesmo de ouvir falar”
sobre as legislações brasileiras observou-se que entre as leis mais conhecidas estão
o Código de trânsito com 93,7% dos entrevistados dizendo já terem ouvido falar
sobre ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alcançando um índice de
90%, o Estatuto do desarmamento e o Estatuto do idoso apresentaram o mesmo
número respostas afirmativas com 80,4%. Contudo, 54,3% do total de entrevistados
afirmaram nunca terem ouvido falar sobre o Código Civil; quando se trata da
Legislação ambiental brasileira 63,9% disseram já terem ouvido falar. No outro
oposto está o pouco divulgado Estatuto da Cidade, o qual 26,1% da amostra diz
conhecer.
Infância
Apesar da amostra evidenciar um índice de conhecimento das leis que pode ser
considerado bom, e também demonstrar um alto grau de confiança na Justiça, o
que poderia levar à hipótese de que estamos em uma sociedade que apresenta
elevados índices sociais e culturais. Um fato se mostrou muito preocupante. A
questão da Infância e a proteção aos seus direitos, os dados apontaram que 38%
dos entrevistados conhecem alguma criança que é ou já foi espancada, 21,9%
conhecem algum caso de prostituição infantil, os que conhecem algum caso de
pedofilia somam 12,9%; 28,4% conhecem alguma criança que não tem acesso ou
que não vai à escola, em relação ao trabalho infantil, 26,1% tem conhecimento de
algum lugar onde ele é utilizado. Mas, por outro lado, 63,9% aprovariam a
diminuição da maioridade penal para jovens infratores. Estes dados revelam uma
sociedade pouco atenta com relação à criança e tolerante às violações dos direitos
da infância e juventude.
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Quadro 2: Opinião da amostra se a Justiça é confiável ou não confiável
Frequencia
Percentual
Percentual
acumulado
Confiável
276
57,6
57,6
Não confiável
137
28,6
76,2
NS/NO
66
13,8
100,0
Total
479
100,0
Fonte: Pesquisa de campo, 2009

A questão da desigualdade social é um marco histórico negativo da história de
nosso país, e no âmbito da Justiça essa questão se evidencia, apesar de já termos
avançado na revisão das legislações da época da ditadura militar e ampliados os
direitos sociais com positivação de uma legislação moderna e condizente com um
estado democrático de direito temos ainda temos muito que fazer para que o direito
e a justiça sejam plenamente aplicados a toda a população. O trabalho de
democratização do direito passa pela ação da universidade seja na formação de
profissionais sensíveis às nossas questões históricas seja na promoção de ações e
pesquisas
Conclusões
Percebe-se que a população do município de Francisco Beltrão possui uma imagem
positiva da Justiça, acreditando e confiando nesta.
Porém, o ponto negativo está situado no fato de que se tem a idéia de que tal órgão
não dispensa o mesmo tratamento a toda à população, considerando esta dividida
por

critério

de

renda,

ou

seja,

acredita-se

que

os

menos

favorecidos

economicamente tem desvantagem quando acessam o poder judiciário.
Assim, as atividades que buscarem promover o acesso da população à Justiça
devem ser focadas na conscientização, da população em geral, de seus direitos e
obrigações. Mas principalmente, essas atividades devem procurar facilitar o acesso
à Justiça por parte das populações de baixa renda. A educação para a justiça é uma
tarefa necessária para o exercício da plena cidadania.
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Área 08 – Trabalho.
Apresentação de painel.
Palavras Chave: cartilha de comercialização, agricultura familiar, agroecologia.
José Francisco Graziano da Silva na obra Tecnologia & agricultura familiar, pressupõe
que, a forma do habito alimentar do ser humano, se apresenta estruturada
supostamente a partir uma cadeia de produção em larga escala, e o comércio de
alimentos é concentrado e dominado pelas mãos de poucos, isto é, grandes varejistas.
Estes são alguns dos fatores que constituem um grande problema para a
comercialização dos alimentos advindos da agricultura familiar.
Entre os questionamentos, pode se destacar a falta de conhecimento por parte do
agricultor das oportunidades e modos de comercialização e os atravessadores que,
devido à intermediação o preço muitas vezes, sobe de 5 (cinco) a 20 (vinte) por cento
no percurso entre o produtor e o consumidor final (PRIMAVESI, 1997).
A cartilha de comercialização tem como finalidades: apresentar e oferecer ao agricultor
familiar, formas de comercialização direta, excluindo os atravessadores com o intuito do
barateamento dos produtos; o acesso ao alimento saudável pelo maior número de
pessoas; o aumento na rentabilidade ao produtor, o acesso e o contato direto, entre os
agricultores e os consumidores estreitando a comunicação, as negociações, as trocas
de informações entre outros benefícios que venham a existir.
A cartilha foi fundamentada na revisão bibliográfica de temas relativos à
Comercialização, Economia Solidária, Segurança Alimentar, Políticas Públicas e
Agroecologia. Para a construção da cartilha foi realizada uma oficina sobre as formas e
os métodos solidários de comercialização. Participaram as entidades parceiras e
beneficiarias do Projeto e Equipe do RESA (Rede Solidária de Agroecologia).
O trabalho está sendo executado por meio de metodologia exclusiva, embasada por
entrevistas estruturadas para levantamento de informações e depoimentos, imagens
fotográficas e através do mapeamento georeferenciado das experiências de
comercialização existentes na região de abrangência do projeto.
Espera-se que, com a devida apropriação deste material e com o apoio didático nas

questões de comercialização, os agricultores familiares sejam instrumentalizados com
métodos já praticados por famílias de outras localidades e consigam aprimorar a
gestão do ciclo produtivo, se representa pelas fases da produção, agroindustrialização
e a comercialização, sendo a ultima etapa a mais critica dentro dessa linha.
Telefone: 3576-7021
Email: redesolidaria@gmail.com
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COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR
COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Adilson Francelino Alves1; Claudia Lais Reinehr2
Área: Administração
Resumo: O presente texto discorre sobre sociedades cooperativas da agricultura
familiar e economia solidária, no âmbito administrativo. O cooperativismo baseia-se
na solidariedade entre as pessoas, sendo um instrumento de promoção humana.
Surgiu como uma resposta social e econômica para um problema que se evidenciou
como desemprego decorrente da revolução Industrial. O cooperativismo solidário
representa a união entre pessoas voltadas para um mesmo objetivo, buscando unir
pessoas para satisfazer suas necessidades e resolver os problemas e anseios
comuns. As cooperativas representam a possibilidade de superar dificuldades,
necessidades e construir objetivos comuns de diferentes categorias profissionais. O
crescimento das cooperativas. além da viabilização econômico-social, procura
também a capacitação dos cooperados com a finalidade de interação para garantir
prioridades às próximas gestões. Dentre os principais desafios encontrados no
decorrer deste projeto esta a verificação da situação financeira, muitas das
cooperativas tem dificuldades na gestão e nos controles financeiros.
Palavras-chave: Agricultura familiar; cooperativas; assessoria administrativa
1 Introdução
O presente texto relata a experiência na orientação Administrativa dada às
cooperativas de agricultura familiar filiadas à União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes). As atividades aqui expostas
vinculam-se ao projeto Desenvolvimento de Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária do programa Universidade Sem Fronteiras (USF) O projeto tem
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por objetivo promover o desenvolvimento de inserção de serviços qualificados nas
diversas cooperativas filiadas a Unicafes-Paraná de maneira permanente e contínua.
Nos últimos 15 anos a diversificação da economia rural no sudoeste do
Estado do Paraná tem desafiado as lideranças da agricultura familiar a reagirem
frente a um mundo cada vez mais complexo e globalizado. Uma das alternativas
desenvolvidas, particularmente nos últimos 10 anos, foi a criação de pequenas
cooperativas que agregam ramos da economia local organizando as vocações
regionais ou estimulando novos arranjos e empreendimentos dentro dos territórios
cujo objetivo é ganhar escala, gerar renda para viabilizar a agricultura familiar.
2 RELATOS E DESAFIOS DAS EXPERIÊNCIAS COOPERATIVISTAS
As sociedades cooperativas diferenciam-se dos demais empreendimentos
econômicos porque, além da geração de renda e organização da produção, tem por
princípio a responsabilidade social, tem como base os princípios da solidariedade e
como fim a satisfação das necessidades dos seus integrantes.
Os princípios são: livre adesão e adesão voluntaria; controle, organização e
gestão democrática; participação econômica de seus associados; autonomia e
independência; educação, capacitação e informação; cooperação entre os
cooperados; compromisso com a comunidade (RICCIARDI, 2000).
Como valores o cooperativismo se baseia na ajuda mutua, responsabilidade,
democracia, igualdade, equidade e solidariedade onde se acredita nos valores éticos
da honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelos demais
integrantes. Unem-se para prestar serviços mútuos em busca da elevação dos
padrões de qualidade de vida de seus associados. Trabalhando com a promoção da
formação, informação e educação de seus associados,
Estes princípios devem estar desde o início e serem os primeiros passos de
constituição das cooperativas. Contudo, quando essas são organizadas apenas com
objetivos de agregar valor, tanto nos produtos de venda, quanto os menores preços
nos insumos que os produtores compram, estes princípios se perdem.
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Além das vantagens já citadas, através da cooperativa promove-se a
integração e humanização das relações econômicas possibilitando, desse modo, o
desenvolvimento socioeconômico justo. Satisfaz as necessidades básicas de estima
e auto-realização contribuindo com a valorização e promoção da qualidade de vida
da população.
Embora o cooperativismo solidário não busque o lucro como fim em si, ele
possibilita resultados positivos, como instrumento para viabilizar o negócio de seus
associados dentro da economia de mercado. Nesse sentido, para os agricultores
familiares, a melhoria da gestão e o aumento da renda é uma questão central.
Neste sentido, é necessário destacar que as sociedades cooperativas
precisam buscar novas medidas ou alternativas com as instituições de créditos e de
capitalização, juntamente com os colaboradores dos sistemas, para que se realizem
algumas das principais metas a médio e longo prazo.
Há atualmente, um grande número de cooperativas no Paraná, e esse tem
crescido cada vez mais. Assim como as empresas privadas, as cooperativas
também necessitam de certos serviços que são indispensáveis, visto que a única
coisa que muda entre ela e uma empresa, é o objetivo fim: enquanto esta visa lucro,
as instituições cooperativistas visam o bem estar de seus associados, bem como da
comunidade, trabalhando com economia solidária.
Dentro das atividades desenvolvidas pelo projeto foram realizadas pesquisas
de campo para a construção de uma base de dados que possibilitassem um
diagnóstico das cooperativas da agricultura familiar, das regiões Oeste, Sudoeste e
Centro do Estado do Paraná. Esses diagnósticos envolveram as áreas jurídicas,
contábeis, financeiras, de comunicação social e administrativo/gestão. Neste texto
abordaremos nesta apenas a parte administrativa. O diagnóstico focou questões
ligadas à: fatores tecnológicos; socioambientais; parcerias; controle de produtos
(estoques); geração de relatórios utilizáveis em análise; controles financeiros;
controles do funcionamento da cooperativa; controle e definição de papéis e
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funções; formação de preço; fluxo de caixa; atividades de compra e venda / receitas
e despesas.
Com o estudo de campo, reuniões e entrevistas criaram-se base para o
desenvolvimento de diagnósticos, onde foi observado vários pontos, na maioria das
cooperativas,conforme segue.
Em geral as cooperativas da Agricultura Familiar filiadas a Unicafes-Paraná
não possui nenhuma política direta, que trabalhe com a questão ambiental, ficando
como sugestão trabalhar divulgando para os cooperados e para a sociedade, ações
que se referem a práticas ecológicas como tratamento de água, conservação de
solos, sistematização do solo, plantio direto, controle integrado de pragas e doenças,
trabalhado com palestras de conscientização, programas de rádio, orientações de
uso de agrotóxicos e recolhimento de embalagens, incentivos a práticas
conservacionistas de solo (plantio direto). Uso racional dos defensivos, modo correto
de aplicação e dosagens recomendadas de produtos químicos, preservação de rios
e matas ciliares, entre outros.
Em relação aos aspectos tecnológicos algumas cooperativas trabalham com
sistema de gerenciamento informatizado. A tecnologia representa um dos aspectos
ambientais mais críticos, tem profundas influencias na gestão. Ela envolve a soma
total dos conhecimentos acumulados, o modo de fazer as coisas, desde a inovação,
invenção até a aplicação e desenvolvimento.
Em relação às parcerias pode-se concluir que as cooperativas têm boas
parcerias com as Prefeituras, Emater, SEBRAE, Capa, Itaipu, Amocentro,
Assessoar, Sindicato entre outros. Este é um ponto muito positivo, através destas
parcerias são viabilizados projetos, seminários e diversos outros benefícios aos
associados.
O setor de finanças é de responsabilidade em grande parte das cooperativas
por um de seus diretores, que juntamente com a secretária faz o controle das contas
a pagar e a receber, em alguns casos possuem o auxilio de um software, em outros
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de uma planilha do Excel. Esse controle nem sempre é real, existem problemas de
diferenças de caixa, devido a essa falha.
Em relação ao controle de estoques, em sua grande parte as cooperativas
não possuem, as compras são realizadas conforme a baixa de estoque, ou a falta do
produto. Para as cooperativas que possuem o sistema informatizado, se as vendas e
compras foram lançadas corretamente fica mais fácil manter o controle, caso
contrário não.
Mesmo sendo formadas por um conselho de administração composto por
sete membros, todos associados eleitos pela assembléia Geral Extraordinária,
sendo destes um presidente, um vice- presidente, um secretario e quatro
conselheiros; um conselho fiscal constituído de seis membros sendo destes, três
efetivos e três suplentes, sendo permitida apenas a reeleição de um efetivo e um
suplente de seus membros. Geralmente as atividades organizacionais da
cooperativa são centralizada em um ou dois diretores e na secretária, o restante do
conselho tem uma participação distante, há comunicação existe no momento de
tomar decisões mais criticas, no entanto não existe um acompanhamento efetivo.
Em qualquer entidade, vamos encontrar duas organizações a formal e a
informal. No caso das cooperativas da agricultura familiar a que prevalece é a
informal, onde o relacionamento se estabelece por relações pessoais, sem a linha
hierárquica e mesmo tendo uma estrutura Organizacional definida (Conselho
Administrativo, Conselho Fiscal), ficou claro através das conversas que a estrutura
organizacional que prevalece é a informal, os trabalhos na sua maioria recaem sobre
poucas pessoas.
No quesito, missão, visão, objetivos, a grande maioria das cooperativas não
possuem definidos, e as que possuem geralmente essas informações não é do
conhecimento de seus associados, em alguns casos nem dos próprios diretores.
Dentre as sugestões levadas às cooperativas foi citada a possibilidade de
estar discutindo nas reuniões que as cooperativas faz com seus sócios e repassar
quais os objetivos da cooperativa bem como a missão e a visão, visto a importância
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dos mesmos uma vez que é da missão que decorrem os objetivos da cooperativa.
Já a visão é a definição de onde a cooperativa quer chegar.
Quanto à contabilidade das cooperativas é feita pela central. Os documentos
e demais necessários para ser feita à contabilidade, são entregues no tempo
adequado, no entanto a cooperativa não dispõe de nenhum relatório de
desempenho financeiro em mãos, segundo o constatado com as entrevistas não há
uma boa comunicação entre a contabilidade e as cooperativas, uma vês que as
cooperativas dificilmente solicitam documentos, balancetes, e a contabilidade
geralmente não envia relatórios de desempenho, ficando a cooperativa sem os
pareceres e relatórios de desempenho.
Por fim, através das visitas diagnosticadas, observa-se que quais as maiores
dificuldades encontradas na gestão administrativa das cooperativas, além de outros
entraves que estas cooperativas sofrem por falta de uma orientação específica ou
assessoria nas situações gerais.
Como resultado prático, nos primeiros doze meses de atuação do projeto,
foram atendidas aproximadamente 60 cooperativas de um total de 137 cooperativas
atendidas

pela

Unicafes-Paraná.

Nestes

atendimentos,

foram

feitos

acompanhamentos na gestão e a assessoria dada aos dirigentes das diversas
cooperativas da agricultura familiar e economia solidaria, uma vez que, na sua
grande maioria esses líderes não tem a formação necessária para compreender os
processos administrativos de controle.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente trabalho pode-se observar que o tema ora
proposto é bastante complexo, no entanto não é muito discutido na sociedade em
geral, mas lutado com empenho nas instituições cooperativistas e afins, pois é com
muito esforço e dedicação que essas entidades sobrevivem num sistema capitalista.
Conclui-se também, que o cooperativismo é um modelo de desenvolvimento
social, econômico e político. Social pela função que desenvolve na sociedade com a
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inclusão das pessoas. Econômico, pois promove melhorias no estado de vida das
pessoas, articulando sustentabilidade e agregação de valor na região. E por fim
político, pelo envolvimento permanente com as políticas governamentais, públicas e
ou privadas, pela defesa de ideais e pela busca em transformar a sociedade através
do desenvolvimento e da maior integração social.
Desta forma, as pequenas cooperativas, no sentido de dar mais valor a
dignidade da pessoa humana, que no caso ora discutido parece estar notadamente
a segundo plano, necessita de atendimento de profissionais multidisciplinares em
sua gestão, para que estas se desenvolvam com mais precisão.
A análise de dados levou a conclusão de que precisamos ter um olhar
diferenciado para o cooperativismo, principalmente quando se trata de sua Gestão.
O pequeno produtor rural são pessoas que lutam por seus direitos e valorização por
um comércio justo, e, procuram no cooperativismo a forma de poder agregar os
valores da agricultura familiar seus produtos, bem como fortalecer a inclusão social,
com o intuito de estarem inseridos na sociedade capitalista, da qual rege nosso
mundo atual.
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Área temática: Trabalho
RESUMO: O projeto difusão e implantação de sistemas produtivos agroecológicos
junto a agricultores familiares e a assentados na região do Território da Cantuquiriguaçu
para comercialização em mercados solidários e de intercooperação visa a adoção de uma
matriz tecnológica agroecológica que prime pela sustentabilidade ambiental, proporcionando
a otimização e a geração de renda com a adoção de sistemas de produção sustentáveis,
além de melhorar a qualidade de vida dos agricultores, estabelecendo um equilíbrio entre
homem e natureza. Trata-se de um significativo incremento para a produção e
comercialização agrícola territorial e regional, pois propicia melhores condições para venda
dos produtos agroecológicos da agricultura familiar. A equipe de trabalho é composta por
professores da Unioeste, técnicos da Prefeitura, profissionais recém-formados, graduandos
e estudantes do curso técnico em agroecologia da Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras.

Palavras-chave: agricultura familiar, sustentabilidade, sistemas produtivos.
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INTRODUÇÃO
O projeto difusão e implantação de sistemas produtivos agroecológicos junto
a agricultores familiares e assentados, na região do Território da Cantuquiriguaçu
para comercialização em mercados solidários e de intercooperação, é uma atividade
do Programa Universidade sem Fronteiras, que oportuniza a recém-formados e a
acadêmicos atuarem em projeto de extensão universitária, contribuindo de forma
direta na melhoria da qualidade de vida de agricultores familiares e assentados da
reforma agrária em diversos municípios do Território Cantuquiriguaçu. As ações
estão sendo desenvolvidas no Território da Cidadania da Cantuquiriguaçu na região
Centro Oeste do Estado do Paraná, organizada e representada politicamente pela
Associação de Municípios da Cantuquiriguaçu.
Enquanto projeto regional enquadra-se dentro de uma estratégia
regional de implantar infra-estruturas que atendam a cadeia produtiva de
hortifruticultura, enfatizando uma matriz tecnológica sustentável da produção nas
propriedades baseada em uma logística que vem sendo estruturada através da
Central Regional de Comercialização.
No tocante a produção os agricultores, apesar de utilizarem áreas pequenas,
adotam ainda em sua ampla maioria uma matriz tecnológica convencional calcada
no uso de insumos químicos e agrotóxicos, que agridem ao meio ambiente,
provocam riscos à saúde e contaminam os alimentos.
O projeto atua na perspectiva de uma inversão de matriz tecnológica, que
proporcione aos agricultores familiares e assentados condições para a produção e
processamento de matéria-prima de origem vegetal, aumentando o valor agregado,
além de difundir a adoção de técnicas agroecológicas, desenvolvidas a partir das
pesquisas realizadas pelas instituições de ensino, pesquisa e extensão e validar
experiências práticas realizadas pelos agricultores.

Busca-se, portanto o fortalecimento da organização social e da qualificação
de agricultores familiares, na produção, planejamento, gestão e comercialização de
produtos

agroecológicos,

promovendo

uma

maior

participação

através

da

organização.
Ainda, tem como objetivo proporcionar aos profissionais recém-formados a
prática dos conhecimentos acadêmicos, oportunizando a experiência de campo
qualificada, e possibilitar aos estudantes de graduação e de ensino médio
profissionalizante a oportunidade do conhecimento da realidade da agricultura
familiar, contribuindo para a sua formação de profissional cidadão.

METODOLOGIA
O conhecimento agroecológico é apreendido a partir do pluralismo
metodológico e perspectiva interdisciplinar que reconheçam alternativas que
também produzem conhecimento. Porém talvez a grande inovação desse enfoque
seja a participação comunitária a partir da consideração de seus interesses
objetivados e, metodologicamente, pela reflexão social e política, advindos de um
ponto de vista baseado na diversidade.
Entretanto, o projeto difusão e implantação de sistemas produtivos
agroecológicos junto a agricultores familiares e assentados na região do Território da
Cantuquiriguaçu

para

comercialização

em

mercados

solidários

e

de

intercooperação, é desenvolvido no Município de Nova Laranjeiras. A ação
metodológica está fundamentada nos seguintes procedimentos:
a) Diagnóstico dos agricultores nas suas propriedades, em que o diagnóstico é o
registro da diversidade dos cultivos na propriedade e o tempo do plantio e de
colheita de cada um deles. Além disso, é importante considerar o tamanho da
propriedade, a qualidade do solo e da água, os equipamentos e infraestrutura
disponíveis para prever as possibilidades de ampliar a produção. Para calcular os

custos da produção é necessário calcular os investimentos existentes na produção
atual e o trabalho das pessoas envolvidas nas atividades.
b) Processo de formação e capacitação dos agricultores, através de cursos com foco
nas temáticas de associativismo e cooperativismo, produção de hortifrutigranjeiros,
técnicas

de

produção

agroecológica,

comercialização

de

produtos

hortifrutigranjeiros, planejamento e gestão das propriedades;
c) Planejamento e escalonamento da produção que é feito a partir do levantamento
de demandas junto aos atacadistas e varejistas locais e regionais com objetivo de
planejar, averiguar, corrigir as metas da produção;
d) A verificação do andamento e do cumprimento das metas do projeto através de
reuniões de avaliação com a participação da equipe de trabalho, dos bolsistas e de
representantes da cada entidade parceira do projeto;
e) Inserção dos agricultores no Programa de Aquisição de Alimentos, cadastramento
através dos formulários padrão do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA
através da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB;
f)Formação cooperativista por meio de cursos de associativismo e cooperativismo
com os agricultores familiares.

RESULTADOS E DISCUÇÕES
Para dar conta da complexidade dos conhecimentos sobre um sistema
produtivo que comporta uma complexa teia de interações, envolve o ecológico e o
econômico, é necessário considerar a combinação dos saberes e dos métodos, que
por sua vez integram os resultados. A atual fase do projeto em Nova Laranjeiras,
que iniciou em abril de 2009, compreende em um acompanhamento dos trabalhos
da cadeia produtiva atuando na tématica da aplicação das boas práticas no
processo produtivo dos hortifrutigranjeiros e nas agroindustrias familiares.

Observou-se, no caso em questão, que esse processo é lento porque requer,
por parte dos agricultores, o reconhecimento de um saber próprio relacionado à
produção agroecológica e a todo um procedimento de implementação de um
processo produtivo em novas bases teórico-metodológicas.
No entanto, o projeto já estava em andamento a mais de um ano por meio do
Programa da Universidade sem Fronteiras, iniciamos a etapa procurando aumentar
e diversificar os produtos a serem cultivados. Iniciou-se com a construção de quatro
estufas com quatro metros de largura por cinqüenta metros de comprimento. Destas
três foram construídas no distrito do Rio da Prata e uma na Comunidade do Rio
Esperança, todas com a finalidade de produção protegida. Com o cultivo protegido
conseguimos diversificar mais a produção e aumentar os meses de produção deste
ano, as culturas plantadas foram repolho verde e roxo, couve-flor, berinjela,
abobrinha, cenoura, beterraba, alface, pimentão, tomate e batata doce.
Desse modo, o enfoque do trabalho foi a diversidade das olerícolas, para
melhoria de espécies, visando o aprendizado dos agricultores, e dificultar a
proliferação de pragas, buscando o meio mais agroecológico, bem com a questão
econômica da família, considerando que os preço oscilam conforme as exigências
do mercado, portanto a variedade ajuda nas condições de equilibrio ecológico e na
rentabilidade de subsistência do agricultor familiar.
Ao reconhecer a necessidade de inovação do processo de conhecimento
agroecológico calcado na prática do plantio de olericultura, visando à redução de
custo, reativamos o viveiro municipal e iniciamos a produção de mudas, em que foi
disponibilizado mudas de repolho, couve-flor, abobrinha, alface, berinjela e tomate.
Com essa reativação conseguimos ter produção própria, reorganizando os canteiros
de forma adequada, instalamos um sistema de irrigação através de mangueiras de
gotejamento e adubação apropriada, o que nos proporcionou em produtos que foram
vendidos na Feira Municipal.

Para dar conta da complexidade dos conhecimentos, o projeto estabeleceu
algumas premissas que são fundamental para assegurar o processo, dentre elas
destacamos uma série de cursos visando a capacitação de agricultores familiares,
propiciando condições técnicas para uma qualidade maior de seus produtos e o
avanço na adoção de práticas agroecológicas, alem de estabelecer um
planejamento para bom funcionamento das feiras municipais, viabilizando um
completo ciclo de comercialização para os produtores.
As práticas associativas vêm desempenhando um papel fundamental na
experiência, confirmando o potencial das associações e cooperativas como um
canal importante de produção, organização da produção, de agregação de valor e
de comercialização da produção. Adotamos neste último ano um processo de
produção

cooperativado

com

a

organização

da

cooperativa

regional

de

hortifrutigranjeiros denominada de Cooperativa Monjolo,a qual conta hoje com 27
associados, estando inseridos no Programa de Aquisição de Alimentos. No
planejamento do PAA 2009, foram realizados visitas técnicas, reuniões, cursos,
visitas a produtores a fim de orientar para um produto saudável e de boa qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, a evolução da dinâmica aos processos de produção de
conhecimentos agroecológicos assessorados pelo Programa Universidade sem
Fronteiras, demonstra a possibilidade de haver sistemas de produção que se
complementam para formar um todo integrado.
Os consumidores se preocupam cada vez mais em comprar alimentos sadios,
produzidos com qualidade. Oferecer produtos limpos, com o mínimo de chances
contaminação requer cuidados que dependem, em grande parte, das boas práticas
dos agricultores. As boas práticas agrícolas são responsabilidade de todos os
agricultores e não devem ser consideradas apenas para os produtos destinados à
venda, mas também para os alimentos destinados ao consumo na própria família.

A organização da feira municipal da agricultura familiar, da Central Regional
de Comercialização, da criação da Cooperativa Monjolo e a participação execução
do PAA 2009, exige um planejamento da produção a partir de um diagnóstico, pois é
fundamental saber o que está sendo produzido até o momento e qual será a
demanda do mercado local.
As iniciativas destinadas a capacitação dos pequenos produtores tem sido
voltada na pratica no campo o que tem favorecido aos agricultores familiares e aos
profissionais uma troca de experiência. No entanto destaca-se que embora a
agricultura ecológica represente entre as alternativas, a mais sustentável e a
produção agroecológica pareça conquistar o mercado, contudo, dependerá da
organização dos atores, de um lado, e, dos critérios, sensibilidade e consciência
ecológica dos consumidores, de outro.
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Área 08 trabalho - Modalidade de apresentação: Pôster
Um dos fenômenos em relação às características migratórias da
população brasileira é a constatação da preponderância da migração das
mulheres e de jovens para a cidade. Esses movimentos têm levado a uma
crescente masculinização e envelhecimento da população rural (Abramovay &
Camarano, 1999).
Segundo Mendras (1976; 1995) e Durston (1996), a dinâmica da
migração rural-urbano acontece da seguinte forma: num primeiro período do
êxodo rural, são os homens que partem para trabalhar fora, em migração
sazonal ou definitiva, pois as mulheres não têm razão para partir, uma vez que
não encontram emprego fora do campo; com o passar dos anos e a evolução
do fluxo migratório, a situação se inverte e percebe-se que são as mulheres e
jovens que partem mais rapidamente do campo e em maior número, pois os
homens ficam retidos por seu ofício e sua unidade produtiva, enquanto as
mulheres são mais atraídas pelas atividades terciárias urbanas.
Analisando a situação do processo migratório o Brasil se encontra na
segunda fase, pois é cada vez maior o movimento de jovens e mulheres saindo
do campo em direção à cidade.
Abramovay & Camarano (1999) justifica a maior migração feminina do
campo para a cidade pelo fato de que isso está diretamente relacionado à
oferta de trabalho no meio urbano e o predomínio de moças vincula-se à
expansão do setor de serviços, tanto em empresas como em residência. Outra
justificativa para o ocorrido é que em algumas situações, o caráter seletivo das
migrações está ligado há dinâmicas intrafamiliares, em que as moças têm uma
carga de trabalho pesada no interior das unidades de produção familiar, sem
qualquer contrapartida que lhes indique horizontes em que sua permanência no
campo possa ser valorizada. Deixar a residência paterna é o caminho mais
curto para a independência econômica, apesar dos inconvenientes enfrentados
no dia-a-dia.
Estes mesmos autores relatam ainda que apesar da importância dessas
informações nacionais, seu nível de agregação praticamente impede a
elaboração de hipóteses que expliquem esta tendência à predominância
masculina entre os jovens rurais. Somente o estudo regional permite avançar
neste sentido. Sendo assim o presente estudo teve por objetivo avaliar o êxodo

rural na Região Sudoeste do Paraná e quais suas possíveis implicações na
produtividade agrícola e pecuária já que estas são atividades desenvolvidas em
grande escala na região e que demandam de uma larga escala de trabalho.
Palavras-chaves: migração feminina, envelhecimento da população rural,
condições de vida.
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Área Temática 08 – Trabalho
Modalidade de Apresentação: Comunicação oral
Resumo
Nos últimos 15 anos a diversificação da economia rural no sudoeste do Paraná tem
desafiado as lideranças da agricultura familiar a reagirem frente a um mundo cada
vez mais complexo e globalizado. Uma das alternativas desenvolvidas,
particularmente nos últimos 10 anos, foi a criação de pequenas cooperativas que
agregam ramos da economia local organizando as vocações regionais ou
estimulando novos arranjos e empreendimentos dentro dos territórios cujo objetivo é
ganhar escala, gerar renda para viabilizar a agricultura familiar. Contudo, em uma
economia cada vez mais complexa e competitiva a manipulação e a geração de
índices econômicos tornam-se uma tarefa cada vez mais importante para a real
leitura do mercado e das possibilidades desses empreendimentos. Esse artigo relata
a experiência na organização de dados estatísticos como o PIB, a relação de
empregados e desempregados, entre outros, para serem utilizados pelas
cooperativas e suas centrais. A idéia central é a tradução destes dados em gráficos,
tabelas e textos que os tornem acessíveis para as lideranças e agricultores.
Focaremos neste artigo os índices do município de Francisco Beltrão.
Palavras-chave
Índices Econômicos, Agricultura Familiar, Cooperativismo.
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Nos últimos 15 anos a diversificação da economia rural no sudoeste do
Paraná tem desafiado as lideranças da agricultura familiar a reagirem frente a um
mundo cada vez mais complexo e globalizado. Houve a ampliação do número de
cooperativas da agricultura familiar, inclusive com a Criação em 2005 da União das
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES) que tem
procurado organizar o setor em todo o Brasil. A Unicafes - Paraná apóia mais de
130 cooperativas no estado do Paraná. Contudo, a complexidade de análise e
interpretação dos índices econômicos é um desafio para a maioria dos agricultores e
dirigentes. Diante disso o projeto “Desenvolvimento das cooperativas de agricultura
familiar e economia solidária do estado do Paraná” está se preocupando em
sistematizar os dados oficiais e produzir uma análise para ser utilizada no processo
de tomada de decisões destas organizações. Entretanto como não é possível fazer
uma análise que abranja todas as cidades em que se localizam essas cooperativas
optou-se por gerar análises nos nove municípios onde o projeto atua. O projeto tem
também o objetivo de formar os recursos humanos capacitados para dialogar com
os movimentos sociais de forma qualificada.
Métodos
Periodicamente o Estado através dos órgãos de pesquisa e ministérios
divulga diversos índices e bancos de dados como: Cadastro Nacional de
Empregados e Desempregados – (CAGED), Produto Interno Bruto - PIB, inflação,
índice de custo de vida, etc. O processo de sistematização utilizado no projeto
consiste na união destes dados através de coleta direta nos sites, relatórios e
índices oficiais. Em uma etapa subseqüente, estes dados são organizados por
municípios e posteriormente divulgados.
Discussão e resultados
Para fins didáticos e em função do espaço, a discussão que se segue focará
apenas o município de Francisco Beltrão – Paraná. Contudo, além desse município
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o projeto atende outros sete: Candói, Realeza, Renascença, Itapejara do Oeste,
Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná.
Segundo dados divulgados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – Francisco Beltrão registrou um aumento do PIB per capita entre os
anos de 2003 a 2007 de 42,99%; devemos considerar que o mesmo representa um
crescimento nominal. Entre os anos de 2000 e 2007 o PIB do município apresenta
uma expansão real de 43,62%, ou uma expansão geométrica anual de 5,30%, acima
da média do estado e do país, no mesmo período. Como um dos resultados diretos
do bom momento econômico, o emprego formal cresce velozmente.
A economia beltronense é a segunda maior na mesorregião e a 20º do
Estado. As atividades econômicas que mais geram empregos são a indústria de
produtos alimentícios, a indústria têxtil, o comércio varejista e a administração
pública.
Como podemos acompanhar abaixo no gráfico 1, o PIB per capita do
beltronense registra um crescente aumento durante o período mencionado.
Podemos constatar que o maior aumento no período mencionado foi do ano de 2006
para 2007, registrando um acréscimo de 14,88%.
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Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2003-2007 - IBGE, 2009, e organizado pelos autores.

Embora de 2003 a 2007 o crescimento do PIB per capita nominal seja
expressivo, ainda fica abaixo da média do Paraná e até mesmo da média do Brasil
durante o período mencionado, pois os mesmos registraram aumentos nominais de
43,68% e 52,30%, respectivamente. Em 2007, onde Francisco Beltrão chega a um
valor de R$ 12.234,00, o Paraná chega a R$ 15.711,00 e o Brasil a R$ 14.465.00,
mostrando que mesmo o PIB per capita beltronense tendo melhorado, comparado
ao próprio estado ou ao Brasil como um todo, ainda se encontra atrás em números.
No gráfico 2, observamos as curvas de crescimento do município de
Francisco Beltrão, comparadas com médias do Paraná e do Brasil. A curva de
crescimento de Francisco Beltrão é mais tímida se comparada com a do Brasil, e
parecida em relação a curva do Paraná. A similaridade entre as curvas de Francisco
Beltrão e do Paraná se deve ao fato de que em 2005 e 2006, houve uma diminuição
do crescimento devido as prolongadas estiagens que afetaram fortemente a
produção agrícola. Este evento climático penalizou não somente o setor primário,
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como também os segmentos industriais e de serviços articulados à atividade rural.
Embora no Paraná a agricultura só represente 8,56% na composição do PIB, ela
possui um grande feito multiplicador, principalmente nos municípios do interior.

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2003-2007 - IBGE, 2009, e organizado pelos autores.

Conforme análise do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES) - na mesorregião, a maioria dos municípios (30 de um total de 37)
é extremamente dependente das atividades agropecuárias, com estas respondendo
por 40% ou mais dos ocupados. Francisco Beltrão apresenta distribuição
ocupacional mais equilibrada entre os setores, onde a agropecuária corresponde a
20,7%. Contudo, como é um pólo regional o desempenho do setor agropecuário nos
outros municípios afetam diretamente a economia da cidade.
A

geração

de

emprego

divulgada

pelo

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (MTE/CAGED) – é
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possível constatar que a atividade econômica com maior peso na geração de
empregos é a indústria de transformação respondendo em alguns anos por mais de
70% do saldo total da geração de empregos do município.
Como podemos visualizar no gráfico abaixo, a diferença entre as curvas de
admitidos e desligados no ano de 2005, afetado em grande parte pela estiagem que
atingiu a agricultura, tem sua diferença se estreitando, muito influenciada pela
indústria de transformação, que chegou a ter um saldo anual negativo de 257 postos
de emprego. Queda essa que teve uma pequena melhora nos anos de 2006 e 2007.

Fonte: Perfil do Município: Evolução do Emprego por Nível Setorial - MTE/CAGED – 2009.

Observa-se que, na mesorregião Sudoeste, existe concentração do valor da
produção em cinco produtos: aves, milho, soja, suínos e leite, em ordem
decrescente de representatividade, que respondem por 79,51% da receita bruta do
setor primário. Esses mesmos produtos, em 1990, participavam com 71,53% do
valor bruto da produção da região, o que sinaliza claramente para a importância do
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setor agropecuário e por conseqüência para a atuação das cooperativas da
agricultura familiar.
Conclusão
As

informações

aqui

apresentadas

evidenciam

ser

esta

uma

das

mesorregiões do Estado com maior ocupação no setor agropecuário. Acreditamos
que a sistematização desses dados e sua correta utilização por parte das
cooperativas e lideranças da agricultura familiar é fundamental na organização e na
sua gestão, bem como, na proposição de políticas públicas. Desse modo, a tradução
dos números para a linguagem cotidiana dos agricultores e dirigentes é estratégica
para as negociações com os agentes públicos, bem como para o planejamento a
médio e longo prazo.
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GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INDICADORES PARA SISTEMAS DE PRODUÇÃO FAMILIAR, NA
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Área temática: TRABALHO
Comunicação oral
Resumo: observando as necessidades da comunidade, o presente projeto objetiva propiciar a
atividade leiteira da agricultura familiar, melhora na qualidade de vida. Para tanto, vem sendo
efetuados acompanhamentos periódicos nas propriedades participantes, onde são realizadas coletas
de dados, alimentos, leite e água para avaliações laboratoriais. Para os teores de gordura e sólidos
totais presentes no leite apenas uma propriedade está abaixo dos valores estabelecidos pela
Normativa voltada ao setor, para proteína e lactose as análises demonstraram que o produto
analisado encontra-se dentro do padrão desejado. Nos resultados obtidos para a contagem de células
somáticas e contagem bacteriana total observou-se que grande parte das propriedades demonstra
altos valores para estas análises. Nas análises microbiológicas de contagem de microrganismos
aeróbios mesófilos para leite cru 75% das propriedades apresentaram valores acima do estabelecido
pela normativa, assim como 41,6% destas apresentaram números elevados de coliformes totais. Com
estes resultados nota-se a real situação qualitativa das propriedades envolvidas no projeto. A
participação dos zootecnistas recém-formados, graduandos, professores e extensionistas da
EMATER, no programa Universidade Sem Fronteiras propiciam a integração entre estes e os
produtores leiteiros, bem como o desempenho do papel social da Universidade junto à comunidade
de menor poder aquisitivo.
Palavras-chave: cadeia leiteira; extensão rural; sustentabilidade
Introdução
A extensão possibilita a formação do profissional cidadão e se fortalece, cada vez mais, junto
à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação
das desigualdades sociais existentes.
Mendonça e Silva (2002) afirmam que poucos são os que têm acesso direto aos
conhecimentos gerados na universidade pública e que a extensão universitária é imprescindível para
a democratização do acesso a esses conhecimentos, assim como para o redimensionamento da
função social da própria universidade, principalmente se for pública.
Apesar dos avanços obtidos na pecuária leiteira, ainda é preocupante os aspectos que
comprometem a produtividade e a qualidade do leite e seus derivados, principalmente o leite
fornecido pelos pequenos produtores aos laticínios. Dessa forma, ainda existe carência de
informações para o produtor quanto aos adequados índices zootécnicos de produção e as boas
práticas de manejo.

Por todos estes fatores, se faz necessário otimizar os custos de produção, principalmente
com relação a alimentação dos animais, principalmente a pastagem, a qual ainda não é tratada como
cultura pelo produtor, não havendo cuidados com a fertilidade do solo e sua manutenção. Há
também, os problemas relacionados com o mau uso de alimentos concentrados, pois muitas vezes
vacas com baixo potencial produtivo recebem altas quantidades de alimento concentrado e há casos
em que vacas de alta produtividade não demonstram sua produção em função da alimentação
inadequada.
Objetivos
O presente projeto tem como objetivo propiciar a atividade leiteira da agricultura familiar,
melhora na qualidade de vida. Através de adequação ambiental, socialmente sustentável, com a
melhoria na produção e qualidade do leite a pasto, bem manejado e complementação com ração
balanceada, formulada na propriedade e fornecida de forma individualizada conforme a produção e
necessidades de cada categoria.
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 13
propriedades cooperantes, onde foi realizado o levantamento dos dados de produção e
gerenciamento das mesmas.
Inicialmente foi obtido junto aos produtores dados referentes à área destina à bovinocultura
leiteira, pois assim foram realizadas recomendações sobre a implantação, formação, manejo e
piqueteamento das pastagens, e manejo dos animais nas mesmas. A partir do planejamento
forrageiro, foram feitas recomendações quanto ao uso das pastagens (número de piquetes, dias de
utilização e de descanso, variando em função da espécie forrageira utilizada) e complementação da
dieta com concentrados sendo realizado o balanceamento individual de ração. A partir dos dados
gerados nas propriedades iniciaram-se os trabalhos com os produtores.
Realizou-se trabalho de capacitação junto aos produtores, através de dias de campo, onde se
destacaram 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)
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.
Foram realizadas coletas de solo em todas as propriedades, para determinação da composição
química deste, além de avaliações quanto às características físicas do mesmo. Assim, foram
realizadas recomendações de adubação e manejo adequado do solo. Após estas recomendações
observou-se a ausência do sombreamento nas pastagens, sendo feitas as devidas recomendações,
para maximizar o potencial produtivo dos animais através do conforto térmico, estas recomendações
ainda não foram implantadas nas propriedades.
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.
Resultados
A participação dos produtores em relação ao balanceamento e formulação das rações
individualizadas por animal pode ser observada na figura 1. A coleta dos dados de produção e
pesagem dos animais para a realização do balanceamento fica a critério do produtor rural. Nas
propriedades em que não é realizado o balanceamento observa-se falha na coleta pelos produtores,
onde já está sendo cobrada dos mesmos a realização da pesagem do leite e dos animais.

Figura 1. Índices de realização de controle leiteiro pelos produtores cooperantes do projeto.

Na Figura 2 observamos valores de higiene da ordenha que inclui a realização do teste da
caneca de fundo preto telada, assim como a realização periódica do Califórnia Mastite Teste (CMT),
estes testes são práticos e de realização simples, passível de serem realizados pelos responsáveis
pela ordenha na propriedade. Quando estes testes não são efetuados com freqüência adequada
(todos os dias para o teste da caneca de fundo preto e uma vez por semana para o CMT), torna-se
impossível a detecção da mastite clínica e subclínica no rebanho, ocasionando perdas na produção.
Além dos testes inclui-se na rotina da ordenha a utilização de pré e pós- dipping, técnicas efetivas de
higiene antes e após a ordenha, evitando a presença de microorganismos patológicos no alvéolo da
glândula mamária.

46%

Figura 2. Índice de propriedades que realizam o manejo correto na ordenha.
Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de grande número de
substâncias (lactose, glicerídeos, proteínas, sais, vitaminas, enzimas, etc), das quais algumas estão
em emulsão, e algumas em suspensão (as caseínas ligadas a sais minerais) e outras em dissolução
verdadeira (lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, sais, etc) (Corrêa, et al. 2009).
Os resultados das análises físico–químicas das amostras de leite realizadas nas 12
propriedades estão apresentados na Tabela 1, onde se observa que em uma propriedade (8,3%) a
gordura e sólidos totais estão abaixo dos valores estabelecidos pela Normativa 51 que deve ser maior
que 3,0% para gordura e entre 11,8% a 15,0% para sólidos toais. Em relação à contagem de células
somáticas (CCS) quatro propriedades (33,33%) estão abaixo do valor estabelecido pela Normativa 51
sendo que este deve ser de 750 x 10 3, na contagem bacteriana total (CBT) seis propriedades (50%)
estão fora do valor referência sendo este igual ao da CCS. Os teores de proteína e lactose
observados estão dentro do padrão esperado pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos

da Raça Holandesa (APCBRH), mostrando que a alimentação fornecida pode ter influenciado
positivamente para a composição química do leite.
TABELA 1 – Composição físico–química de amostra de leite da região oeste do Paraná
Cidade
Ouro Verde do
Oeste
Ouro Verde do
Oeste
Marechal Cândido
Rondon
Nova Santa Rosa
São José das
Palmeiras
Quatro Pontes
Quatro Pontes
Diamante do
Oeste
Ramilândia
Pato Bragado
Vera Cruz do
Oeste
Toledo

Gord (%)

Prot (%)

Lact (%)

Sól (%)

CCS*

CBT**

CTBM (ufc/ml)

4,50

3,55

4,57

13,53

211

56

4,1 X 105

3,78

3,06

4,47

12,07

200

14

4,8 X 106

3,67
3,76

3,11
3,29

4,40
4,26

11,88
11,95

561
2095

857
873

5,6 X 107
INC

2,27
4,56
3,83

3,15
3,23
3,12

4,35
4,51
4,40

10,45
13,12
12,06

765
680
373

276
953
52

5,3 X 105
1,2 x105
3,7 X 106

4,44
3,24
5,16

3,34
3,22
3,28

4,54
4,38
4,38

13,18
11,55
13,56

756
1072
624

1486
95
109

1,7 X 106
2,3 X 107
3,5 X 106

3,88
3,9

3,33
3,22

4,21
4,43

12,03
12,3

513
356

3055
1002

2,9 X 107
4,8 X 106

* Contagem de Células Somáticas (x1000/ml) ** Contagem Bacteriana Total (x1000/ml) ; gord = Gordura; Prot = Proteína; Lact
= Lactose; Sól = Sólidos totais; CTBM = Contagem Total de Bactérias Mesófila; UFC/ml – Unidade Formadora de Colônias por
mililitros; INC - Incontável

A IN Nº 51 estabelece limite de 10 6 UFC/mL para a Contagem de microrganismos aeróbios
mesófilos estritos e facultativos viáveis para o Leite tipo C Cru e para o Leite Cru Refrigerado. Os
resultados das análises microbiológicas de contagem de microrganismos aeróbios mesófilos para
leite cru variaram de 1,2 x 10 5 a 5,6 x 107, observa–se que nove propriedades (75%) apresentam
valores acima do estabelecido pela normativa (Tabela 1).
A presença e multiplicação de microrganismos provocam alterações físico-químicas no leite, o
que limita sua durabilidade, gerando problemas econômicos e de saúde pública, necessitando, então,
que o produto seja submetido a um tratamento térmico, visando à eliminação dos germes
contaminantes antes que seja oferecido ao consumo humano (Barbosa et al. 2007).
De acordo com os resultados da tabela 2, observamos que cinco (41,6%) propriedades
apresentam valores de coliformes totais muito elevados sendo que destas, duas apresentam também
valores de coliformes termotolerantes elevados, evidenciando falha na higiene de ordenha.

TABELA 2 – Resultado da análise de coliformes totais e termotolerantes em leite cru refrigerado.
Cidade
Ouro Verde do Oeste
Ouro Verde do Oeste
Marechal C. Rondon
Nova Santa Rosa
São J. das Palmeiras
Quatro Pontes
Quatro Pontes
Diamante do Oeste
Ramilândia
Pato Bragado
Vera Cruz do Oeste
Toledo

Coliformes totais (35º)*
9
29
> 2400
<3
<3
> 2400
35
3
> 2400
210
> 2400
> 2400

Coliformes Termotolerantes (45º)*
9
<3
1100
<3
<3
15
<3
3
43
210
> 2400
23

*NMP/ml – Número Mais Provável por mililitro

A dureza da água é entendida como a capacidade da água de precipitar sabão. O sabão é
precipitado principalmente pela presença de íons cálcio e magnésio, porém, geralmente estão
presentes na água na forma de complexos, freqüentemente com constituintes orgânicos, e sua
participação na dureza da água é mínima. Assim, dureza de uma água é a soma das concentrações
de cálcio e magnésio, expressas em termos de carbonato de cálcio, em miligramas por litro.
TABELA 3 – Dureza da água em propriedade dos Oeste do Paraná
Cidade
Dureza Da Água Mg/L
Ouro Verde do Oeste
41,81
Ouro Verde do Oeste
57,41
Marechal Cândido Rondon
102,44
Nova Santa Rosa
5,62
São José das Palmeiras
35,15
Quatro Pontes
5,00
Quatro Pontes
29,54
Diamante do Oeste
46,80
Ramilândia
38,17
Pato Bragado
47,43
Vera Cruz do Oeste
39,00
São Pedro do Iguacú
21,74
A classificação da água quanto a sua dureza é: 0 – 75 – mole; 75 –150 moderadas 150 –
300 - dura e acima de 350 mg/L muito dura (Oliveira, 2007). Os resultados para esta análise

encontram-se na tabela 3, onde observamos que todos os resultados permaneceram dentro do
padrão esperado.
Conclusões
Com estes resultados nota-se a real situação qualitativa das propriedades envolvidas no
projeto. Assim, os responsáveis pela produção nas propriedades beneficiadas, podem perceber quão
importantes são os trabalhos que vem sendo realizados. A partir destes dados os zootecnistas
envolvidos no projeto irão trabalhar com maior zelo em questões voltadas a qualidade do leite,
principalmente em relação à higiene na ordenha e a utilização de hábitos adequados de manejo que
possam ser empregados em cada propriedade.
A troca de experiências entre os bolsistas e produtores rurais vem propiciando melhor
compreensão da realidade dos envolvidos nestes eventos, com suas dificuldades específicas. A
participação dos zootecnistas recém-formados, graduandos, professores e extensionistas da
EMATER, no programa Universidade Sem Fronteiras propiciam a integração entre estes e os
produtores leiteiros, bem como o desempenho do papel social da Universidade junto à comunidade
de menor poder aquisitivo.
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INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL NA FORMAÇÃO DO HOMEM E CIDADÃO–
UMA OBRIGAÇÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR1
José Angelo Nicácio2
Liliane Dalbello3
RESUMO: O presente ensaio traz uma reflexão sobre educação fiscal no âmbito do
ensino superior, diante das transformações que atinge o mundo inteiro. Donde 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
considerando 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, 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 através do estado
d’arte da educação fiscal, no processo de formação dos bacharéis, através de uma
linha de abordagem qualitativa, aliada a uma pesquisa bibliográfica exploratória,
caracterizando os problemas que afetam a educação fiscal enquanto atividade de
desenvolvimento social, utilizando os recursos da polifonia, para sustentar o
trabalho.
Palavras-chave: Educação fiscal; Educação Superior; Cidadania Fiscal.
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
1
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mudanças introduzidas pela revolução industrial, revolução verde, revolução
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 transformações 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 nas sociedades,
mas cada vez mais está evidente que a mola propulsora do mundo é o
conhecimento que leve 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.
A formação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado
pela Constituição Federal de 1988, permitindo que os cidadãos não só participem da
formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a
aplicação dos recursos públicos, porque o cidadão torna-se contribuinte não só
quando paga tributos, mas também quando coopera com sua parcela de trabalho
social para gerar essa riqueza e passa a exigir a sua justa distribuição. 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
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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 a educação fiscal, mesmo sendo instituído legalmente
pela Portaria MF/MEC nº 413 , de 31/12/2002, de modo geral, tem-se tornado objeto
de diversos estudos e discursos, tem ficado a margem do processo de formação dos
bacharéis no Brasil.
O objetivo e com conclusão do trabalho, é o aprimoramento da consciência da
social e fiscal do cidadão, na Educação Superior do Brasil, demonstrando a função
social dos tributos, e a necessidade de uma nova postura, das organizações sociais,
públicas e privadas, ao envolvimento na busca do efetivo exercício da cidadania.
Visto que os próprios órgãos regulamentadores da educação superior do Brasil já
dispõem de critérios para tal formação. Para tanto realizou-se um estudo qualitativo
com

abordagem

fenomenológica,

por

meio

de

revisão

bibliográfica

para

caracterização da educação fiscal
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. (Nicácio, 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,
conseqüência da consciência cidadã e da construção de conhecimentos específicos
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sobre as obrigações do cidadão, pois quando há consciência de suas obrigações
conseqüentemente, 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, portando o
problema não é mais do que os reflexos frutos de uma miopia cidadã 4, 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 superior propicia o desenvolvimento global ou integral, pois ajuda
as pessoas a aumentar sua 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.
Avaliação Oficial do Ensino Superior
De acordo com o processo de avaliação do ensino superior coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com
base no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), os acadêmicos
dos cursos superiores, são avaliados com relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a
atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e
sobre outras áreas do conhecimento, como Formação Geral. SINAES (2009)
4

Miopia 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)
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Donde será considerada a formação de um profissional ético, competente e
comprometido com a sociedade em que vive. Além do domínio de conhecimentos e
de níveis diversificados de habilidades e competências para perfis profissionais
específicos, espera-se que os graduandos das Instituições de Ensino Superior (IES)
evidenciem a compreensão de temas que possam transcender ao seu ambiente
próprio de formação e sejam importantes para a realidade contemporânea.
A legislação determina que o Bacharel deva ser um interlecutor e fomentador
de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a uma sociedade mais justa e perfeita.
EDUCAÇÃO FISCAL
Em 2003, foi publicada a Portaria (conjunta do Ministério da Fazenda e da
Educação) nº 413, de 31 de dezembro de 2002, DOU 2 de janeiro de 2003,
institucionalizou o Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF, com um
programa de âmbito Nacional, com uma nova prática na área educacional que
discute a relação do cidadão com o Estado, no campo financeiro, integrando suas
duas vertentes: a arrecadação e o gasto público, e vigiando para que ambos sejam
realizados com eficiência, transparência e honestidade, sendo sua missão a e
"Contribuir para a conscientização do cidadão sobre direitos e deveres,
relativamente aos tributos e à aplicação dos recursos públicos, incentivando o
controle social para o pleno exercício da cidadania.", e tem como visão de futuro
"Ser reconhecido e incorporado por toda a sociedade, onde a relação do cidadão
com o Estado seja pautada pela justiça social e fiscal.", cuja proposta educacional
são: a) desenvolver a consciência critica da sociedade para o exercício do controle
social; b) fortalecer a educação como um mecanismo de transformação; c)
harmonizar a relação estado/cidadão; d) conscientizar os cidadãos para a função
socioeconômica dos tributos; e) compartilhar o conhecimento sobre a gestão
pública; f) reforçar a noção de bem público; g) aumentar a eficiência e transparência
do Estado; h) aumentar a responsabilidade fiscal; i) obter o equilíbrio fiscal ao longo
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prazo; j) reduzir a corrupção; k) fortalecer a ética na administração; l) promover a
reflexão sobre nossas práticas sociais; m) melhorar o perfil do homem público; n)
atenuar as desigualdades sociais
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 filosofia do PNEF, tem base nas idéias-força que representam as premissas
mestras e constitui os valores sobre os quais serão assentadas as decisões,
devendo estar presente nos diversos níveis: (a) Na Educação, o exercício de uma
prática educativa na perspectiva de formar um ser humano socialmente consciente;
(b) Na Cidadania, objetiva possibilitar e estimular o crescente poder do cidadão
quanto ao controle democrático do Estado, incentivando-o à participação individual e
coletiva na definição de políticas públicas e na elaboração das leis para sua
execução; (c) Na Ética, uma conduta responsável, individual e coletiva que valorize
o bem comum; (c) Na Política, uma gestão pública responsável, transparente e
honesta voltada à captação, alocação e à aplicação dos recursos públicos;
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.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno exercício da
cidadania; desenvolvendo a consciência crítica da sociedade para o exercício do
controle social; conscientizando os cidadãos para a função socioeconômica dos
tributos; incentivando o acompanhamento e fiscalização, pela sociedade, da
aplicação dos recursos públicos; fortalecendo o comportamento ético na
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administração pública e na iniciativa privada; aumentando a eficiência e a
transparência do Estado, e promovendo a reflexão sobre as práticas sociais, é uma
obrigação Legal que deve ser inserida na Educação Superior Brasileira.
O debate continua. Espera-se que as idéias, dados e a discussão aqui
apresentados contribuam para isso e, principalmente, incitem a participação de
novos interlocutores, novas idéias e busca de novas soluções, principalmente nas
ciências sociais aplicadas, que ao ver dos autores, alicerçado em suas pesquisas
não tem propiciado aos formandos a capacidade de enfrentar o novo desafio da
sociedade, que é o controle social.
REFERENCIAS
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Resumo:
A pesquisa em desenvolvimento compreender o corpo temático da
informalidade do trabalho inserido no modo de produção capitalista, com o recorte
do objeto em questão o cotidiano das Mulheres Catadoras de Matérias Recicláveis
do Município de Toledo-PR. Apreender, compreender e analisar por meio da teoria
social critica o desenvolvimento estrutural que a sociedade capitalista vem
enfrentando desde a década de 1970, e por conseqüência a necessidade de se
reestruturar, ou seja, “A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar
incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de
produção e, com isso, todas as relações sociais”.(MARX, 1987, pg 79). A partir
desde entendemos

que o Trabalho Informal não está à margem da sociedade

capitalista, e sim, é um mecanismo vantajoso para os proprietários dos meios de
produção. Participamos da compreensão que as Mulheres Catadoras de Matérias
1

. Professor Doutor do curso de Serviço Social da Unioeste e coordenador do projeto PIBIC, "Mulheres
Catadoras de Matérias Recicláveis : Um inovado cenário do trabalho informal.”
2
. Acadêmica do curso de Serviço Social da Unioeste e bolsista PIBIC.

Recicláveis encontra-se nas condições informais, o que tem motivado o
desenvolvimento da pesquisa em chegar no resultado final, o mapa de MEDIDAS
DE SOCIEDADE dos Catadores de Matérias Recicláveis do Município de Toledo.

Palavras Chaves:
Modo de produção capitalista, trabalho informal e mulheres catadoras de materiais
recicláveis.
Introdução:
O estudo pesquisa/extensão a ser apresentado tem como ponto cêntrico a
discussão a cerca do trabalho informal em especifico a questão do cotidiano das
Mulheres Catadora de Materiais Recicláveis do Município de Toledo-PR.
Para a elaboração teórica desse exercício de analise e aprendizado teve como base
a obra da Maria Augusta Tavares "Os Fios (in)visíveis da Produção Capitalista:
Informalidade e Precarização do trabalho", sem esquecer também dos dados
coletado por meio do banco de dados a Prefeitura Municipal de Toledo.
A pós realizar o passe inicial da atividade acadêmica construímos
conjuntamente com o coordenador do projeto Alfredo A. Batista o instrumental para
aplicação com as Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis com finalidade de ter
um posicionamento critico sobre o cotidiano dessas mulheres em sua atividade, e de
construir um mapa que possamos compreender nas MEDIDAS DE CIDADES a
relação existente entre territórios de vida e territórios vividos nos catadores de
matérias recicláveis do município de Toledo-PR.

Objetivo:
O principal objetivo desse estudo é construir um Mapa que possamos
compreender nas MEDIDAS DE CIDADE a relação existente entre território de vida
e território vivido nos catadores de materiais recicláveis no município de Toledo-PR.
Metodologia:
Reunião permanente de orientação de acordo com o processo e as necessidades
ocorridas nos trabalho orientadas pelo professor/ coordenado;
Leitura e fechamento do texto teórico dirigido sobre o objeto em estudo e pesquisa;
Tratamento dos dados estatísticos sobre a situação de vida dos catadores de
materiais recicláveis de Toeldo- PR, levantados pelo Ademir Weidauer enquanto
acadêmico de Serviço Social no momento da construção do TCC em Serviço Social;
Construção de um novo instrumental, para colocar os objetos em movimento e
posteriormente sistematizar as informações coletadas.
Discussão e Resultado:
A partir da década de 1970 é possível verificar um grande desenvolvimento
do processo de reestruturação produtiva na categoria trabalho e desenvolvimento
diversificado da própria lógica capitalista. Tavares ( 2004 ) reflete e discute em sua
obra Os Fios (IN) visíveis da Produção Capitalista: Informalidade e Precarização do
Trabalho, elementos específicos do trabalho domiciliar, das cooperativas e das
pequenas empresas, explicitando como ponto cêntrico a crise estrutural que enfrenta
o modo de produção capitalista, enfatizando a manifestação de uma das expressões
da questão social: O desemprego. Como objetivo de seus estudos Tavares

desenvolveu de forma precisa e aprofundada as mudanças ocorridas no processo
de reestruturação produtiva no mundo do trabalho, as diferentes formas e
principalmente como estas manifestam-se nas relações sociais de trabalho. Este
cenário demarcou os fundamentos em que a referida autora desvenda o trabalho
informal enquanto - Fios (IN) visíveis da Produção Capitalista.
Para além desta análise residual, Tavares clarifica o debate e entende, em
sua discussão, que o trabalho informal nada mais é do que uma maneira de atender
aos interesses do capital. Usando da teoria Marxiana e Marxista entendemos que na
relação capital-trabalho, a luta de classes, é quem gera as desigualdades sociais,
entre elas o desemprego, por isso o trabalho informal é uma extensão da produção
capitalista.
A ação política do Estado em pactuar de forma direta com a subordinação do
trabalhador ao capital, dando espaço para o processo de terceirização, nada mais é
do que um interesse de atender as demandas da burguesia, ou seja, um interesse
de classe. Negando claramente os direitos trabalhistas conquistados historicamente
pala classe trabalhadora.A relação pactuada fortalece o papel do Estado no
gerenciamento dos interesses do projeto burguês.
As formas de alternativas de sobrevivência do homem dentro da sociedade
capitalista, abre espaço para o trabalho informal, direcionado pelo próprio capitalista,
que tira vantagens gigantescas desse processo, e ao mesmo tempo de maneira sutil
camufla a luta de classe. Por tanto também é uma ação ideológica desenvolvida
com

maestria

pelos

donos

do

capital

moderno

e

contemporâneo.

Sabendo da lógica da produção e reprodução do capital, a forma como se
desenvolve o processo de produção e que coloca também em movimento as
ralações sociais e a teoria desenvolvida por Karl Marx do “valor-trabalho”, que
criticamos a analise do trabalho informal como sendo um setor secundário da
produção capitalista, ou seja, como sendo uma força totalmente desvinculada do
sistema, compartilhamos do pensamento de que o trabalho informal é uma maneira

do Capitalista continuar no poder, usando desses mecanismos, como já citados
anteriormente, cooperativas, trabalho domiciliar entre outros do ramo informal,
apenas para mascarar a as desigualdades.
Tendo de inicio esse embasamento teórico em questão, o exercício realizado
possibilitou a aprendizagem e o entendimento de noções teóricas que fundamentam
a teoria social de Marx. Este momento singular permitiu/permite que possamos
realizar ações de intervenção direta no objeto em estudo e viabilizar um
conhecimento dos propósitos do projeto.
A coleta de dados também tem um papel significativo em nossa pesquisa pois
fundamenta nossa discussão sobre Mulheres Catadoras de Matérias Recicláveis,
materializando essa problemática. O ex-acadêmico de graduação do Serviço Social
da UNIOESTE Ademir Weidauer proporcionou-nos de inicio o levantamento de
dados coletados na época em que era do Projeto PIBIC e ensino que nos mostra de
forma precisa, a precarização da vida cotidiana dos catadores de matérias
recicláveis tais como : Condições de moradia, saneamento básico, cor/raça,
localização dessas pessoas na cidade nos quatro principais bairros periféricos do
Município de Toledo, como: Boa Esperança, São Francisco, Santa Clara e
Coopagro, filiação, registro geral, escolaridade,titulo de eleitor, CPF, certidão de
nascimento. Esses dados possibilitaram compreender melhor a categoria trabalho e
suas conseqüências.
Depois do estudo feito sobre esses dados elaboramos novas tabelas, em
forma de porcentagem, para melhor sistematização e apresentação, num primeiro
momento para o Professor Dr.Alfredo Batista e depois como formar de relatório
parcial para a Pró-Reitória de Pesquisa e Extensão, junto com o instrumental
desenvolvido para a realização do trabalho de campo.
Uma das dimensões do processo histórico a partir dos resultados obtidos com
a formatação da tabela, tem como necessidade explicar a legitimidade do individuo
enquanto participante desta sociedade, e buscar o seu reconhecimento frente a sua

identidade de cidadão, por meio de alguns registros que no âmbito da legalidade
garante a máxima liberal do movimento físico de “ir e vir”. No cenário histórico a
documentação é expressão de garantia política.
Os seguintes dados manifestam desta forma o campo de direito de cidadania
no âmbito, civil e político dos

Catadores de Matérias Recicláveis. Certidão de

Nascimento 0,38% do entrevistados não possuem o restante 98,90% possuem.
Portadores de Titulo de Eleitor 99,40% possuem e apenas 0,60% não. Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) dos entrevistado 0,75% não possuem o restante 99,25% são
possuidores de CPF. Registro Geral (RG) 1,10% não possuem e 98,90% possuem.
Sobre Escolaridade dos 247 Catadores de Matérias Recicláveis entrevistados
27,90% são analfabetos, 66,80% possuem ensino fundamental, 1,10% cursaram até
o ensino médio e 2,20% não declararam. Filiação, dos 247 entrevistados, 8% não
tem filhos, 19% tem apenas um filho, 25% dois filhos, 24% três filhos, 8,40% quatro
filhos, 5,30% cinco filhos, 3,70 % seis filhos, 2,10% sete filhos, 1% tem oito filhos,
1,50% tem dez filhos, 0,50% doze filhos, 0,50% tem quinze filhos e o restante
23,48% não responderam.
Como resultado imediato desse processo de estudo em nosso grupo de
pesquisa, sistematizamos em forma de questionário fechado essa primeira fase,
para aprofundar e enriquecer nosso conhecimento a cerca do que é o Trabalho
Informal e como vive as Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis do Município
de Toledo.
Conclusão:
Considerando todo o estudo já analisado pelo grupo, observamos a
importância de se conhecer detalhadamente toda a lógica do Trabalho Informal
dentro da sociedade capitalista e por conseqüência criamos um posicionamento
teórico-pratico critico diante dessa realidade avassaladora e das contradições entre

capital-trabalhador. Enquanto processo formativo tivemos a oportunidade de avançar
nas discussões e posteriormente fundamentar nosso debate.
Observar de perto a realidade de pessoas que trabalham no setor informal,
como as Mulheres Catadoras de Matérias Recicláveis é refletir constantemente e
profundamente sobre o nosso papel enquanto acadêmicos do curso de Serviço
Social e futuros profissionais da Assistência Social, pois acreditamos que para ter
uma pratica social qualitativa é necessário antes de tudo o conhecimento cientifico
da realidade em que vivemos.
Referências Bibliográficas:
TAVARES, Maria Augusta. Os fios in(visíveis) da produção capitalista:
informalidade e precarização. São Paulo: Cortez,2004.
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Resumo
O presente estudo/pesquisa discute o trabalho dos catadores de Materiais
Recicláveis, aonde para apropriar desse tema utilizamos a obra de Maria Augusta
Tavares, “Os fios (in) visíveis da Produção Capitalista: Informalidade e Precarização
do Trabalho”. Além da leitura dessa obra, analisei dados coletados no Banco de
Dados da Prefeitura Municipal de Toledo. Com a leitura da obra percebe-se que o
capitalismo é cruel com os trabalhadores, os “obrigando” a ir para informalidade por
não oferecer emprego a todos, e através da analise dos dados vemos a situação dos
catadores de materiais recicláveis em Toledo-PR, esses dados subsidiaram a
elaboração do instrumental –Questinário – semi-estruturdo do Projeto de Extensão:
Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis: um inovado cenário do trabalho
informal.

Palavras-chave: Informalidade; Catadores de Materiais Recicláveis; Mulheres.
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Acadêmica do 2º ano do Curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista de
Extensão do projeto Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis: um inovado cenário do
trabalho informal.
2

Professor Doutor do Curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, coordenador
de projetos de Extensão e PIBIC.
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INTRODUÇÂO
O presente estudo/pesquisa discute as determinações específicas da
informalidade, retratando a vida dos catadores de materiais recicláveis de ToledoPR. Para apropriar desse tema utilizamos a obra de Maria Augusta Tavares “Os fios
(in) visíveis da Produção Capitalista: Informalidade e Precarização do Trabalho” e,
dos dados empíricos coletados por meio do banco de dados da Prefeitura Municipal
de Toledo-PR3. Após organização, sistematização dos dados, apropriamos das
informações que subsidiaram a formulação do presente documento.
OBJETIVOS
Aproximar dos dados informativos do Banco de Dados da Prefeitura Municipal
de Toledo, enquanto conteúdo que subsidiaram a formulação de Instrumental de
Pesquisa para coletar as Informações especificas das mulheres catadoras de
Materiais Recicláveis, chefes de família, com a finalidade em propiciar diferentes
formas de participação nas esferas deliberativas dos Conselhos de Direito do
Município de Toledo, em particular nas políticas sociais que as usuárias tem maior
incidência no usufruto dos seus direitos e de seus familiares.
MÉTODOS
Para realização do presente trabalho realizamos a leitura da obra de Maria
Augusta Tavares, “Os fios (in) visíveis da Produção Capitalista: Informalidade e
3
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Científica (PIBIC/Fundação ARAUCÁRIA) “Os trabalhadores em atividade informal:
Catadores de materiais recicláveis na cidade de Toledo-PR”, no ano de 2007-2008.
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Precarização do Trabalho”, e apropriamos das informações da coleta do Banco de
Dados, demarcando as seguintes informações dos usuários (homens e mulheres):
estado civil; sexo; faixa etária, trabalha com carteira assinada; trabalhou com
carteira assinada; chefes de família; tempo de moradia em Toledo; cor; estado de
origem; documentação; escolaridade; filhos; moradia; sistema de esgoto; energia
elétrica; água encanada; banheiro; telefone e catadores por bairro. No entanto,
minha preocupação neste momento pautou em apropriar das seguintes informações:
estado civil; sexo; faixa etária, trabalha com carteira assinada; trabalhou com
carteira assinada; chefes de família; tempo de moradia em Toledo; cor; estado de
origem.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Com a leitura da obra de Maria Augusta Tavares 4, consegui obter siginificado
entendimento sobre o modo de produção capitalista, como encontram meios de se
obter lucro. Uma dessas formas é o trabalho informal, espaços em que os
trabalhadores fazem as mesmas funções sem receber seus direitos trabalhistas,
demarcado pela terceirização utilizado veementemente pelas empresas, pois assim
obtém o mesmo serviço que se fosse feito por um trabalhador de sua própria
empresa, porém com a diferença de não precisar pagar por seus direitos sociais que
estes trabalhadores têm direito. As pessoas além de estarem trabalhando no setor
informal ou em empresas terceirizadas, estão abrindo micro e pequenas empresas
com a ilusão de estarem trabalhando pra si, porém estão se auto-explorando e em
alguns casos a outras pessoas, e os maiores beneficiários são os grandes
capitalistas.
Ao ler essa obra percebe-se a grande importância da discussão do trabalho
informal que apresenta dimensões sub-humanas, pois no prefácio Tavares alerta:
4

Obra: “Os fios (in) visíveis da Produção Capitalista: Informalidade e Precarização do
Trabalho.
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que apesar de o mercado informal e o trabalho precário existir desde a década de 60
e 70, nas últimas décadas vem sendo esquecido, não desperta o interesse dos
pesquisadores, acreditam ser coisa do passado. Porém a autora nos traz a
discussão da informalidade e da precarização do trabalho. Falando da teoria
dualista, aonde alguns autores acreditam que a informalidade esta a margem do
capitalismo, porém Tavares critica essa teoria, pois a informalidade para ela é uma
forma que o capital encontra para acumular capital isso sem cumprir com algumas
leis trabalhistas, pois os trabalhadores informais não têm nenhuma regulamentação.
A informalidade cresce porque o modo de produção capitalista não oferece
emprego a todos os trabalhadores que conseqüentemente o destino é parar no
mercado informal. Este movimento propiciou o nascimento de novas cooperativas,
empresas familiares, trabalhos domiciliares, micro e pequenas empresas. A primeira
vista parece um trabalho autônomo, mais não passa de uma auto-exploração e
quem lucra é o capitalismo, e esse trabalhador perde direitos fundamentais.
Outro ponto da autora é com relação à flexibilização que tem grande
importância, pois foi tida como uma proposta política do Programa de Ajuste
Estrutural (PAE), essa flexibilização invade a produção capitalista o que causa
segundo Tavares (2004), a fraguimentação e desqualificação do trabalho,
desemprego e a reemergência de velhas formas de trabalho precarizado,
expressando principalmente por deslocar muitos postos do núcleo formal para o
informal. Sendo que a informalidade atende a flexibilidade exigida pelo capitalismo.
Se continuar flexibilizando a informalidade à medida que cresce o
desaparecimento das regulamentações do trabalho formal, pode-se dizer que isso
configura um forte indicio para generalizar o trabalho informal.
Da flexibilidade surge à terceirização que configura um trabalho precário.
Além disso, o capital pode utilizar mão-de-obra mais barata, podendo ser de
4

qualquer parte do mundo, tudo por meio da terceirização. E a autora mostra-nos o
quanto à informalidade e a terceirização contribuem decisivamente na acumulação
do capital, pois é uma forma de acumular sem ter que pagar os direitos trabalhistas
e conseqüentemente obter mais lucro, porém o trabalhador sai prejudicado, lesado
em seus direitos fundamentais, dessa forma juntamente com o desaparecimento da
regulamentação social, voltamos ao inicio do capitalismo, com problemas pela
precarização do trabalho, que favorece apenas ao capitalista. Infelizmente, o Estado,
influenciado pelo modo de produção capitalista apóia essa flexibilidade no trabalho.
E por ser tão importante essa obra que o coordenador do projeto indicou a sua
leitura, pois estarei falando dos trabalhadores de material reciclável, que é um
trabalho autônomo.
Para entender a situação dos catadores de materiais recicláveis em Toledo,
foi feita uma analise e sitematização de dados obtidos pelo ex-acadêmico de
graduação em Serviço Social da Unioeste Ademir Weidauer. Os dados coletados
estão relacionados ao Projeto de PIBIC e de Ensino os quais revelam o cotidiano da
vida dos catadores de materiais recicláveis. Os dados estão relacionados à moradia,
documentação, origens, sexo, idade, dentre outras. Após a leitura critica dos dados,
elaboramos novas tabelas, transformando-as em forma de porcentagem para
facilitar a apresentação dos dados obtidos, primeiramente para o professor Drº
Alfredo e depois no relatório parcial apresentado à Pró-Reitoria de Extensão, bem
como para subsidiar a elaboração do intrumental desenvolvido para o trabalho de
campo.
Depois destes procedimentos metodológicos, obtivemos os seguintes
resultados: os sujeitos da pesquisa são de cor branca 55%, parda 25%, preta 10%,
amarela 9% e tendo inclusive um indígena. Também foi feita a porcentagem por
faixa etária, o que nos trouxe um problema dos trabalhadores idosos, pois eles são a
maioria dos catadores, como pode ser verificado com os dados: com mais de 55
5

anos são 50%, entre 36 e 55 anos 35%, entre 26 e 35 anos 10% e entre 19 e 25
anos 5%. Também por meio da análise dos dados percebe-se que são moradores
antigos, pois, 45% vivem a mais de 20 anos, entre 16 e 20 anos são 15%, de 11 a
16 anos 9%, de 6 a 10 anos 25%, de 1 a 5 anos 5% e até 1 ano 1%. Nota-se que
existe uma certa dificuldade em se conseguir emprego formal, pois 60% nunca
trabalharam com carteira assinada, e na dificuldade de sobreviver com o salário
pago nos trabalhos formais, pois alguns catadores de material reciclável além de
terem essa atividade informal também estão inseridos no trabalho formal, já que
15% trabalham com carteira assinada. A maioria são chefes de família contando
com 70% dos entrevistados. Com grande parte tendo família para sustentar, pois
são 60% são casados, amigados 10%, separados 15%, viúvos 10% e solteiros 5%.
A maioria veio de outros estados, já que apenas 40% são do Paraná. Apesar dos
homens serem a maioria desses trabalhadores, existe um grande número de
mulheres catando material reciclável, já são 40% deles, dessas mulheres 55% são
chefes de família, 55% casadas, 20% separadas, 10% viúvas, 10% amigadas e 5%
solteiras.
Com os dados percebemos que assim como no mercado formal as mulheres
vêm conquistando o seu espaço, infelizmente cresce na coleta de materiais
recicláveis o número de mulheres, que agora sustentam suas famílias conquistando
o papel de chefes de família, mesmo sendo casadas elas estão se tornando chefes
de família, papel antes tido como masculino.
CONCLUSÕES
Com a sistematização dos dados e leitura da obra de Tavares o percebe-se o
quando o modo de produção capitalista é cruel com os seus trabalhadores, pois
através da necessidade de sobrevivência, muitas vezes as pessoas passam a vida
inteira tendo que trabalhar na informalidade, perdendo seus direitos, e sabemos que
quando mais velho maiores são as dificuldades em conseguir um emprego formal, e
6

além da falta de emprego para os mais velhos existe a dificuldade de se ter o
primeiro emprego, enfim alguns jovens acabam tendo que trabalhar de forma
informal por não conseguirem o primeiro emprego formal, isso pela falta de
experiência. Esse é o mundo do capitalismo, o trabalhador tem apenas duas
escolhas pra sobreviver, ou trabalha no mercado formal ou no informal.
Também se percebe a partir dos dados da pesquisa realizada, que mesmo
estando há muito tempo aqui em Toledo esses trabalhadores, formaram famílias
mais continuam tendo que se submeter ao trabalho informal para sobreviver, muitas
vezes mesmo tendo um trabalho formal, e que infelizmente a maioria nunca teve um
emprego formal, e que o tempo passou, envelheceram e mesmo assim continuam
com o trabalho informal, até porque provavelmente muitos deles não vão conseguir
se aposentar, pois esse é um direito garantido a quem trabalha com carteira
assinada e/ou contribui com a previdência social, e normalmente os trabalhadores
informais não são contribuintes da previdência.
No entanto o fundamental nesta atividade resultou até o presente momento
na elaboração do instrumenta – Questionário – semi-estruturado, o qual, após
aplicação, sistematização, observação e análise dos dados permitirão dar vazão a
realização e efetivação do Projeto de Extensão: Mulheres Catadoras de Materiais
Recicláveis: um inovado cenário do trabalho informal.
BIBLIOGRAFIA
TAVARES, Maria Augusta. Os fios (in) visíveis da Produção Capitalista:
informalidade e precarização do trabalho. São Paulo. Cortez, 2004.
Observatório Social – Fone: 33797000
Contato: e-mail: drica-alves18@hotmail.com e/ou comuna12@uol.com.br
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O CONHECIMENTO COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA
Francielle Cwikla
Liliana Marilene Wespianski Cwikla
Área Temática: Trabalho
Modalidade de apresentação: comunicação oral
Resumo: Diante de cenários cada vez mais instáveis, onde as mudanças se
transformam no cotidiano das empresas e quem não acompanhá-las estará fadado
ao fracasso, é necessário dar ênfase às pessoas. Entramos na era onde o
conhecimento e as informações devem estar inseridos completamente nos objetivos
estratégicos das organizações, uma vez que são requisitos imprescindíveis para
criar um ambiente receptível à flexibilidade, tendo como aliada a gestão do
conhecimento. Vislumbrando este cenário, o Projeto de Extensão foi desenvolvido
em 2009, com inúmeras atividades, dentre elas destaca-se a Feira de Recursos
Humanos, momento que foram apresentadas palestras, desenvolvidas oficinas e
montado estandes ligados à área de gestão de pessoas, onde se procurou dar
respostas concretas aos inúmeros desafios que se apresentam no dia a dia das
pessoas e organizações.
Palavras-chave: Conhecimento. Gestão. Informação.

Introdução
Em 2009 o Projeto focou o ser humano como elemento imprescindível para o
sucesso das organizações, pois a capacidade e a velocidade do aprendizado
coletivo das pessoas numa organização formam a verdadeira vantagem competitiva.
Um complemento a essa idéia vem de Angeloni (2002, p.85), que aborda a
aprendizagem organizacional como “vantagem competitiva por proporcionar às
organizações formas de alavancar o conhecimento dentro do sistema no qual elas
habitam: um sistema regido pelo caos, mas que apresenta uma ordem definida”.

Para Angeloni (2002, p.82) é fundamental que o:
aprendizado individual, como também o conhecimento gerado a partir dele,
possam ser incorporados à memória da empresa, proporcionando, assim, a
aprendizagem organizacional e evitando que o conhecimento gerado a partir
da aprendizagem individual saia da empresa quando um colaborador volta
para casa ao final do expediente.

A autora segue afirmando que, pela característica de coletividade,
aprendizagem organizacional é uma conseqüência da aprendizagem individual,
podendo ser entendida como uma continuação dessa última. Assim, o aprendizado
organizacional pode ser demonstrado através da “capacidade de criar novas idéias,
multiplicada pela capacidade de generalizá-las por toda a empresa” (ANGELONI,
2002, p.83).
Zabot e Silva (2002, p.94) afirmam que é preciso criar uma cultura de
aprendizagem nas organizações, sendo necessário “aprender a aprender”. O desafio
agora vai contra a idéia taylorista de pessoas sem individualidade e uniformizadas,
mas a favor de singularidade. Esse modelo é demonstrado conforme sua citação:
Antes, os gestores podiam pensar em “treinar” os “recursos humanos” para
executar tarefas repetitivas e enfadonhas. Agora, o desafio é “capacitar
pessoas” por meio de amplo processo informativo e formativo. Se antes você
contratava, para executar seus cursos, “treinadores” e “instrutores”, agora
você precisa de “educadores” e “facilitadores”.

Segundo eles existem diretrizes a serem seguidas para implantar uma cultura
de aprendizagem na empresa. Escolheu-se as de maior relevância para o processo
de gestão do Conhecimento: a) abertura em face de novos conceitos, com acesso
amplo às informações; b) conformismo e submissão à hierarquia e autoritarismo
superados pela divergência aceita e pelo verticalismo nas relações de aprendizado;
c)

valorização

da

experiência

interior

e

da

subjetividade,

no

lugar

da

supervalorização do ambiente externo; d) criatividade encorajada mediante a

possibilidade do pensamento divergente; e) educação para toda a vida e não apenas
por períodos específicos para treino de habilidades.
Nesse contexto, Teixeira (2000, p. 63) expõe alguns fatores que contribuem
para a descoberta de empresas que estão se encaminhando para ser uma
organização do aprendizado. Esses fatores são: “recursos alocados ao aprendizado,
ênfase que o aprendizado recebe nos sistemas de avaliação de desempenho e
remuneração, instalações físicas dedicadas às atividades de aprendizado e assim
por diante”.
O autor atenta também para a verdadeira questão do aprendizado, não sendo
aquela que aborda o que se gasta no processo de aprendizagem, mas sim aquela
que foca o quanto uma pessoa não capacitada custa para a organização.
Diante do contexto apresentado, achou-se oportuno desenvolver o projeto em
2009 com ênfase para o aprendizado organizacional e individual.
Objetivos
Focar o Projeto na educação e no aprendizado empresarial e individual, com ações
pontuais visando melhoria na qualificação das pessoas que atuam nas organizações
de Foz do Iguaçu e região, bem como, preparando empresários para gestão
competente e inovadora.
Métodos utilizados
a) Quanto a Execução: Acadêmicos do Curso de Administração (3ª Série) e (2ª
Série), da Unioeste - Campus Foz do Iguaçu. b) Quanto à temporalidade: 2009. c)
Quanto aos temas desenvolvidos: Recrutamento, Seleção, Higiene, Segurança,
Ergonomia, Qualidade de Vida no Trabalho, Relações Interpessoais, Liderança,
Meio Ambiente, Uso de Uniforme nas Organizações e Técnicas de Elaboração de
Currículos.
Discussão e resultados:

O Projeto atingiu as expectativas, superando-as inclusive, pois foi realizado por
duas turmas do curso de Administração (2ª e 3ª séries) o que trouxe outros
benefícios, pois aproximou os alunos que na maioria das vezes, mal se conheciam.
Em 2009 foram realizadas as seguintes atividades:
- Desenvolvimento de uma oficina sobre ‘conscientização da importância da
segurança do trabalho’ na I SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho), do Hotel Mercure Internacional Foz.
- Realização de uma oficina sobre Assédio Moral: a saúde da empresa nas mãos do
administrador, com o facilitador, Especialista Fernando Roberto Varnier Fernandes.
- Visita técnica (coordenação do projeto e acadêmicos da 3ª série do curso de
administração) ao evento ‘Hotel Exposhow 2009’ – realizado no Rafain Palace
Hotel. A visita teve a intenção de verificar a dinâmica do evento, a forma que os
expositores utilizaram para cativar o publico, convidando-os a participarem e a
conhecerem seus produtos e/ou serviços, pois também nós faríamos uma feira de
recursos humanos e fomos buscar know-how neste evento.
- Desenvolvimento de uma oficina sobre ‘Talentos Humanos na era do Cliente’,
tendo como facilitadora a Profª Liliana Marilene Wespianski Cwikla, direcionada aos
empresários e colaboradores da empresa Autoeste.
- Planejamento, organização, controle e execução das atividades planejadas para a
realização da Feira de Recursos Humanos.
“FEIRA DE RECURSOS HUMANOS”
Dia, horário e local: de 28 a 30/10/2009 - das 17 às 22 horas, no auditório e
dependências do SESC Unidade Foz do Iguaçu.
Quarta-feira 28/10/09 – Direcionado aos empresários - Abertura oficial
Para facilitar o entendimento apresenta-se a seguir o detalhamento dos temas
abordados durante a realização da Feira.
a) Seleção de pessoal; b) Qualidade de Vida no Trabalho: Ergonomia; c) Oficina
Meio Ambiente **Projeto Resíduos Sólidos – Unioeste; d) Visita monitorada aos
estandes.

Quinta-feira 29/10/09 - direcionado aos empresários
a) Liderança; b) O Uso de Uniforme nas Organizações; c) Desfile de Uniformes
abrangendo quarenta empresas que se cadastraram para apresentarem suas
histórias e seus uniformes; d) Visita aos estandes.
Sexta-feira 30/10/09 – direcionado ao público em geral
a) Teatro: Dramatização sobre currículo; b) Técnicas de Elaboração de Currículos; c)
Teatro: Dramatização sobre entrevista; d) Como se preparar para a Entrevista de
Emprego - Postura; Apresentação pessoal; Dicas de comportamento na entrevista.;
e) Dinâmica de Grupo: Para que servem e o que avaliam, f) Perguntas e debates; g)
Visita aos estandes; h) Encerramento.
ESTANDES DA FEIRA – Funcionamento nos dias do evento (28, 29 E 30/10/2009) das 17
às 21 horas
1 – Testes Seletivos – com ênfase para Testes Psicológicos
2 - Agência de Recrutamento e/ou RH de empresas selecionadas
3 – Higiene, Segurança do Trabalho e Ergonomia
4 – Uniformes e Vitrine Viva
5 – Meio Ambiente - Projeto Resíduos sólidos (Unioeste)

Acadêmicos da 2ª do curso de Administração que planejaram, organizaram,
dirigiram e controlaram todas as atividades que envolveram a Feira de Recursos
Humanos: Adilson Dias da Costa; Andrei Cavalheiro Silva; Ariane Brand; Bruno
Mariano de Almeida; Camila Silva Campos; Cristina Alves Peroni; Débora Brauhardt;
Débora Maia da Cruz; Daniel Amado das Neves; Douglas Sidney Carboni; Eduardo
Leite de Souza; Evelyn Danielli G. Keinschmitt; Felipe Roberto Kerber Betto; Felipe
Rot; Flavio Roberto Allebrandt Faria; Greici Karine Bortoluzzi; João Felipe Friche de
Oliveira; Leonardo C. S. Costa Faria; Lilian Alessandra da Silva; Luiz Gustavo de
Oliveira Barreto; Maisa Lopes Gomes; Marília Daiane Araujo Rodrigues; Marcio da
Penha Dias de Oliveira; Marcos Antonio Holdefer; Marcos Rogério de Souza;

Mariana Gonçalves Pereira; Paulo Rogério Rospirski; Ralf Smaha; Tiffany Priscila de
Almeida; Vinicius Gustavo Teixeira; Yuri Myszkowski.
Acadêmicos da 3ª do curso de Administração que planejaram, organizaram,
dirigiram e controlaram todas as atividades que envolveram a Feira de Recursos
Humanos: Alex Alexandre de Paula; Alexandre Cabrera

Neuwert; Ana Cristina F. de

Oliveira; André Luís Vaz Queiroz; Andressa Ropirski; Anne Carolina Santos da Silva; Arthur
Sommer Marques; Bruna Treichel; Bruno Mazalotti Matheus; Cristiano M. Begnini Terhaag;
Daline da Silva Aguilera; Denise Tâmara Duarte Toledo; Diego Marcelo Zardo; Eric Giovani
Giacomini; Francielle Bergmann; Grazielli Forteski; Gustavo Rainho Moura; Haralan Elias
Melo Mucelini; Jerry Kan Chen; Joyce Mariana Lemes Diniz; Juliana Caroline Costa Rego;
Jussara Isabel Paco; Kelen Adriane Pasquali; Liege Manent Mantovani; Maria Cecília Silva
Pereira; Nayana Simões Avelar Teixeira; Paulo Pereira dos Santos; Rafael Esteves de
Albuquerque; Samara Bolwerk; Susana Correia de Araujo e Susana Kang Cha.

Conclusão:
O Projeto atingiu os resultados, superando as expectativas iniciais, visto que
a participação da comunidade foi maciça, o talento dos alunos surpreendeu nas
diversas áreas focadas e pode-se dizer que houve um fechamento com chave de
ouro diante da atuação dos alunos nas peças teatrais e na montagem dos estandes,
durante a Feira de Recursos Humanos.
No final do texto encontra-se ilustração fotográfica.
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Figura 1 – Visão parcial dos estandes

Figura 2 – Publico presente nas Atividades

Figura 3 – Desfile Uniformes

Figura 4 – Vista estande ‘Uniformes’

O PERMATURISMO E A AGROECOLOGIA COMO ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS
PROPRIEDADES FAMILIARES.
Angelita Rodrigues Dona
Daniel Betoven De Jesus
Erwin Becker Marques
Evanilza Giacomin
Giselli Barbon
Hayrton Francis Ximenes De Andrade
João Henrique Pires
João Luis Dremiski
Leliane Da Silva
Letícia Da Costa
Ney Rafael Vieira
Simone Cristina Da Conceição De Oliveira
Área 08 – Trabalho.
Apresentação de painel.
Palavras Chave: Agroecologia. Permaturismo. Agricultura Familiar
O turismo em sua essência tem como característica marcante, a qualidade de levar o
desenvolvimento para as regiões menos favorecidas pela economia e de pulverizar o
capital entre a comunidade receptora.
A observação e o estudo dos variados impactos do turismo no ambiente natural, no
caso o espaço rural, são de suma importância, pois a meta quando se pensa em
turismo sempre é obter a máxima rentabilidade econômica em curto prazo, esquecendo
que a prática da atividade turística, principalmente o turismo de massa, se gera muitos
efeitos além dos econômicos, quais sejam: ambiental, social, cultural entre outros. Sem
contar a excessiva utilização de recursos renováveis e não renováveis e a produção
ilimitada de resíduos que a atividade turística mal planejada produz sobre o ambiente.
Observando dessa perspectiva, se evidencia a necessidade de aprofundamento e
esclarecimentos sobre as reais necessidades e possíveis soluções para os efeitos que
o turismo dito contemporâneo gera onde acontece.
Considerando a pluriatividade existente no cotidiano da agricultura familiar, a exigência
da preservação da biodiversidade e da economia dos recursos naturais disponíveis, se
objetiva, utilizar o Permaturismo e a Agroecologia como ferramentas de planejamento
holístico e instrumento de sustentabilidade. Assegurando assim, a qualidade, a
segurança e a saúde quanto aos seres envolvidos no processo permaturístico, bem
como a harmonia, o equilíbrio e o respeito ao ambiente.
A proposta está sendo desenvolvida de forma multidisciplinar, com participação das
seguintes áreas de conhecimento: direito, turismo, agronomia, gestores ambientais,
biólogos, engenheiros florestais e agricultores.
Atualmente a equipe trabalha na aplicação de um diagnóstico participativo, que foi
desenvolvido pelo próprio grupo. Esse diagnóstico objetiva o levantamento de
informações pertinentes as características intrínsecas da família e da propriedade, seus
métodos de trabalho, suas necessidades, seus produtos, os mercados atingidos e os

potenciais turísticos. Os dados obtidos na aplicação do diagnostico, nos diálogos com
os agricultores e nas observações do ambiente natural, estão sendo utilizados para a
análise conjunta do planejamento e da visualização dos impactos que o turismo pode
causar ao meio e para busca das tecnologias e do manejo adequado, frente ao
crescimento do turismo no meio rural.
Telefones: (45)9916-3642 , (45)8401-2175 e (45) 3576-7021
Emails: dbjesus@hotmail.com mestre_hayrton@hotmail.com redesolidaria01@gmail.com

O PROJETO GUA COMO SUPORTE PARA A PLURIATIVIDADE DA
AGRICULTURA FAMILIAR
Loreni Teresinha Brandalise
Geysler Rogis Flor Bertolini
Ana Raquel Ramires
Lucas Leon Hui
Marcelo Alexandre da Silva Brixner
Rosimeri da Cruz
Tiago Raizel
Área temática: apoio à agricultura familiar.
Modalidade: comunicação oral.
Palavras-chave: agricultura familiar, gestão artesanal, capacitação rural.

RESUMO: Dentro do cenário agrícola brasileiro, destaca-se a agricultura familiar pela sua
grande representatividade nesse segmento. Atualmente, os agricultores familiares buscam cada
vez mais a pluriatividade como fonte secundária de renda. Isso se justifica pela a área para plantio
que, muitas vezes, é insuficiente para que o retorno sazonal da colheita satisfaça o rendimento
necessário para a sobrevivência e uma boa qualidade de vida no campo. No entanto, grande parte
desses agricultores, seja pela baixa escolaridade, seja pela falta de conhecimento específico, não
está apta a assumir esse empreendimento que é a pluriatividade. Assim, o Projeto Gestão das

Unidades Artesanais (GUA), em parceria com a EMATER e com as Prefeituras dos Municípios
envolvidos, atua na área de capacitação desses agricultores familiares, com o objetivo de sanar a
carência de gestão dos negócios. Nesta edição do GUA, beneficiam-se duas turmas por ano,
durante dois anos, com aproximadamente trinta participantes cada. São ministrados módulos de
motivação, comercialização, produção e qualidade, relações interpessoais, cálculos, custos e
gestão ambiental. A avaliação de resultado da segunda turma apresenta resultados positivos e
explicita que o curso foi, de uma forma geral, bem aproveitado pelos participantes.

1. Introdução
Quando se fala em economia brasileira, é comum o pensamento de que grande parte do
que integra o Produto Interno Bruto – PIB – provém do cultivo agrícola. No entanto, muitas
vezes é desconhecido o fato de que a agricultura familiar, com um número de propriedades quase
oito vezes maior do que a agricultura patronal, é também parte fundamental dos grandes números
que compõem a produção agrícola do país.
Parte significativa destas propriedades familiares tem buscado formas de diversificar a sua
fonte de renda tornando-se pluriativos. Schneider (2003, p. 99) define os agricultores pluriativos
como sendo aqueles “residentes no meio rural que passam a se dedicar a atividades não-agrícolas,
praticadas dentro ou fora das propriedades”. O envolvimento na pluriatividade deve-se
principalmente pela necessidade de ter uma fonte secundária de renda e não depender somente de
atividades primárias. Desta forma, é possível que os agricultores agreguem valor ao seu produto,
obtendo um preço de venda maior ou mesmo desenvolvendo produtos sem vínculação com as
matérias-primas cultivadas na propriedade, trazendo assim, uma fonte alternativa de renda.

No entanto, nem todos os agricultores estão preparados para assumir tal empreendimento,
tendo em vista a inexperiência unida à baixa escolaridade presente na agricultura de uma forma
geral. Neste sentido, se faz importante a capacitação dos produtores da agricultura familiar no
sentido da gestão da atividade, trazendo-os para a realidade atual de comércio, auxiliando e
amenizando as dificuldades dos agricultores. Através deste conhecimento é possível buscar
alternativas de melhorias dos pontos fracos dos empreendimentos, para que os agricultores
tenham condições de permanecer no campo com qualidade de vida, proporcionando, com isso, o
fortalecimento da agricultura familiar. É neste contexto que o Projeto Gestão das Unidades
Artesanais – GUA – se insere.

2. Objetivos
Este trabalho tem por objetivos:
a) expor a realidade da agricultura familiar brasileira;
b) relatar a importância do Projeto GUA no contexto da pluriatividade como fortalecedor
desse segmento;
c) apresentar dados e resultados da segunda turma desta edição do Projeto GUA.

3. Material e métodos
O projeto busca capacitar 04 (quatro) turmas de aproximadamente 30 empreendedores
rurais cada, selecionados pela EMATER-PR. Em cada turma há a presença dos representantes da
EMATER dos municípios envolvidos, com o objetivo de serem os auxiliares para orientações
futuras, caso haja necessidade por parte dos agricultores.

Para cada turma são ministrados, por professores do curso de Administração, conteúdos
que incluem módulos de motivação, relacionamento interpessoal, cálculo, custos, produção,
vendas, desenvolvimento territorial e gestão ambiental, nas salas de aula da UNIOESTE campus Cascavel. O curso, para cada grupo, perfaz uma carga horária de 32 horas. As aulas
ocorrem quinzenalmente, durante um bimestre.
Para a efetiva realização do projeto, é necessária a parceria da Prefeitura de cada
Município atendido, para que os agricultores tenham um meio de transporte até o campus.
Segundo Lourenzani (2006), é fundamental que este tipo de projeto de extensão envolva
parcerias entre instituições de ensino, associações e instituições de assistência técnica desde a
concepção até a finalização.
O projeto conta com a participação de cinco bolsistas, sendo três recém-graduados e dois
graduandos, dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. A
novidade nas duas últimas edições é que os bolsistas se deslocam até as propriedades rurais para
realizar as avaliações inicial e final, traçando o perfil do produtor e da propriedade e coletando
informações a respeito do que foi realmente aplicado do conteúdo aprendido em sala. Essas
visitas servem também como base para futuras melhorias no projeto.
4. Resultados e discussão
Na segunda turma do projeto GUA 2009/2010, foram beneficiados trinta agricultores
diretamente e aproximadamente noventa pessoas indiretamente. Com relação às visitas de
resultado, realizas três meses após o encerramento do curso, os participantes foram entrevistados
acerca do aproveitamento do curso. Ou seja, foi verificado o que realmente foi aplicado do
conteúdo repassado em sala, se isso trouxe resultados positivos ou negativos e até mesmo as
dificuldades que tiveram em sala.

Quando questionados a respeito do módulo O trabalho como fonte de satisfação
pessoal, todos os entrevistados afirmaram ter aplicado o conteúdo aprendido em sala, inclusive
relataram que os resultados dessa aplicação foram positivos, contribuindo para o convívio entre
os membros da família e do trabalho.
Com relação ao módulo Interação e relações interpessoais, 85,71% dos entrevistados
responderam que aplicaram o conteúdo lecionado, obtendo assim resultados positivos. O restante,
14,29%, não assistiram ao módulo, por isso não aplicaram o conteúdo do módulo nas suas
atividades.
A respeito do módulo Produção: qualidade 5S, 85,71% afirmaram que aplicaram, com
resultados positivos, o que aprenderam em sala de aula. Já o restante, 14,29%, não aplicaram,
pois relataram já utilizar em seu ambiente de trabalho e mesmo em casa os procedimentos
expostos em sala.
No que tange à Comercialização dos produtos, 50% dos participantes responderam que
aplicaram o que foi aprendido em sala e que, com isso, obtiveram resultados positivos. A outra
metade afirmou que ainda está em desenvolvimento e que pretende, futuramente, adaptar a rotina
e o procedimento atual ao que aprenderam.
Para o módulo de Cálculo, 64,9% dos entrevistados afirmaram que aplicaram o conteúdo
aprendido e que tiveram resultados positivos. Os 35,71% restantes relataram que não aplicaram
porque ainda encontram dificuldades com os procedimentos utilizados nesta matéria, devido à
baixa escolaridade e/ou falta da prática ao longo do tempo.
Quando questionados acerca do módulo de Custos, 71,43% afirmaram que aplicam,
atualmente, o conhecimento adquirido em sala e, inclusive, obtiveram resultados positivos com
isso. Já os outros 28,57% dos entrevistados, relataram que não aplicaram porque ainda possuem

dificuldades com a matéria, justificando-se da mesma forma que o módulo de cálculos – baixa
escolaridade e falta de prática. No entanto, ressaltaram que pretendem aplicar futuramente, assim
que conseguirem mais confiança no procedimento.
Em relação ao módulo de Desenvolvimento territorial e Gestão ambiental, a maioria,
64,29% afirmou não ter aplicado porque já utilizavam os cuidados formais e necessários para
com a sua propriedade. Sendo assim, os outros 35,71% disseram ter aplicado o que aprenderam
acerca da matéria, e que os resultados foram positivos.
Os entrevistados foram também questionados quanto aos benefícios do projeto em relação
à produção. A entrevista englobou três aspectos: quantidade, qualidade e retorno financeiro. Em
relação à quantidade, 50% dos entrevistados disseram ter obtido aumento de quantidade,
enquanto que para 50% permaneceu igual. Em relação à qualidade, 64,29% afirmaram não haver
mudanças na qualidade, contra 35,71% das respostas dos que relataram mudanças positivas na
qualidade da sua produção e dos produtos. Quanto ao retorno financeiro, houve alteração
positiva somente para 50% dos agricultores.
De uma forma geral, quando questionados acerca das maiores dificuldades que
enfrentaram durante as aulas do projeto, para 71,43% dos participantes, foi a disciplina de
cálculo, pois alegaram ter dificuldade com os números. Ressalta-se que os mesmos afirmaram
que a didática utilizada em sala foi satisfatória, mas, a dificuldade se deve apenas à baixa
escolaridade e/ou falta de prática; 21,43% afirmou que não teve dificuldades, enquanto que, para
7,14% (uma pessoa) a dificuldade se deu pela falta de entrosamento no inicio do curso.

5. Conclusão

Da coleta de dados da segunda turma, foi possível verificar que o módulo mais
aproveitado pelos participantes foi o de Motivação – o trabalho como fonte de satisfação pessoal,
seguido dos módulos de Interação e relações interpessoais e Produção: qualidade e 5S.
Pode-se também afirmar que, devido à baixa escolaridade, muitos agricultores ainda
sentem dificuldades em mensurar os custos de seus produtos, prejudicando assim a precificação
correta e, conseqüentemente, levando a prejuízos algumas vezes. No entanto, percebe-se o
estímulo deixado pelas aulas do projeto, já que todos demonstraram a vontade em continuar
praticando os cálculos para reduzirem os problemas em relação a isso.
Houve uma intensa troca de saberes, acadêmico e prático, entre bolsistas, professores e
agricultores envolvidos no projeto. Verificou-se que a capacidade empreendedora dos
agricultores da região é muito grande, o que favorece a pluriatividade/diversificação das
atividades como forma de superar a dependência de atividades meramente primárias, cujo valor
agregado é muito baixo. No entanto, existem muitas dificuldades a serem vencidas para o pleno
desenvolvimento dessas potencialidades. Assim, é fundamental a orientação e capacitação técnica
para o bom andamento dessas novas atividades rurais e não agrícolas.
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OS DESAFIOS LEGAIS NAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA1
Adilson Francelino Alves2 ; Luiz Cláudio Borille3; Ivone Belon Lucas2
Área: Direito Cooperativo
Resumo: O presente artigo versa sobre os aspectos legais nas sociedades
cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, um desafio das
lideranças dessas sociedades a reagirem frente a um mundo cada vez mais
complexo e globalizado. No entanto, a criação de pequenas cooperativas que
agregam ramos da economia local organizando as vocações regionais dentro dos
territórios cujo objetivo é ganhar escala, gerar renda para viabilizar a agricultura
familiar. As sociedades cooperativas precisam buscar alternativas com as
instituições de créditos e de capitalização, juntamente com os colaboradores dos
sistemas, para que se realizem algumas das principais metas a médio e longo
prazo. O crescimento das cooperativas além da viabilização econômico-social
trabalha-se também a capacitação dos cooperados com a finalidade de interação
para garantir prioridades às próximas gestões. Portanto, além dessas
considerações elencadas acima, abordamos três aspectos principais no que se
refere às dificuldades jurídicas encontradas nas sociedades cooperativas, entre
elas a questão dos estatutos, contratos com terceiros e a legislação trabalhista.
Palavras-chave: Agricultura familiar; cooperativas; assessoria jurídica
1 Introdução
O presente artigo relata a experiência na orientação jurídica dada às
cooperativas de agricultura familiar filiadas à Unicafes 4. Esse projeto está
vinculado ao programa Universidade Sem Fronteiras. Um dos maiores desafios
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encontrados na sua execução, é a tradução de procedimentos legais para que
estes se tornem acessíveis para as lideranças e agricultores.
Nos últimos 15 anos a diversificação da economia rural no sudoeste do
Estado do Paraná tem desafiado as lideranças da agricultura familiar a reagirem
frente a um mundo cada vez mais complexo e globalizado. Uma das alternativas
desenvolvidas, particularmente nos últimos 10 anos, foi a criação de pequenas
cooperativas que agregam ramos da economia local organizando as vocações
regionais ou estimulando novos arranjos e empreendimentos dentro dos territórios
cujo objetivo é ganhar escala, gerar renda para viabilizar a agricultura familiar.
Contudo, em uma economia cada vez mais complexa e competitiva conecta-se
com uma complexa legislação que rege não apenas as cooperativas, mas
regulam também as relações trabalhistas, contratos com terceiros e os estatutos,
dentre outros aspectos. Desta forma uma correta orientação jurídica é aspecto
central na organização e gerenciamento nessas instituições.
2 RELATOS E DESAFIOS DAS EXPERIÊNCIAS COOPERATIVISTAS
As sociedades cooperativas diferenciam-se dos demais empreendimentos
econômicos porque, alem da geração de renda e organização da produção, tem
por princípio a responsabilidade social. Sociedade de pessoas como é, tem como
base os princípios da solidariedade e como fim a satisfação das necessidades
dos seus integrantes. Neste sentido, sociedades cooperativas devem destinar
parte de seus resultados para promoção da formação, informação e educação de
seus associados. Diante disso, nota-se que essas ações são parte fundamental
para que as cooperativas alcancem seus objetivos e finalidades.
A responsabilidade social das sociedades cooperativas deve ser central na
busca do enriquecimento cultural, econômico e social dos cooperados. Nas
ultimas décadas as ações sociais das sociedades cooperativas tornaram-se tão
importantes, que é o que faz a diferença, com que se preocupam apenas com a
lucratividade de seus ativos. As cooperativas, ao contrário devem se dedicar
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integralmente ao seu capital social e lutar para a melhoria de todos seus
integrantes.
Desse modo, as cooperativas devem orientar-se tendo como base
os princípios próprios do cooperativismo, gestão democrática, participação
econômica de seus cooperados, autonomia e independência, interesse pela
comunidade, intercooperação e informação. Estes princípios devem estar desde o
início e serem os primeiros passos de constituição das cooperativas. Contudo,
quando essas são organizadas apenas com objetivos de agregar valor, tanto nos
produtos de venda, quanto os menores preços nos insumos que os produtores
compram, estes princípios se perdem.
Contudo, para os agricultores familiares a possibilidade de melhorar a
gestão e aumentar a renda é também uma questão central. Neste sentido, notase que as sociedades cooperativas precisam buscar novas medidas ou
alternativas com as instituições de créditos e de capitalização, juntamente com os
colaboradores dos sistemas, para que se realizem algumas das principais metas
a médio e longo prazo.
Entre muitos desafios atuais para o crescimento do cooperativismo é
consolidá-lo como uma alternativa viável na sustentação dos mais diversos ramos
de atuação econômica e social, seja na área rural ou na urbana. São muitos os
exemplos nos quais a cooperação de um pequeno grupo de agricultores passou a
ser diferencial de sobrevivência, muitas vezes em um mercado amplamente
competitivo.
Contudo, para garantir aos cooperados margens rentáveis e defendê-los
das distorções e desafios do mercado em si, nos mais diversos ramos
agropecuários, no qual a concentração estende-se com voracidade e o equilíbrio,
muitas vezes escapa ao alcance dos pequenos e médios agricultores, a união
passa a ser condição fundamental na busca de uma estabilidade econômica
social.
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Nota-se que o sistema cooperativista é importante tanto do ponto de vista
do aumento do bem-estar social, no sentido de viabilizar inúmeras atividades,
quanto no que diz respeito a parte econômica, ou seja, um bom capital de giro de
investimentos, para continuar o crescimento.
Dentre os desafios do cooperativismo da agricultura familiar está a questão
do direito, sobretudo com a ampliação de legislações que muitas vezes não afeta
diretamente a ele, mas interferem na sua atuação.

No entanto, no caso da

agricultura familiar até mesmo a legislação específica torna-se problemática.
Diante desse quadro, o projeto Universidade Sem Fronteiras, inicialmente
realizou uma pesquisa com base em diagnósticos, em várias cooperativas da
agricultura familiar, nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro do Estado do Paraná,
do qual abordaremos nesta apenas a parte jurídica, mais precisamente, no que se
refere aos estatutos, contratos com terceiros e a legislação trabalhista.
Como são observados na maioria das cooperativas, seus membros
cooperados não conhecem o estatuto social, bem como seus objetivos e
finalidades. Para uma possível solução deste problema, as sociedades teriam que
repensar uma maneira de repassar esses conhecimentos através de reuniões ou
até mesmo de cursos e palestras, em que possa transmitir essas informações
integralmente. Essas reuniões poderiam acontecer quinzenais ou mensalmente,
conforme disposição dos associados e, o ideal é fazer grupos para absolver
melhor o conhecimento. Nas reuniões poderá o grupo ler determinada parte do
estatuto e debater o assunto com os cooperados, observando se os objetivos
inclusos no mesmo e se estes estão sendo postos em prática, caso contrário, o
que poderiam fazer para alcançar tais objetivos? Além do debate é muito
importante a presença dos cooperados nas reuniões, até mesmo para verificar se
as finalidades e objetivos deste instrumento que rege as cooperativas estão
sendo cumpridos, diante disso, possíveis mudanças podem ocorrer na prática da
cooperativa, as quais serão levadas para aprovação na próxima Assembléia
Geral.
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O conhecimento do estatuto social é essencial para os cooperados, pois é
através dele que os associados saberão dos direito e obrigações que cada
membro tem com a cooperativa, e tendo essas informações, os mesmos farão
com que as metas sejam alcançadas, pois se a cooperativa está com sua gestão
em dia, conseqüentemente o associado tende a crescer junto com ela.
Com relação aos contratos de prestação de serviços com terceiros, que as
cooperativas possuem, foi observado que estes estão totalmente precários quanto
a sua eficácia e em algumas cooperativas eles inexistem, ou seja, essas
sociedades correm o risco de lograrem grandes prejuízos.

Para a legalidade

dessas instituições deveria ser melhor firmado os contratos com as empresas
prestadoras de serviços, pois qualquer negociação é necessário que tenha todas
documentações corretas, para evitar problemas futuros.
O contrato de prestação de serviço precisa ser elaborado somente com
pessoas jurídicas devidamente legalizadas e não com pessoas físicas o qual não
poderá fornecer, por exemplo, comprovação deste serviço através de nota fiscal,
a qual se tem a transparência a sociedade contratante. A orientação, de se fazer
um contrato de prestação de serviço é necessário observar vários requisitos,
dentre eles, se essa relação seja com pessoa jurídica e não com pessoas físicas
conforme citado acima, pois as cooperativas como sendo sociedades simples
necessita fazer negociações com entidades que possuam CNPJ, ou seja, que
estejam registrados na Junta Comercial. Sendo assim, toda forma de contratação
deverá ser de acordo com as sugestões supracitadas, para evitar possíveis
entraves, indenizações, fiscalização e multas seja qual área for.
Na grande maioria das cooperativas ora diagnosticadas, não possuem
funcionários, porém, ao contratar estes deverão seguir os critérios conforme as
leis trabalhistas (CLT) e, verificar junto ao contador das mesmas, a maneira da
qual serão efetivadas as admissões de funcionários, ficando estes de acordo com
a lei supracitada.
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Por fim, através das visitas diagnosticadas, observa-se que os três
aspectos principais mencionados no momento, percebe-se quais as maiores
dificuldades encontradas na área jurídica, além de outros entraves que estas
cooperativas sofrem por falta de uma orientação específica ou assessoria nas
situações gerais pertinentes das mesmas, para enquadrá-las na lei cooperativista
e demais normas inerentes ao caso.
Como resultados práticos, nos primeiros doze meses de atuação do
projeto, foram atendidas aproximadamente 60 cooperativas de um total de 137
cooperativas atendidas pela Unicafes Paraná.

Nestes atendimentos, foram

regularizados 10 estatutos sociais, 42 contratos de prestação de serviços com
terceiros; nas questões trabalhistas foram realizadas 19 assessorias que
resultaram na adequação de situações irregulares; foram realizadas 13
orientações nas legislações sanitárias; também foram feitos acompanhamentos
na constituição de 12 cooperativas; e demais assessorias nas Assembléias
Gerais de 52 cooperativas, onde dentre os trabalhos mais comuns estão as
adequações das Atas e recomposição de Diretorias, Para finalizar, é importante
salientar a segurança jurídica que o projeto tem dado aos dirigentes das diversas
cooperativas da agricultura familiar e economia solidaria, uma vez que, na sua
grande maioria esses líderes não tem a formação necessária para compreender
as intrincadas legislações que precisam ser obedecidas
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para elaboração do presente trabalho pode-se observar que o tema ora
proposto é bastante complexo, no entanto não é muito discutido na sociedade em
geral, mas lutado com empenho nas instituições cooperativistas e afins, pois é
com muito esforço e dedicação que essas entidades sobrevivem num sistema
capitalista.
Com relação às legislações especiais, no que se refere ao cooperativismo,
é bastante arcaica, no sentido de não mais atender as necessidades das
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pequenas sociedades cooperativas de agricultura familiar, haja vista, o não
atendimento ineficaz dessas instituições.
Desta forma, as pequenas cooperativas, no sentido de dar mais valor a
dignidade da pessoa humana, que no caso ora discutido parece estar
notadamente a segundo plano, necessita de atendimento de profissionais
multidisciplinares em sua gestão, para que estas se desenvolvam com mais
precisão.
A análise de dados levou a conclusão de que precisamos ter um olhar
diferenciado para o cooperativismo, principalmente quando se trata de sua
legislação. O pequeno produtor rural são pessoas que lutam por seus direitos e
valorização por um comércio justo, e, procuram no cooperativismo a forma de
poder agregar os valores da agricultura familiar seus produtos, bem como
fortalecer a inclusão social, com o intuito de estarem inseridos na sociedade
capitalista, da qual rege nosso mundo atual.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de & Braga, Ricardo Peake (coord.) –
Cooperativas à luz do Código Civil - São Paulo: Quartier Latim, 2006.
POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas: São Paulo:
Atlas, 4 ed., 2004.
MAMEDE, Gladston. Direito Societário: sociedade simples e empresária: São
Paulo: Atlas, 2 ed., 2007.
CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como Organizar e Administrar uma Cooperativa:
Rio de Janeiro: Fgv, 4 ed., 2005.
VIEITEZ, Candido Giraldez. Trabalho Associado: cooperativas e empresas de
auto gestão: Rio de Janeiro: Dp&a, 2001.
PRETTO, Jose Miguel. Cooperativismo de Crédito e Microcrédito Rural: Porto
Alegre: Ufrgs, 2003.
MAUAD, Marcelo J. L. Cooperativas de Trabalho – Sua relação com o direito do
trabalho, São Paulo: LTr, 1999.

8

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS LABORATÓRIOS DE FITOPATOLOGIA E
NEMATOLOGIA DA UNIOESTE EM 2009
José Renato Stangarlin1, Rogério Lopes Estevez2, Ana Paula Sartorio Chambo2,
Marta Inês Ferreira da Cruz3 e Gilmar Franzener3
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, se levantou os registros das amostras e análises realizadas
no ano de 2009. No Laboratório de Nematologia foram analisados 134 materiais
de solo, raízes ou sementes. Em 22 amostras foram encontrados nematóides
fitopatogênicos sendo que o nematóide causador de galhas (Meloidogyne sp.)
estava presente em 72,7% destas. No Laboratório de Fitopatologia foram
analisados 83 materiais sendo que fungos representaram a grande maioria dos
agentes patogênicos encontrados. Destes houve predomínio dos causadores de
podridões radiculares, com maior freqüência do gênero Fusarium.
PALAVRAS-CHAVE: Nematóides, fungos, bactérias.
INTRODUÇÃO: Os Laboratórios de Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE,
constituídos desde outubro de 1997, possuem um Projeto de Prestação de
Serviço através do qual são realizados trabalhos de diagnose de doenças de
plantas causadas por fungos, bactérias, nematóides e agentes abióticos. Tal tipo
de trabalho atende as necessidades de proprietários rurais, empresas privadas
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.
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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 2009. Todos esses registros
foram obtidos a partir de amostras enviadas aos referidos laboratórios para
análise e emissão de laudos. A identificação dos patógenos envolveu a
herborização de plantas doentes (FIDALGO e BONONI, 1989), análise
sintomatológica, isolamento de fungos em meio BDA (batata-dextrose-ágar) e
preparo de lâminas semipermanentes para fungos e nematóides. Os isolados
fúngicos obtidos foram armazenados a 4 ºC ou preservados em água
esterilizada através do método de Castellani (MENEZES e 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 E 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 e 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 provindos do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e
Paraguai cujas porcentagens correspondem a 82,72; 3,70; 2,47; e 7,41
respectivamente, totalizando 81 amostras. Destas, 49,38% foram de solo e 83,95%
de raízes. Cabe ressaltar que em alguns casos as análises de solo e raízes foram
realizadas em um mesmo material. As amostras contendo raízes pertenciam as
seguintes culturas (em %): soja – 60,49; milho – 11,11; hortaliças - 7,40; grama –
6,17; trigo – 4,94 e outras – 9,87. 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 45,67% e o gênero Meloidogyne estava presente em 32,10% das
análises. Para Meloidogyne foram encontradas as espécies 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: Xiphinema, Dorylaimus, Helicotylenchus, Longidorus, e Pratylenchus. No
Laboratório de Fitopatologia foram analisados 83 materiais provenientes de
municípios do Paraná (12 municípios), Mato Grosso do Sul (3) e Santa Catarina (2).
Os materiais pertenciam as seguintes culturas (em %): mandioca – 32,5; grama –
22,9; soja – 9,6; tomate – 4,8; trigo – 3,6 e outras – 26,6. 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 –
24,1; Puccinia – 4,8; Bipolaris – 4,8 e Rhizoctonia – 3,6. 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, 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 presente resumo visa apresentar o Projeto Gerart, que é um projeto de extensão
universitária desenvolvido nos municípios com baixo IDH e que tem como objetivo principal a geração
de renda através da fabricação artesanal e comercialização de produtos para banho, onde são
aplicadas técnicas de produção e comercialização dos produtos, além de treinamentos empresariais.
O caso apresentado é o da Associação SABOART do município de São Pedro do Iguaçu, o qual já
conta com sua associação formalizada, diretoria composta e sede própria para fabricação e
comercialização dos produtos, além de que, com a assessoria do projeto participa de feiras
municipais e regionais, expondo e comercializando seus produtos. O caso da SABOART denota que
os objetivos do Gerart estão sendo alcançados e que as ações do programa Universidade Sem
Fronteiras, ao qual o projeto está vinculado, estão propiciando uma melhora nas condições de vida
das populações envolvidas.
PALAVRAS CHAVE – Geração de renda; Associativismo; São Pedro do Iguaçu.

Introdução
O Projeto Gerart, que visa à geração de renda através da fabricação
artesanal e comercialização de produtos para banho, tem realizado grandes
mudanças e aberto novas perspectivas para o público atendido, que em sua grande
maioria, são mulheres que vivem na zona rural e tem como única renda a agricultura
familiar.
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Na região oeste do Paraná, com um território de 308,123 Km², uma
população de 6.540 mil habitantes, e uma população economicamente ativa - PEA,
de 3.820 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística de 2007, situa-se o município de São Pedro do Iguaçu, um dos
municípios beneficiados pelo Projeto de Extensão Universitária GERART - Geração
de renda por meio da formação de Cooperativas de produção artesanal de produtos
para banho a partir de matérias-primas básicas, financiado pelo Programa
Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior do Paraná – SETI.
São Pedro do Iguaçu, assim como as demais cidades atendidas pelo
Projeto Gerart (Iracema do Oeste, Diamante do Oeste e Ouro verde do Oeste)
apresenta um IDH - Índice de Desenvolvimento Humano baixo que, segundo dados
do IBGE (2007) é de 0,678. Composto por indicadores econômicos e sociais, o IDH
mede o nível de pobreza e a qualidade de vida de um determinado lugar, os
principais itens são: nível de escolaridade, mortalidade infantil, renda per capita e
condições de habitabilidade.
O Projeto Gerart está sendo apresentado à comunidade de São Pedro do
Iguaçu como perspectiva de melhoria das condições de vida, e também, como uma
fonte de renda e oportunidade de negócio, já que o município não conta com
grandes empresas para geração de emprego e as iniciativas de cursos técnicos são
incipientes para aperfeiçoamento da população carente.
Com apoio técnico e assessoria empresarial o grupo de São Pedro do
Iguaçu, atendido pelo Projeto, vem produzindo e comercializando seus produtos em
feiras municipais e regionais.
Objetivos
O Projeto Gerart se enquadra na modalidade de organização de novos
empreendimentos e tem como objetivo criar um micro pólo de artesanato de
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produtos de higiene pessoal na região oeste do Paraná no molde associativo, com a
utilização de matéria-prima, tecnologia e mão-de-obra da própria região.
Como meta de geração de renda e emprego aos participantes, o projeto visa
o aumento da qualidade de vida das famílias de São Pedro do Iguaçu com a
redução dos índices de pobreza, através da formação da associação e fabricação
dos produtos.
Desta forma, com boa perspectiva de crescimento e expansão dos negócios,
o grupo de São Pedro do Iguaçu, com apoio do projeto, já formalizou a sua
associação, a SABOART, e conta com 15 membros fixos atualmente, os quais
produzem e coordenam a comercialização de seus produtos.
Métodos
A metodologia utilizada baseou-se prioritariamente na elaboração de
treinamentos ministrados a população inscrita. Para a seleção dos municípios
participantes considerou-se, o índice de desenvolvimento humano – IDH baixo e a
proximidade com a Unioeste campus de Toledo, cidade sede do GERAT. Assim,
optou-se por São Pedro do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, Diamante do Oeste e
Iracema do Oeste e para fins do presente trabalho será apresentado apenas o caso
de São Pedro do Iguaçu, por ser o município que já está com a associação formada
e em fase de estruturação.
Em relação aos participantes, optou-se por pessoas de baixa renda, sem
emprego formal e encaminhados através da Assistência Social dos municípios.
Os treinamentos ministrados tiveram início em abril de 2009, sendo divididos
em dois módulos: treinamento empresarial e treinamento técnico de produção. Tais
treinamentos foram feitos de forma clara e participativa através de dinâmicas, filmes
e vídeos. Os resultados obtidos serão apresentados na próxima seção.
Discussão e Resultados
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O grupo de São Pedro do Iguaçu conta com uma participação 100% feminina,
onde na sua grande maioria têm como única renda apenas a agricultura familiar, a
faixa etária dos participantes é de 25 a 45 anos, sendo que, 90% residem na zona
rural e 85% não completaram o ensino médio.
Pelo fato do município de São Pedro do Iguaçu apresentar um baixo IDH –
Índice de desenvolvimento humano e pela carência de cursos e oportunidades aos
seus munícipes, o projeto Gerart foi apresentado como uma forma de incentivo ao
ensino e especialização, e também, geração de renda a população mais carente.
Para a apresentação do projeto a comunidade, foi realizada uma reunião
inicial com todos os possíveis interessados, a equipe do projeto e também as
assistentes sociais do município. Nesta reunião fez-se a inscrição dos participantes
e abordaram-se os objetivos do projeto como um todo.
Ressalta-se também que, foi realizada a divulgação inicial do projeto através
de jornais e rádio local, sendo feitas entrevistas com a equipe do projeto. Para a
população atendida o projeto é considerado importante, pois além de gerar renda,
garante o aprendizado.
Treinamento Empresarial
O módulo de treinamentos empresariais contou com uma carga horária de
45 horas/aula, em que foram repassadas temáticas como: empreededorismo,
associativismo, cooperativismo, plano de negócios e vendas.
A partir de uma linguagem simples e de fácil compreensão, com a
elaboração e distribuição de apostilas, os participantes puderam adquirir
conhecimentos básicos para a organização e administração de seus produtos.
Na

área

do

empreendedorismo,

trabalharam-se

os

conceitos

de

empreendedor e o empreendedorismo em si, as características do empreendedor e
o seu comportamento, a importância do empreendedorismo, os fatores de sucesso,
identificação das oportunidades, a criatividade e os bloqueios mentais.
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Sobre associativismo abordou-se temas como o conceito de associação
descrevendo seus órgãos constituintes e suas atuações, bem como, suas
vantagens, como fazer sua constituição e seu registro, identificando assim todos os
passos para a criação de uma associação e seus benefícios futuros.
Em relação ao cooperativismo, foram repassados os conceitos, valores e
princípios, assim como, aspectos culturais e os procedimentos necessários para a
criação de empreendimentos cooperativos, apontado a diferença entre cooperativas,
associações e empresas privadas.
Para um bom funcionamento e correto planejamento dos empreendimentos,
foram repassados também, os principais conceitos envolvidos na construção de um
plano de negócio, focando sobre planos de marketing, operacional e financeiro.
E, por último abordou-se temas relacionados a vendas, tratando dos
conceitos de valor e do perfil de vendedor, assim como, a evolução do perfil do
vendedor, o produto desejado pelo cliente, as relações com os clientes, a
importância do atendimento, a preparação para a venda, e algumas dicas para o
sucesso em vendas.
Todos esses tópicos foram repassados a comunidade de forma clara e
concisa, objetivando a iniciação de seus membros ao mundo dos negócios, bem
como, apresentando suas características e oportunidades.
Treinamento Técnico
O módulo de treinamento técnico, no qual, além da aplicação de técnicas de
artesanato e embalagens contou com cursos como: Sais de banho e saches
perfumados, produção da massa base glicerinada e prensada, produção de extratos
glicólicos e fabricação de sabonetes líquidos naturais e sintéticos, tendo uma carga
horária total de 75 horas/aula.
Em relação às técnicas de artesanato e embalagem foram repassados, de
uma forma simples e prática, noções de pintura, decopagem, massa mesclada,
sabonetes esfoliantes com sementes e erva medicinais, sabonetes opacos e
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translúcidos, dentre outros, sendo confeccionadas caixas de embalagens com
moldes diversificados e simplificados.
No curso de sais de banho e saches foram abordadas as técnicas para
produção de seus diversos tipos, seu uso e embalagem, bem como, a fabricação de
saches perfumados.
Na produção da massa base glicerinada e prensada foi visto o processo
artesanal da massa base para fabricação de sabonetes, sendo explicada a
elaboração da receita a partir de diversas gorduras, com a utilização de extratos
glicólicos dos mais variados tipos de ervas da região.
Por último, foi repassado aos cursistas todo o processo artesanal de
produção de sabonetes líquidos naturais e sintéticos.
A partir da aplicação de tais técnicas, foi possível verificar de forma objetiva
o bom aproveitamento por parte dos participantes, bem como, a sua colaboração e
dedicação satisfatória em todo o processo de aprendizagem.
Conclusões
O Projeto Gerart vem desenvolvendo de maneira satisfatória as ações e
objetivos propostos nos municípios atendidos, em especial no caso do município de
São Pedro do Iguaçu, o qual já está com sua associação formalizada, com diretoria
composta e sede própria para venda de seus produtos.
A associação SABOART de São Pedro do Iguaçu conta com toda a
assessoria do Projeto desde o acompanhamento do processo produtivo e aplicação
de técnicas, até o encaminhamento do processo gerencial e toda a parte burocrática
que o envolve.
Ressalta-se também a importância social do projeto, pois alcança
comunidades que carecem de alguma especialização e de uma forma de renda,
sendo apresentado de maneira simples e de fácil acesso.
O Projeto Gerart apresenta boas perspectivas para o futuro, tendo como
uma de suas expectativas principais a formação de uma cooperativa regional de
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artesanato a partir da junção das quatro associações formadas e atendidas pelo
projeto, para tanto, vem dando todo o suporte necessário para essas associações e
seus membros.
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RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA DE Pinus elliottii E Pinus taeda NO
ASSENTAMENTO CELSO FURTADO EM QUEDAS DO IGUAÇU – PR
Rubieli Nara Dahmer Vacarin; Ubirajara Contro Malavasi; Marlene de Matos
Malavasi; José Barbosa Duarte Júnior
Área temática: trabalho.
Apresentação por painel.
Palavras chaves: relação altura - circunferência, CAP,estimativa volume.
A relação hipsométrica consiste em medir o diâmetro com casca a altura do peito
(DAP) ou circunferência com casca a altura do peito (CAP) do tronco a 1,30 m da
superfície do solo de todas as árvores na parcela de amostragem, e no cálculo de
uma curva ou reta que permita estimar a altura apenas com a quantificação do DAP
ou CAP. Este procedimento implica em redução de custo de inventário florestal.
Nesse trabalho, objetivou-se determinar a relação hipsométrica das espécies Pinus
elliottii e Pinus taeda no assentamento Celso Furtado em Quedas Do Iguaçu – PR.
Foram medidas a CAP com fita métrica e a altura da árvore estimada pelo método
indireto da distancia do observador e do ângulo. A amostragem foi realizada em 90
árvores da espécie Pinus taeda e 30 da espécie Pinus eliotti, de idade aproximada
de 12 anos. Os dados foram analisados por correlação linear simples. Houve
correlação (p<0,01) entre a CAP e a altura na espécie Pinus elliottii (r = 0,47) e na
espécie Pinus taeda (r = 0,69). As equações de ajuste foram ht (m) = 0,1073(CAP
cm) + 10,31 para Pinus taeda e ht (m) = 0,0384 (CAP cm) + 23,182 para Pinus
eliotti. As equações obtidas podem ser utilizadas para estimar a altura das plantas
das duas espécies no assentamento Celso Furtado em Quedas do Iguaçu – PR.
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