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PREFÁCIO 
 

 

Wanderley Chieppe Felippe1 

 

 

A palavra “crise” sempre foi usada na medicina no sentido de um “momento crítico da 

doença”, que poderia resultar em recuperação ou morte. No chinês, o ideograma que 

representa crise, correspondente ao termo weiji, que para a maioria dos estudiosos traz o 

sentido de “momento crucial de perigo ou de desafio”. A palavra que figura na língua grega é 

krisis, que pode ser traduzida como “momento de decisão ou de mudança”. Leonardo Boff 

recorre ao sânscrito, que dá a crise o significado de “purificar ou limpar”. A crise representa, 

segundo ele, um momento crítico ou de depuração, o que o leva a pensar em “oportunidade” 

como uma possibilidade de ressignificação. 

Efetivamente, parece-nos que a realidade da Extensão Universitária, no Brasil, vem 

(com)provando essa dualidade de significações, cuja premissa positiva (a da oportunidade) 

nos faz reconhecer que, a despeito dos frequentes percalços para a consecução dos objetivos – 

alguns destes, é verdade, bastante ambiciosos – que movem os extensionistas, muitos são os 

ganhos nos últimos anos. Todos os que se dedicam a essa dimensão da tríade universitária, 

certamente, sem abrir  mão dos dois outros eixos – o ensino e a pesquisa – , salientam o 

quanto a formação dos graduandos se mostra num patamar diferenciado, o que é também 

reconhecido por esses extensionistas. 

Numa sociedade republicana e democrática, como o somos, aprender a participar, de 

forma competente e consciente, de todos os momentos de realização de algo em benefício de 

um setor da sociedade, seja em que área for, é aprendizagem a ser construída cotidianamente. 

E é inegável que o engajamento para a realização de algum projeto (termo aqui considerado 

de forma ampla) é crucial para que se ampliem as chances de atingimento dos objetivos 

propostos,  visem eles à melhoria da qualidade de vida de um grupo, à promoção de maior 

grau de conscientização dos sujeitos de um setor ou segmento da sociedade (como os 

quilombolas,  ou  os  cooperados   que   participam  da   Feira  de   Economia   Solidária,  para  

                                                           
1 Possui graduação em Psicologia pela PUC Minas (1973), especialização em Psicologia pela PUC Minas (1978), 

especialização em Psicoterapia Contemporânea pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG 

(1983) e mestrado em Educação pela PUC Minas (2001). Foi Pró-reitor do campus da PUC Minas em Arcos. 

Atualmente é Pró-reitor de Extensão da PUC Minas e professor titular da mesma Universidade.  
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mencionar apenas alguns dos envolvidos em ações de extensão da Proex), propiciando 

efetivação de direitos de cidadania, muitas vezes prescritos em leis, porém não efetivados na 

prática.  

Então, é realmente gratificante verificar que ações há muito pensadas se encontram 

frutificando, nos diversos campi, unidades e institutos desta grande Universidade em que 

atuamos. Assim, com a publicação deste e-book pela Pró-reitoria de Extensão – EXTENSÃO 

PUC MINAS: Encontros e diálogos –, vimos reiterar, perante a comunidade interna e 

externa, nosso compromisso com a consolidação da Extensão na Universidade, por meio da 

disseminação de valores e saberes, de metodologias e resultados das nossas ações, que se dão 

sob as variadas modalidades. Projetos, programas, práticas curriculares, cursos e eventos, têm 

- nos dois grandes momentos anuais que contam da Extensão na PUC Minas – a saber, a 

Mostra de Extensão, no primeiro semestre, e o Seminário de Extensão, no segundo – um 

palco seleto e atento, um espaço em que se tematizam e problematizam aspectos relevantes da 

realidade em que nos inserimos, marcada pelas contingências e desafios, mas também pela 

proatividade que sempre caracterizou a Rede Proex.  

Em 2016, os variados e bons trabalhos resultaram  na publicação de EXTENSÃO 

PUC MINAS: conexão de conhecimentos, saberes e realidades –, em que diversas 

temáticas foram contempladas, algumas com maior frequência do que outras, mas todas com 

inegável relevância social e acadêmica. Em 2017, além do e-book  EXTENSÃO PUC 

MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação, tivemos  a  publicação de PRÁTICAS DE 

EXTENSÃO DA PUC MINAS NA APAC SANTA LUZIA: histórias que (trans)formam, 

uma compilação de trabalhos reflexivos sobre a exitosa parceria da PUC Minas com outras 

instâncias da sociedade, por meio de ações interdisciplinares de grande alcance social.  

Com grande alegria, portanto, prefacio mais esta obra, que vem iluminar temáticas 

atinentes a todos os núcleos temáticos da Proex – Direitos Humanos e Inclusão;   Teologia, 

Educação e Filosofia;  Políticas Sociais e Urbanas; Meio Ambiente e Saúde;  Trabalho e 

Produção;  Tecnologia e Inovação. Todas essas óticas nos são caras e a atenção a cada 

demanda dos projetos vinculados a esses núcleos é trabalho diuturno, que a equipe Proex 

realiza com competência e com afeto, com discernimento, mas também com humanidade, 

visando a alcançar os princípios que nos regem, da Inovação, Sustentabilidade e Qualidade.  

Enfim, esperamos que você, leitor(a) possa perceber como  se dão nossas ações, com 

um olhar que perscruta as idiossincrasias  de cada projeto e cada equipe, que monitora e 

avalia,  mas também que respalda, que defende e convalida, que, enfrentando a crise em que o  

http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=29&pagina=4949
http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=29&pagina=4949
http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=36&pagina=4949
http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=36&pagina=4949
http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=32&pagina=4949
http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&nucleo=0&codigo=32&pagina=4949
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país se encontra – mas sem sentimentos derrotistas –, busca compatibilizar necessidades e 

recursos disponíveis, realinhar rumos e obter os melhores resultados, numa linha sempre 

ascendente de valorização da Extensão e dos Extensionistas.  

Uma ótima leitura, um ótimo diálogo e que muitos encontros se forjem a partir desta 

nossa produção que ora vem a público.  
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APRESENTAÇÃO:                                                                                                     

A Extensão Universitária como propulsora de encontros e diálogos 

 

Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros1 

 

Na contemporaneidade, a participação em alguma das inúmeras modalidades de 

Extensão Universitária, constitui-se num dos diferenciais necessários à lapidação de qualquer 

graduando, visto que traz inúmeros benefícios tanto para o profissional em formação quanto 

para aquele segmento da sociedade que se torna o público-alvo das ações extensionistas.  Em 

consonância com Freire, salienta-se que “Formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando no desempenho de destrezas.” (FREIRE, 2007, p.14); é preciso (res)significar o que 

se faz – teoricamente e na prática, de modo a que o aprendido se torne o vivido, o 

experienciado e não apenas assimilado intelectualmente.  

Para compreender o conceito de Extensão Universitária, na acepção que aqui 

endossamos, recorro a Andrade Cruz et.al. (2013), que se posicionam, a partir da 

argumentação de Freire, da seguinte forma:  

 

(...) o termo extensão, na acepção que nos interessa aqui [...] indica a ação de 

estender e de estender em sua regência sintática de verbo transitivo relativo, de 

dupla complementação –: estender algo a. Nesta acepção, quem estende, estende 

alguma coisa (objeto direto da ação verbal) a ou até alguém – (objeto indireto da 

ação verbal) – aquele que recebe o conteúdo do objeto da ação verbal (FREIRE, 

1971, p.20). Pensar extensão universitária pressupõe também trabalhar o processo de 

formação universitária através de uma pedagogia crítica que facilite a construção de 

novos conhecimentos, percebendo o contexto social no qual se está inserido. 

Adotando essa posição, é possível fazer a interface entre o saber acadêmico e o saber 

popular, construindo assim uma relação de criticidade e de intercâmbio de 

experiências. (ANDRADE CRUZ et.al.,2013, p.143). 

 

Inscrita na tríade que caracteriza os objetivos-fins da formação universitária, constata-

se que o grande desafio da Extensão, no processo de curricularização que se instaurou muito 

recentemente, no país e na PUC Minas, é articular de forma orgânica a relação das práticas 

extensionistas com o ensino e a pesquisa, considerando-se as necessidades sociais, neste 

contexto de  grande  turbulência  trazida pela crise socioeconômica e política, a qual se reflete  

                                                           
1  Titular da Coordenação Setorial de Publicações e Produções Acadêmicas da Proex. Editora adjunta da Revista 

Conecte-se, da Proex PUC Minas. Professora do Departamento de Letras. Editora da Revista do Instituto de 

Ciências Humanas da PUC. Coordenadora Institucional do PIBID PUC Minas. 

http://et.al/
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em novas relações e demandas. Esse cenário de rápidas transformação externas reverbera nas 

relações que se constituem intra e extramuros – constroem-se novos cenários na universidade 

e igualmente, nas outras instituições com que esta se relaciona e dialoga.  

Como não pode se encontrar insulada e neutra frente a todo o entorno em que se 

insere, e a interlocução com as outras agências sociais é parte das funções da universidade, as 

contribuições da Extensão para a construção e consolidação da vivência cidadã se salientam, 

como canal de interlocução e de percepção daquilo que se demanda socialmente, de obter 

feedback em relação ao que se ensina e ao que se deve / se necessita pesquisar.  Dessa forma, 

não é exagero afirmar que não se pode pensar em um aprimoramento das relações 

democráticas e republicanas em nosso país sem o concurso das ações da Extensão 

Universitária – o que se sobreleva num momento em que o autoritarismo e o retorno a práticas 

antidemocráticas adquirem contornos preocupantes.  

Para Hennington (2005 apud RODRIGUES et al., 2013), 

 

os programas de extensão universitária mostram a importância de sua existência na 

relação estabelecida entre instituição e sociedade. Acontece por meio da 

aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e 

população, pela possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-

aprendizagem, a partir de práticas cotidianas, juntamente com o ensino e pesquisa e, 

especialmente, pelo fato de propiciar o confronto da teoria com o mundo real de 

necessidade e desejos. Define e possibilita a apreensão dos conteúdos absorvidos 

entre professor e aluno e beneficia-se com isso a partir do momento em que há o 

contato com o mundo real. A abordagem teórica que defende a extensão como 

função acadêmica da universidade, objetiva integrar ensino-pesquisa, parte da crítica 

à extensão voltada para prestação de serviços em uma perspectiva assistencialista 
[...] (HENNINGTON, 2005 apud RODRIGUES et al., 2013, p.143).  

 

Passado um longo período em que se via na Extensão um lócus de assistencialismo2 – 

isto é, de prestação unilateral de serviços aos cidadãos – muitas vezes, sem que a própria 

comunidade ou grupo beneficiário tivesse clareza do que necessitava, como se apenas os 

“seres iluminados” da academia pudessem perceber lacunas e carências ainda que não 

explicitadas –, encontramo-nos num momento de revisão do papel da Extensão, felizmente 

percebendo a cada momento quão relevante essa descentração da ambiência acadêmica é 

salutar à formação do graduando – e não só para seu desempenho escolar. Vale lembrar que o 

indivíduo  passa  cerca  de 4  anos  no  ensino  superior, mas as aprendizagens que pode obter,  

                                                           
2 Paulo Freire sabiamente, há décadas apontava os riscos desta “extensão assistencialista”, na qual a universidade 

se julga detentora de um saber superior, que tem de ser transmitida sem indagações e confronto: para ele, 

“Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a “sede do saber” a “sede da ignorância” 

“para salvar, com este saber, os que habitam nesta”. (FREIRE, 1977).  
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para além das práticas acadêmicas formais, por meio da Extensão, o acompanharão para todo 

o resto de sua vida, como algo constitutivo do cidadão e do profissional em que se 

transformou.  

Assim, não é incorreto afirmar que o objetivo mais amplo da atuação na Extensão 

seria a conquista de uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos, posto que a 

relação é bilateral, isto, de reciprocidade e de mútuas aprendizagens. Assim, “a extensão, 

enquanto responsabilidade social faz parte de uma nova cultura, que está provocando a maior 

e mais importante mudança registrada no ambiente acadêmico e corporativo nos últimos 

anos.” (CARBONARI; PEREIRA, 2007, p. 27 apud RODRIGUES et al., 2013, p.141). As 

implicações desta “nova cultura” se fazem notar, entre outros aspectos, por meio do valor 

atribuído à Extensão nos cursos, quando da avaliação institucional pelos agentes do 

Ministério da Educação, MEC, para credenciamento dos cursos de graduação Brasil afora.  

Por um lado, é inegável o quanto a Extensão vem contribuindo para permitir a ambos 

os lados – academia e sociedade (ressaltando que, em nenhum momento, aquela se separa 

desta) – o acesso a novas e melhores práticas que se revertam em bem-estar e qualidade de 

vida, em todos os âmbitos; por outro lado, em momentos de crise econômica prolongada, os 

efeitos de contingenciamento de gastos vão se fazendo sentir e afetam de forma intensa as 

atividades ligadas à Extensão.  

Pode-se dizer que uma das maiores contribuições da Extensão na PUC Minas reside na 

conscientização dos envolvidos em relação à responsabilidade social de suas ações / 

intervenções,  por meio da implementação e/ou consolidação da Extensão Universitária em 

áreas de distintas naturezas, fomentando a criação e a disseminação de processos e 

metodologias de tecnologia social e do subsídio à criação, ampliação e/ou rediscussão de 

políticas públicas voltadas para diferentes nichos da vida social.  

Por meio da Extensão Universitária, alicerçada no diálogo, no reconhecimento e 

valorização da multiculturalidade e da diversidade social, é possível almejar e conquistar – as 

ações de avaliação e monitoramento efetivadas nos mostram isso – o empoderamento de 

inúmeros segmentos sociais antes marginalizados, ajudando-os a conquistar representações 

coletivas, por meio de instrumentos específicos, oriundos das diversas ciências envolvidas. 

Assim, não é exagero afirmar que, como norte de nossas ações, temos vislumbrado o que, há 

tempos, preconizava Freire: 

 

Pode-se inferir que qualquer esforço para práticas bem sucedidas de extensão 

universitária, esteja ou não associado a uma capacitação profissional – seja ela em 

qualquer campo do conhecimento – o objetivo fundamental é possibilitar a 
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“problematização do homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e 

com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da 

realidade na qual e com a qual estão” (FREIRE, 1971, p.33). 

 

Neste e-book, ora apresentado ao público, são vários os exemplos bem sucedidos 

dessa ação dialógica e de aprendizagens mútuas que vêm sendo efetivadas na PUC Minas. 

São 14 artigos acadêmicos e 41 resumos expandidos, sobre variados projetos e alguns dos 

programas de extensão, efetivados em 8 diferentes campi ou unidades (Coração Eucarístico, 

Betim, Contagem, Barreiro, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel e PUC 

Virtual), que refletem os esforços envidados e conquistas alcançadas sob diferentes estratégias 

e metodologias, muitas delas com expertise própria, criada a partir das interpelações da 

realidade em que se intervinha. As temáticas mais abordadas – Meio Ambiente e Saúde (26 

trabalhos) e Tecnologia e Inovação (10) –, se fazem acompanhar de atuações nas áreas dos 

Direitos Humanos e Inclusão (6), Teologia, Educação e Filosofia (6), Trabalho e Produção (5) 

e Políticas Urbanas e Sociais (2). Ressalte-se que esse mapeamento é apenas didático, posto 

que muitos dos trabalhos são inerentemente interdisciplinares e seus agentes transitam em 

parcerias com outros projetos, bem como com órgãos internos e externos à universidade para 

consecução dos objetivos propostos.  

Por fim, gostaria de me ater ao título deste volume: Extensão PUC Minas – 

Encontros e Diálogos. Tomo aqui passagem da fala do Papa Francisco, em janeiro de 2018, 

na Universidade Católica de Santiago – em sua análise do contexto atual, ele ponderou que  

 

“Falar de desafios é assumir que há situações que chegaram a um ponto que exigem 

ser repensadas. O que até ontem podia ser um fator de unidade e coesão, hoje exige 

novas respostas. O ritmo acelerado e a implantação quase vertiginosa de alguns 

processos e mudanças, que se impõem em nossas sociedades, convidam-nos de 

maneira serena, mas sem demora, a uma reflexão que não seja ingênua, utopista e 

menos ainda voluntarista. Isto não significa frear o desenvolvimento do 

conhecimento, mas fazer da universidade um espaço privilegiado para 
“praticar a gramática do diálogo que forma encontro”. Pois “a verdadeira 

sabedoria é fruto da reflexão, do diálogo e do encontro generoso entre as pessoas””. 

(PAPA FRANCISCO, 2018, s/p. Grifo nosso.). 

 

Então, fica aqui nosso convite a você, leitor(a): que possa adentrar as discussões aqui 

apresentadas, praticar o exercício do diálogo e do encontro. Esperamos, ainda, que se sinta 

fisgado pelo desafiante clamor da Extensão Universitária, cuja prática  ressignifica a 

permanência e o percurso acadêmicos, pois que burila o que há de humano em cada um de 

nós, simultaneamente à necessária formação propiciada pelos investimentos nos âmbitos do 

ensino e da pesquisa.  
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III MOSTRA DE EXTENSÃO:                                                                           

consolidação da Rede PROEX PUC Minas 

 

Ana Teresa Brandão  de Oliveira e Britto1 

Camila da Conceição Mendes Costa2 

 

Em sua terceira edição, a Mostra de Extensão da PUC Minas foi realizada no dia 03 de 

maio de 2018, pela Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas (PROEX) na unidade Coração 

Eucarístico. Teve como objetivo promover um espaço de diálogo e troca de experiências das 

diversas atividades extensionistas promovidas na Universidade, dando-lhes visibilidade, e foi 

organizada pelas professoras Ana Teresa Brandão de Oliveira e Britto e Ev’Ângela Batista 

Rodrigues de Barros, com o apoio da funcionária Camila da Conceição Mendes Costa. 

Seguindo a mesma dinâmica das edições anteriores, a III Mostra foi organizada em 

duas atividades prévias: submissão, avaliação e classificação dos trabalhos; realização do 

evento propriamente dito, com a “Roda de conversa: Encontros e Diálogos”, tendo como 

ponto de destaque, no turno vespertino, as apresentações orais das produções acadêmicas. 

A submissão de trabalhos ocorreu em uma plataforma digital, entre os dias 20 de 

dezembro de 2017 a 13 de março de 2018. Conforme critérios do Edital,  foram aceitas as 

submissões de produções acadêmicas em dois formatos: resumos expandidos e artigos 

científicos,  cujos textos  deveriam  se enquadrar em nove modalidades3. A terceira edição da 

Mostra de Extensão da PUC Minas recebeu 135 submissões de produções acadêmicas.  

O processo de avaliação de trabalhos ocorreu em duas etapas. A primeira foi a análise 

pela comissão organizadora, levando em consideração as normas e critérios expostos no 

Edital “III Mostra de Extensão da PUC Minas – Edital para Seleção de Trabalhos 

Acadêmicos”. A segunda etapa contou com a participação de uma equipe de  60 pareceristas 

de diversas áreas do conhecimento, composta por professores(as) da PUC Minas e 

                                                           
1 Assessora Acadêmica da Pró-reitoria da PUC Minas. Professora Adjunta IV no Curso de Fonoaudiologia da 

PUC Minas, campus Coração Eucarístico. Pós-Dr.ª em Neurociências. E-mail: anateresabritto@pucminas.br. 
2 Graduada em Comunicação Social com ênfase em Relações Públicas pela PUC Minas. Funcionária da 

Coordenação Setorial de Produção Acadêmica e Publicação da Pró-reitoria de Extensão. E-mail: 

camila2801@gmail.com.  
3 I. Produção bibliográfica decorrente de práticas curriculares de extensão;  II. Produção técnica decorrente de 
práticas curriculares de extensão; III. Produção cultural decorrente de práticas curriculares de extensão; IV. 

Produção bibliográfica decorrente de projeto de extensão; V. Produção técnica decorrente de projeto de 

extensão; VI. Produção cultural decorrente de projeto de extensão; VII. Produção bibliográfica decorrente de 

produções dos Núcleos Temáticos, Coordenações Setoriais, Assessorias e demais instâncias de articulação da 

PUC Minas; VIII. Produção técnica decorrente de produções dos Núcleos Temáticos, Coordenações Setoriais, 

Assessorias e demais instâncias de articulação da PUC Minas; IX. Produção cultural decorrente de produções 

dos Núcleos Temáticos, Coordenações Setoriais, Assessorias e demais instâncias de articulação da PUC Minas. 
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profissionais convidados. Adotou-se o método de avaliação cega por pares4, no qual cada 

trabalho foi avaliado por no mínimo dois pareceristas. Os sessenta trabalhos com maior 

pontuação foram selecionados para apresentação oral, que ocorreu na tarde do dia 03 de maio 

de 2018. 

 

Encontros e Diálogos: roda de conversa 
 

Na manhã do dia 03 de maio, a abertura do evento foi presidida pelo Pró-reitor de 

Extensão, Professor Wanderley Chieppe Felippe, e contou com a participação da Pró-reitora 

de Graduação, professora Maria Inês Martins e do Chefe de Gabinete da Reitoria, Professor 

Paulo Roberto de Souza. Em seguida, foram feitas três apresentações culturais: o musical da 

cantora Michelle Wilson, discente do curso de Fonoaudiologia e campeã do concurso Bela 

Voz, realizado durante a Semana da Voz do5; e dois grupos de dança e percussão do Projeto 

Providência.  

Ainda pela manhã a “Roda de Conversa: Encontros e Diálogos”, mediada pela 

Professora Ev'Ângela Batista Rodrigues de Barros, contou com a participação das professoras 

Sandra Maria de Freitas e Carolina dos Santos Nunan, e dos extensionistas Ana Gleicimara 

Vaz Martins, Gabriela Pinheiro Noronha Teixeira, Lucas Moreira Sorrentino e Olivia Hellen 

Francisco Gomes. 

A professora Sandra Freitas, da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas 

(FCA), e a extensionistas Ana Martins, do curso de Jornalismo da PUC Minas Coração 

Eucarístico, compartilharam com os presentes as experiências e os desafios do “Projeto 

Providência na Comunidade”.  Atualmente coordenado pela professora Sandra, o projeto atua 

em três unidades: Fazendinha, localizada no Aglomerado da Serra; Taquaril, na região Leste 

de Belo Horizonte, e Vila Maria, no bairro Jardim Vitória. O “Projeto Providência na 

Comunidade” (PP) tem como objetivo geral “empreender ações de comunicação interna e 

externa para apoiar o plano de trabalho da direção do PP, que pretende aumentar o número de 

crianças e adolescentes atendidos (...).” (PUC MINAS, 2018).  

 

                                                           
4 Neste método, os pareceristas não têm conhecimento de quem são os autores do trabalho, de modo  a garantir a 

imparcialidade da avaliação.   
5 Evento extensionista promovido pelo Curso de Fonoaudiologia da PUC Minas Coração Eucarístico,  em 

parceria com o Núcleo de Meio Ambiente e Saúde – NuMAS, da Pró-reitoria de Extensão, durante a Semana 

Mundial da Voz, comemorada em 2018 no período entre 16 e 22 de abril. 
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O projeto “IEPÊ ÒMÌNIRA: observatório e clínica de lutas democráticas”,  atualmente 

coordenado pelo professor Bruno Vasconcelos de Almeida, da Faculdade de Psicologia da 

PUC Minas (FAPSI), foi apresentado pelos extensionistas Gabriela Pinheiro, aluna do curso 

de Direito da PUC Minas Praça da Liberdade, Lucas Sorrentino e Olivia Gomes, ambos do 

curso de Psicologia da PUC Minas Coração Eucarístico. A palavra IEPÊ tem origem na 

língua Tupi e significa espaço único e singular, e a palavra ÒMÌNIRA significa liberdade. 

Desta forma,  o termo “IEPÊ ÒMÌNIRA” é compreendido como liberdade – liberdade; e tem 

como objetivo geral promover um conjunto de práticas (psicológicas, de saúde, 

comunicacionais e jurídicas) junto à população em situação de rua no município de Belo 

Horizonte, além de propor cursos de formação e capacitação para diferentes públicos, com 

temáticas ligadas à população de rua, direito à saúde e democracia. 

A professora Carolina Nunan, do Instituto de Ciências Gerenciais (ICEG), unidade 

PUC Minas Barreiro, apresentou o relatório final do projeto de pesquisa “Aprendizado e 

Vivência Transformadora: a função educativa da Extensão Universitária na formação do 

aluno da PUC Minas no Barreiro”. O projeto abordou a discussão do papel da extensão 

universitária da PUC Minas naquela unidade, para a formação discente, na perspectiva do 

aluno de graduação. Segundo ela, a relevância baseia-se na “agregação de valor à missão da 

PROEX/PUC Minas, por meio do mapeamento do caráter formador da extensão universitária, 

na perspectiva do aluno que participa das atividades de extensão, no âmbito da unidade 

Barreiro”. (NUNAN, 2017) 

Ao final da manhã, os participantes foram convidados a responder  um questionário de 

avaliação sobre as atividades. Com um público de quase 100 pessoas, foram recolhidas 73 

avaliações, destas 25 pessoas declararam que são ou foram extensionistas, o que representou 

34% das avaliações recebidas.  

A maior parte do público era composta por alunos(as) da Unidade Coração 

Eucarístico, o que é compreensível, por ser o local de realização das atividades. Como a PUC 

Minas tem vários campi e unidades, muitos eventos vêm tendo realização descentralizada, de 

modo a potencializar o acesso ao maior número possível de participantes. 

No gráfico 1, verifica-se a porcentagem de participantes por curso de origem.  
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Gráfico 1 - Curso de vínculo dos participantes 

 

 

A “Roda de conversa: Encontros e Diálogos” foi muito bem avaliada pelo público: 

quase 80% das pessoas declararam que a atividade atendeu totalmente as suas expectativas. A 

qualidade da atividade foi muito bem avaliada tanto no que se refere à divulgação, quanto à 

organização, à adequação das instalações e à pontualidade. A avaliação continha ainda um 

item aberto  em que os participantes poderiam escrever críticas, sugestões e elogios ao evento. 

Algumas dessas opiniões encontram-se transcritas a seguir: 

 

“Poderiam mostrar as programações e/ou locais de ocorrência do evento”.  
“É necessário melhorar a divulgação do evento, bem como das atividades que serão realizadas nele”. 

“O evento atingiu as minhas expectativas”.  

“Excelente evento”.  

“Parabéns a toda a equipe que se dedicou à realização da Mostra. Excelente”!  

“Foi ótimo!”  

“Ótimo evento! Com muita informação interessante sobre a extensão”.  

“O evento foi ótimo e proporcionou maior entendimento sobre os aspectos da extensão”.  

“Evento bem organizado! Local apropriado”.  

“O ambiente para a Mostra de Extensão foi excelente”.  

“A informalidade e energia das apresentações culturais foi maravilhoso. A abertura poderia ter 

passado a mesma alegria para chamar atenção e prender os ouvintes desde o inicio. A participação de 

alunos extensionistas acrescentou muito”. 

 

Em relação às principais razões que motivaram a participação do público, era possível 

marcar mais de uma opção. Os itens que mais se destacaram foram: cumprir uma atividade da 

disciplina / curso, atualizar conhecimentos, e interesse por ações de Extensão Universitária. 

Interessante também observar o importante papel da extensão universitária na agregação de 

interesses e no apoio mútuo entre colegas (gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Motivação para participar da atividade 

 
 

Várias foram as contribuições que a atividade trouxe ao público, segundo os 

participantes. Dentre elas, destaca-se a possibilidade de aprimorar o conhecimento, o estímulo 

à reflexão sobre a prática profissional e o exercício da cidadania (gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Contribuições da atividade 
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Apresentações Orais das Produções Acadêmicas 

 

Os sessenta trabalhos selecionados (tabela 1) foram distribuídos em 10 salas de aulas, 

segundo critérios da comissão organizadora, que propôs a participação mesclada entre os 

diversos  Núcleos Temáticos e de Referência da PROEX (gráfico 4). Em todas as salas, havia 

um docente mediador e um extensionista como apoio logístico. A distribuição foi feita de 

forma a favorecer a troca de experiências e a interdisciplinaridade entre diferentes áreas de 

conhecimento, referenciadas pelos núcleos. 

Para a apresentação oral, o expositor tinha  até 15 (quinze) minutos e, ao final das seis 

apresentações, foi aberto tempo para debates, esclarecimentos e discussões entre os presentes. 

Dessa forma, a comissão organizadora procurou assegurar que todos os participantes tivessem 

as mesmas condições para explanação e ainda suscitou a permanência dos presentes para as 

considerações finais sobre as produções acadêmicas. 

 

Tabela 1 - Produções acadêmicas selecionadas para apresentação oral6  

Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 

Trabalho 

Núcleo 

temático  

A gagueira abordada na escola: uma interface entre a 

Fonoaudiologia e a Docência 

Amanda Martins da Silva  

Anna Carolina Campos da Silva 

Cássia Helen Maranha Silva 

Izabelle Maximiano Costa 

Karen Luiza Jardim da Costa 

Pollyana Oliveira Almeida 

Prof.ª Pós-Dr.ª Ana Teresa Brandão de Oliveira e Britto  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

A importância de se levar a educação permanente a 

terceira idade 

Cynthia Maria Rodrigues dos Santos Araújo  

Raquel Cristine Silva Correa 

Prof.ª Me. Márcia Braz Rossetti 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

A prática curricular de extensão na Faculdade 

Mineira de Direito da PUC Minas Praça da 

Liberdade: uma reflexão sobre a possibilidade de 

produzir-se um ensino jurídico crítico – pautado na 

tríade ensino pesquisa e extensão -, interdisciplinar e 

emancipatório em sala de aula pela via extensionista. 

Prof. Dr. Adalberto Antonio Batista Arcelo  

Prof. Dr. Ricardo Guerra Vasconcelos  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Artigo 

Científico 
NDHI 

A utilização de fluxograma orientador nas Unidades 

Básicas de Saúde 

Camila Godinho Ribeiro 

Carolina Bicalho Braga 

Iara Pinheiro Calil 

Luciano Gonzaga e Freitas  

Silas César Da Silva Ribeiro 

Prof.ª Me. Karine Ferreira do Santos 

II. Produção técnica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Age of Philosophy: jogo de apoio ao ensino de 

Filosofia para alunos do ensino médio 

Christyan Santos Rosa  

Daniel Machado Osório Pereira 

Lucas Maffra Viera 

Prof.ª Me. Soraia Lúcia da Silva 

Prof. Me. Tadeu dos Reis Faria  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

Análise de modos e efeitos de falhas: abordagem 

extensionista aplicada a uma pequena empresa 

Henrique Tadeu Castro Mendes  

Matheus Albiani Alves 

Pedro Vettorello Pinheiro 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Lopes Carvalho  

Prof. Me. Luciano Andrade 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTEI 

 

                                                           
6 Os trabalhos foram relacionados por ordem alfabética do título. 
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Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 

Trabalho 

Núcleo 

temático  

Aprender a Incluir: o papel da extensão universitária 

na perspectiva de alunos extensionistas do Programa 

Rede Incluir 

Anna Karina Cunha Gonçalves 

Edijane Pereira dos Santos 

Gabriela de Souza Vaz 

Luiza Roberta Maciel Faleiro 

Prof.ª  Drª Carolina Costa Resende 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NDHI 

Assessoria técnica a ocupações urbanas: processos 

autônomos de urbanização 

Caroline Cristiane Rocha 

Luiz Felipe Velloso Leal 

Mariana Laureano Benfica 

Prof.ª Dr.ª Viviane Zerlotini da Silva 

II. Produção técnica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 

Atividade extensionista em uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos: contribuições do 

Projeto Respira-Ações 

Alessandra de Cassia Garcia 

Juliana Maria da Silva  

Letícia Junqueira Correa 

Nayara Azarias Simão 

Prof. Dr. Marcelo Branco 

Profª. Me. Maria Imaculada Ferreira Moreira Silva 

Profª. Dr.ª Marilene Mendes dos Santos 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Avaliação do conhecimento de produtores em Minas 

Gerais sobre a tripanossomíase em bovinos: estamos 

preparados? 

Silvia Amorim Gomes 

Sayd Kildren Silva 

Prof. Dr. Rogério Carvalho de Souza 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Avaliação nutricional de crianças menores que cinco 

anos de uma creche da microrregião de Betim 

Felippe Amaral Simões  

Isabel Drummond Teixeira 

Lucas Palhares Barreto Mendes  

Ramon Ramos de Souza Gonzaga 

Paula Isabelle Rodrigues Zevallos 

Virgínia Pirâmides Coura Martins de Loyola 

Prof. Dr. Sílvio Cesar Zeppone 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Bem estar global e Tenda da Saúde Bucal: 

informação e promoção à saúde para a população 

Belo-Horizontina 

Liliana Carla Ferreira Lara 

Pedro Henrique Gonçalves Ferreira 

Yasmin Caroline Furtado de Lima 

Profª. Dr.ª Lylian Vieira de Paula 

III. Produção cultural 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Conhecimento das pessoas sobre a estratégia para o 

controle da Dengue em Belo Horizonte, MG 

Felipe Nunes Rocha 

Janaína Diniz Silva 

Marcos Gabriel Monção Soares  

Prof.ª Me. Maria Da Consolação Magalhães Cunha 

VII. Produção bibliográfica 

decorrente de produções dos 

Núcleos Temáticos, 

Coordenações Setoriais, 

Assessorias e demais 

instâncias de articulação da 

PUC Minas 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Criação de Jogos Digitais e Prototipagem de 

Eletrônicos através de Programação Visual 

Caio Ferreira Silva 

Lucas Expedito Gonçalves Durvalino 

Victor Moraes Boaventura 

Prof. Me. Nesley Jésus Daher de Oliveira 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

DCBIO Inteligente: software para apoio a gestão 

sustentável da PUC Minas 

Aline Gonçalves 

Iara Síria Morais Lopes 

Igor Giori Camargos 

Prof.ª  Me. Soraia Lúcia da Silva 

Prof. Me. Tadeu dos Reis Faria  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

Educação em saúde: uma experiência de ensino-

aprendizagem através do Projeto Itapuranga 

Grasiele Cristine Ferreira 

Júlia Rocha Soares  

Luana Mendes Campos 

Luísa Chaves Simões Silva 

Rebeca Lorrayne da Costa Martins  

Stefânia Lais Anzolin Nicola 

Prof.ª Me. Adriana Diniz de Deus  

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Educação infantil e inclusão: oficinas para uma 

práxis docente 

Camila Nogueira dos Santos Oliveira 

Mariana Teodoro de Oliveira 

Pávila Viana da Silva 

Thais Teixeira Inácio 

Profª. Me. Nilza Bernardes Santiago 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEF 

EDUCAPRO - Contribuição da Engenharia de 

Produção na Gestão escolar: uma primeira 

experiência 

Ana Claudia da Cunha Kellis Pinheiro  

Luciene Batista da Rocha 

Mateus Santos Costa 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Lopes Carvalho  

Prof. Me. Luciano Andrade 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTEI 
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Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 

Trabalho 

Núcleo 

temático  

Equoterapia multidisclinar: um atendimento especial 

para crianças especiais: contribuição no ganho 

funcional e na participação social 

Dayane Cristina dos Santos 

Fernando Alves do Reis  

Isabela Faria Campos 

Jane Kele Campos Luz 

Josiane Clara Ribeiro 

Júlia Rocha Soares  

Nathalia Roscoe e Firace 

Thamires Aparecida Silva  

Prof.ª Dr.ª Patrícia Lemos Bueno Fontes  

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Escuta qualificada com adolescentes estudantes de 

uma escola pública de Betim/MG 

Jéssica Alves de Souza 

Joelson Rodrigues de Souza 

Kívia Cristine Oliveira Silva 

Ricardo Zenóbio Darwich Filho 

Prof.ª Me. Jane Moreira de Azevedo 

Prof.ª Me. Yara Mendes Ferreira 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Estimulação cognitiva e orientações para 

alimentação de um grupo de idosas 

institucionalizadas como resultado da 

indiossociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão na graduação de Fonoaudiologia. 

Ana Luísa Gonçalves de Melo 

Bruna Franciele Guimarães  

Jéssica Maria Campos Salles 

Leilane Júlia Chaves de Lima 

Prof.ª Me. Patrícia Vieira Salles  

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Estratégias de educação ambiental para implantação 

de hortas orgânicas em espaços urbanos 

Bárbara Cristina Liodoro de Souza 

Isabella Ludmila Felix da Silva Salgado 

Mariana Laureano Benfica 

Rayane Talyta Bernardes Camilo  

Sofia Aguiar Carvalho Fonseca Cruz  

Prof. Me. André Rocha Franco 

Prof. Dr. Fernando Verassani Laureano  

Prof. Me. Miguel Ângelo Andrade 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Estudo e seleção de ferramentas educativas voltadas 

para crianças de 4 a 5 anos na Creche Bebê Feliz 

 Jônata Rafael Teodoro Ferreira 

Tatiane Coutinho Alves  

Tiago Silva Caetano 

Prof.ª Dr.ª Cléia Márcia Gomes Amaral 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTEI 

Estudo Etnobotânico para Estímulo ao Diálogo 

Inter-Religioso na PUC Minas por meio de um 

Jardim Espiritual 

Bárbara Cristina Liodoro de Souza 

Rayane Talyta Bernardes 

Rodrigo Pazzinatto de Almeida 

Prof. Me. André Rocha Franco 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUMAS 

Fé e cura – experiência etnográfica junto ao Projeto 

de Extensão Lições da Terra na comunidade 

quilombola de Barro Preto 

Júlia Cotta Lima De Oliveira 

Karolina Santos Hugo 

Yan Batista Rodrigues 

Prof.ª Dr.ª Denise Pirani 

III.  Produção cultural 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 

Fonoaudiologia escolar: a importância da 

estimulação da consciência fonológica nos escolares 

do ensino fundamental 

Amanda Martins da Silva 

Anna Carolina Campos da Silva 

Cássia Helen Maranha Silva 

Izabelle Maximiano Costa 

Karen Luiza Jardim da Costa 

Pollyana Oliveira Almeida 

Prof.ª Me. Cláudia Gonçalves de Carvalho Barros  

Prof.ª Dr.ª Denise Brandão de Oliveira e Britto 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Futebol de Cinco: uma prática extensionista 

João Paulo Lourenço 

Larissa de Oliveira e Silva 

Lucas Peixoto Fernandes Guimarães  

Prof.ª Dr.ª Cláudia Barsand de Leucas 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Higiene: Uma coceirinha a menos! 

Aline Carolina Carvalho Reis; 

Caroline Wendreley Silva Oliveira; 

Lucas Barbosa Fernandes; 

Luiz Henrique da Silva Costa; 

Tatiane Paiva Pacheco Leles; 

Vanessa Elen dos Santos Teodoro; 

Prof.ª Gisele Fráguas  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Implantação da disciplina extensionista Projeto 

Aplicativo no curso EAD em Ciências Contábeis 

Prof. Me. Amilson Carlos Zanetti  

Prof. Me. Marcelo Prímola Magalhães  

Prof.ª Dr.ª Tânia Cristina Teixeira  

Prof.ª Dr.ª Josmária Lima Ribeiro de Oliveira  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTRA 
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Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 

Trabalho 

Núcleo 

temático  

Implementação de ferramentas de qualidade em uma 

pequena empresa fornecedora de produtos e serviços 

André Moreira Duarte 

Aline Gomes Vicente 

Profª. Dr.ª Alessandra Lopes Carvalho  

Prof. Me. Luciano Andrade 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTRA 

Inclusão digital na vida das pessoas da terceira idade 

Izaias Braga da Silva 

Paloma Mendes de Castro 

Tatiane Coutinho Alves  

Tiago Silva Caetano 

Prof.ª Dr.ª Cléia Márcia Gomes Amaral 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTEI 

Integração da pesquisa à extensão no Projeto 

(A)Penas Humanos: levantamento dos distúrbios 

musculoesqueléticos dos recuperandos do sistema 

aberto e fechado na APAC no ano de 2016/17 

Bárbara Carvalho Barros 

Camila Cerqueira Sousa 

Giovane Santana da Silva 

Isabela Tereza Paixão Amarante 

Jordana Batista Rodrigues da Silva 

Laura Barroso Costa 

Lays Oliveira Rocha 

Mayra Cristina Antunes Costa 

Marina Almeida Santana 

Tulio Fernandes de Almeida 

Prof.ª Roberta Berbert Lopes  

Prof.ª Patricia Dayrell Neiva 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NDHI 

Irmandade Os Carolinos: território, memória, 

patrimônio e regularização fundiária – experiências 

multidisciplinares 

Prof.ª Dr.ª  Denise Pirani 

Prof. Me Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 

Linguagem Oral e Escrita: a construção de uma 

comunicação eficiente. 

Camila Eduarda Elias Silva 

Carolina da Rocha Cruz 

Gabriela de Souza Vaz 

Luana de Lima Souza 

Samara Finamor dos Reis 

Prof.ª Me. Cláudia Gonçalves de Carvalho Barros  

Prof.ª  Dr.ª Denise Brandão de Oliveira e Britto.  

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUMAS 

Metodologia aplicada ao canteiro escola: a 

experiência de um ano de projeto de extensão no 

curso de Engenharia Civil na PUC Minas - São 

Gabriel 

Joyce Laryssa Dias Brandião 

Renato Damasceno Netto 

Prof.ª  Me. Elke Berenice Kölln 

Prof. Me. Paulo Henrique Maciel  

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTEI 

Mundos artificiais e reais: a adoção de Práticas 

Extensionistas em disciplina de simulação 

computacional na Engenharia de Produção 

Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Fernandes Almeida 

Prof.ª Dr.ª Carolina dos Santos Nunan 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

Novos olhares, nossos lugares: Uma experiência da 

ressignificação dos espaços através da fotografia 

Ana Gleicimara Vaz Martins 

Pedro Fernandino Ogando 

Prof.ª Dr.ª Sandra Maria de Freitas 

V. Produção técnica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 

O caso de Mariana: experiência de desenvolvimento 

e aplicação de tecnologia social  

Bruna Camposano Médici 

Daniel Henrique de Menezes Dias  

Paula Pires Santos Pereira Thomaz 

Prof. Me. Tiago Castelo Branco Lourenço  

VIII. Produção técnica 

decorrente de produções dos 

Núcleos Temáticos, 

Coordenações Setoriais, 

Assessorias e demais 

instâncias de articulação da 

PUC Minas. 

Resumo 

Expandido 
NUPSU 

O jogo como recurso lúdico na educação: utilização 

para desenvolvimento de habilidades no contexto 

educacional 

Maria Rita da Silveira Crescêncio 

Prof.ª Dr.ª Regiane de Souza Quinteiro  

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEF 

O papel da comunicação para articulação 

comunitária na extensão universitária 

Samuel Fávero Barbosa Resende 

Prof.ª Me. Márcia Mansur Saadallah 

Prof.ª Me. Samantha Simões Braga 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 
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Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 

Trabalho 

Núcleo 

temático  

Oficinas de aprendizagem orientadas ao uso de 

tecnologias: modelo para desenvolvimento de 

atividades como forma de construir e sedimentar 

conhecimento 

Prof. Me. Nesley Jésus Daher de Oliveira 

VIII.  Produção técnica 

decorrente de produções dos 

Núcleos Temáticos, 

Coordenações Setoriais, 

Assessorias e demais 

instâncias de articulação da 

PUC Minas. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

Os jovens e o direito à sustentabilidade e ao meio 

ambiente 

André de Muylder Oliveira 

Diego Alves Simões 

Larissa Taís Martins Belmiro 

Prof.ª Me. Meny Aparecida da Silva Ribas 

Prof.ª Dr.ª Adriane Maria Arantes de Carvalho 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUTRA 

Perfil dos participantes da etapa estadual do Projeto 

Parlamento Jovem de Minas 2017 
Prof. Dr. Alexandre Eustáquio Teixeira 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NUPSU 

Plano diretor e a proteção jurídica dos territórios 

quilombolas: reflexões sobre a luta pelo 

reconhecimento dos territórios quilombolas no Plano 

Diretor do Município do Serro 

André Tourinho Ribeiro 

Eugênia Chilombo     

Julia Guimarães                            

Márcia Cristina Gama Zanon 

Tairine Grazziella Machado 

Prof. Matheus de Mendonça Gonçalves Leite 

IV. Produção bibliográfica 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Artigo 

Científico 
NDHI 

Prática curricular de extensão com agentes 
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Prof.ª Me. Kátia Maria Pacheco Saraiva 

VI. Produção cultural 

decorrente de projeto de 

extensão. 

Resumo 

Expandido 
NDHI 

Projeto Laços e sua construção metodológica 

David de Oliveira Castro 

Izabella Riza Alves 

Juliana França Marques Lemos 

Prof.ª Dr.ª  Aline Aguiar Mendes 

I. Produção bibliográfica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Artigo 

Científico 
NDHI 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

28 

Título da produção acadêmica Nome Completo dos autores 
Modalidade da 

produção acadêmica 

Tipo de 
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Núcleo 

temático  
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Expandido 
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I. Produção bibliográfica 
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Júlia Rocha Soares  
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Lucas Henrique Faria 

Mariana Lana Sales 

Prof.ª Me. Soraia Lúcia da Silva 

Prof. Me. Tadeu dos Reis Faria  

II.  Produção técnica 

decorrente de práticas 

curriculares de extensão. 

Resumo 

Expandido 
NUTEI 

Sonoro despertar: Intervenções Socioeducativas 

Amanda Luiza Lobo Silva 

Ana Luiza Etelvino da Silva 

Gabriel Araújo Ramalho 

Thais Natiele Bessa de Miranda        

Walesca Karine da Silva Moura  

Prof.ª Dr.ª Valéria Silva Freire de Andrade 
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No gráfico a seguir, uma visão geral da distribuição dos trabalhos em relação a seu Núcleo 

temático: 

 

Gráfico 4 – Distribuição das produções acadêmicas por núcleo de referência 

 

 

Conforme ocorreu na atividade da manhã, à tarde também foi aplicado um formulário 

de avaliação das apresentações orais das produções acadêmicas. Com a participação de quase 

190 pessoas, entre alunos(as), professores(as) autores e convidados, foram recolhidos 117 

formulários. Desse total, 85 pessoas declararam que são ou foram extensionistas, o que 

representa 73% das avalições recebidas. Docentes e discentes das diversas unidades e campi 

(gráfico 5) estiveram presentes à III Mostra, e houve participação de grande parte dos cursos 

da PUC Minas (gráfico 6). 

 

Gráfico 5 – Unidade / Campus de vínculo do participante 
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Gráfico 6 - Curso de vínculo do participante 

 
Observação: a) Um dos alunos do curso de Engenharia Civil informou que também está cursando Engenharia de 

Energia; b) Na opção “Outros” foram computados alunos(as) dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, 

Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, Engenharia Mecânica, Física, História, Nutrição, e um(a) 

professor(a) informou que leciona disciplinas nos cursos de Engenharia, Biomedicina e Ciência da Computação. 

 

As apresentações orais também foram bem avaliadas pelos participantes: 77% (90) das 

apreciações consideraram que as apresentações atenderam totalmente as suas expectativas. A 

qualidade das apresentações em termos de divulgação, organização, adequação das 

instalações e cumprimento dos horários foram também consideradas excelentes por mais da 

metade dos participantes.  

Em relação à divulgação geral da III Mostra, constatou-se o papel essencial dos 

docentes no estímulo à participação junto à comunidade acadêmica, ainda que a Sistema de 

Gestão Acadêmica (SGA) da universidade e as mídias sociais apresentem-se como fortes 

aliados nessa mobilização.  
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Várias foram as sugestões e críticas feitas em relação às apresentações orais,  que 

estão transcritas a seguir:  

 

“A sala poderia ser maior”. 

“Achei bem organizado, porém com pouco público” 

“Acho que seria muito interessante se não houvesse aulas para os alunos participarem” 

“Adorei a troca de experiências” 
“Adorei participar. Obrigada pela oportunidade” 

“Ampliar a divulgação das próximas "Mostra de Extensão"”. 

“Apresentação para maior número de pessoas, com isso mais apresentações e conhecimento”. 

“Aumentar o tempo de apresentação dos projetos/práticas de extensão”. 

“Banner impresso seria melhor”. 

“Deixo como sugestão que seja disponibilizado previamente a ordem de apresentação”. 

“Divulgação e convite a outras pessoas que também estuda e trabalha com os tipos de exposição”. 

“Divulgação nos demais cursos”. 

“Em relação às edições anteriores, está ótimo”! 

“Evento interessante e bem organizado”. 

“Evento muito enriquecedor! Perceber que nossa futura profissão pode se expandir é gratificante”. 

“Excelente espaço para partilha de experiências e informação”. 

“Foi excelente”! 

“Gostei muito da metodologia ao separar ações/práticas por sala. Poderia ter um momento em que todos 

os participantes, como um seminário em auditório, antes da mostra com fala de professores... e 

contribuições e vivências”. 

“Incentivar maior participação discente”. 
“Maior divulgação para incentivar a participação de todos” 

“Maior tempo de apresentação dos trabalhos; não há necessidade de modelo de banner digital; maior 

quantidade de figura nos artigos”. 

“Melhorar a divulgação do local”. 

“Muito interessante Mostra com vários temas, de grande importância para sociedade”. 

“O evento foi ótimo para adquirir novas informações e conhecimentos”. 

“Ótimo evento, aproximando os alunos à Extensão Universitária”. 

“Retornar ao formato antigo, do ano passado, para a apresentação do banner”. 

“Um espaço maior para discussões dos temas e que possa ter mais turmas”. 

 

Além de motivados a apresentar oralmente os resultados e desafios de seu projeto de 

extensão e compartilhar experiências, várias outras razões para participar foram destacadas 

pelo público que avaliou a atividade (gráfico 7).  

 

Gráfico 7 - Motivação para participar da atividade 

 
Observação: trata-se de uma questão aberta, em que o participante pode marcar mais de uma opção. 
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Em relação às contribuições da atividade para esse público, os destaques foram: 

adquirir novas informações e conhecimentos, e articulação entre teoria e prática (gráfico 8) 

 

Gráfico 8 - Contribuições da atividade 

 
Observação: a)  trata-se  de uma questão aberta, em que o participante pode marcar mais de uma opção; b) os 

itens “ Não trouxe contribuição e não respondeu corresponde a 0,38% do total das respostas obtidas. 

 

Como atestam as avaliações devolvidas pelos participantes, a III Mostra de 

Extensão foi mais uma oportunidade para apresentar e aprimorar as atividades 

extensionistas desenvolvidas na PUC Minas. A participação do público vem crescendo 

a cada edição, e o compartilhamento de experiências enriquece a ação dos que atuam  

nas diversas modalidades, pois permite a reflexão sobre os desafios e os benefícios de 

se fazer Extensão Universitária.  
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ 

 

Bruno Vasconcelos de Almeida1 

Clara Prado Campos2  

 

RESUMO 

 
O presente artigo, produzido no seio do projeto de extensão “Andanças: População em Situação de Rua e 

Práticas Transdisciplinares”, tem o objetivo de traçar um paralelo entre as violações de direitos sofridos pela 

população em situação de rua e a Constituição de 1988, assim como a legislação criada em decorrência dela. 
Para tanto, é feita uma exposição acerca da condição atual da população de rua, de Minas Gerais e, 

principalmente, de Belo Horizonte; posteriormente são analisados os principais marcos legais em relação ao 

tema e, finalmente, é feita uma análise crítica em relação à discrepância entre a tutela formal e a material que é 

dada ao grupo em questão. Insta salientar que toda a discussão trazida pelo trabalho se dá à luz do conceito de 

ponderação de valores. 

 

Palavras-chave: Constituição Federal. População em Situação de Rua. Ponderação de Valores. Minas Gerais. 

Belo Horizonte. Projeto Andanças. 

 

THE HOMELESS POPULATION AND THE CITIZEN CONSTITUTION 

ABSTRACT 

 
The present work, written within the project named “Andanças: População em Situação de Rua e Práticas 

Transdisciplinares”, aims to establish a relation between the violations of rights suffered by the homeless 

population and the Brazilian Constitution of 1988, as well as the legislation created on its grounds. In order to do 

so, an exposition of the current situation of the homeless people is made, especially the population from Minas 

Gerais and Belo Horizonte, likewise, an exposition of the most important legislation on that matter and a 

criticism about the unconformity between the protection allegedly provided by the legislation and the actual 

situation of homeless people. Furthermore, it is important to mention that all the work is based on the concept of 

Deliberation of Social Values. 

 
Keywords: Brazilian Federal Constitution. Homeless population. Deliberation of Social Values. Minas Gerais. 

Belo Horizonte. Andanças Project. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, cuja produção está vinculada ao projeto de extensão da Pró-

Reitoria de Extensão da PUC-MG, denominado “Andanças: População em Situação de Rua e 

Práticas Transdisciplinares”, propõe-se a analisar como se dá a realização fática dos direitos e 

garantias fundamentais, previstos no texto da chamada Constituição Cidadã, no tocante à 

                                                           
1
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2 Graduanda em Direito pela PUC Minas , Campus Coração Eucarístico, e-mail: clarapradocampos@gmail.com. 
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população de rua. Nesse sentido, tal linha de pesquisa objetiva analisar, diante da 

impossibilidade de realização da constituição de maneira plena e irrestrita, quais princípios ou  

grupos são, normalmente, preteridos. Sob essa ótica, portanto, este artigo busca investigar de 

que maneira vem sendo encarada, pelo poder público, a crescente população em situação de 

rua, marcadamente do estado de Minas Gerais e de sua capital. 

Para tal, cabe a fim de contextualização história e de introdução do tema a ser tratado, 

abordar em primeiro lugar, o cenário de criação da Constituição Federal. O processo de 

redemocratização do Brasil, que marcou o fim de um longo período de Ditadura Militar, teve 

como resultado a promulgação, no ano de 1988, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Tal constituição teve origem a partir de uma Assembleia Constituinte, iniciada em 

Fevereiro de 1987, cuja composição consistiu em 559 membros, 487 Deputados Federais e 72 

Senadores, dos quais 23 eram os chamados Senadores “biônicos”.  

A Constituição de 1988 foi, definitivamente, um marco para a tradição constitucional 

brasileira, tanto pelo seu processo de elaboração quanto pelo seu conteúdo. Durante o 

processo de criação da referida Carta, participaram não somente parlamentares com diferentes 

vieses políticos mas também amplos setores da sociedade civil, seja por meio de audiências 

públicas ou pela proposição de emendas ao projeto constitucional. No que concerne o seu 

conteúdo, a Constituição brasileira de 1988 “pode ser considerada como a mais democrática e 

avançada em nossa história constitucional” (SARLET, 2012), já que traz, pela primeira vez, 

de forma escrita, a afirmação do Estado brasileiro como um Estado Democrático de Direito 

que tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana ( CF, artigo 1º, III).  

Ainda sobre o conteúdo inovador da Carta de 1988, é importante salientar a 

importância dada aos direitos fundamentais e suas garantias, que estão não só enumerados no 

extenso Título II, mas em todo o texto constitucional. Ademais, foram recepcionados diversos 

direitos fundamentais de Tratados de Direito Internacional que ainda não tinham sido 

ratificados, assim como se versou no texto expressamente sobre esses tratados de modo a 

reconhecer sua importância e validade no ordenamento jurídico nacional.  

 

2 A PONDERAÇÃO DE VALORES 

 

Os ordenamentos jurídicos são formados por normas jurídicas, essencialmente, 

princípios e regras, o que não é diferente no caso da Constituição brasileira. As regras são 

deveres definitivos que se aplicam por meio da subsunção, isto é, ou a regra aplica-se a um 

dado caso concreto ou não; os princípios, por outro lado, expressam deveres prima facie, cujo 
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conteúdo definitivo somente é fixado após  sopesamento  com princípios colidentes. Em 

outras palavras, os princípios têm o objetivo de garantir que o que determinam seja realizado 

na maior medida possível, nesse sentido, em caso de conflito entre eles não se aplica um em 

detrimento do outro, como se faz com as regras, mas sim, busca-se realizar uma conciliação 

entre os princípios conflitantes de modo que cada um seja aplicado na sua extensão máxima 

de acordo com o caso concreto. 

O procedimento hermenêutico da ponderação de valores é justamente esse processo de 

conciliação entre princípios quando de sua aplicação prática. Num contexto como o brasileiro, 

em que a Constituição é recheada de princípios cujo propósito é assegurar direitos e garantias 

fundamentais, mostra-se inevitável que existam conflitos entre eles quando da sua execução 

pelos juízes nos casos concretos. Apesar de não haver hierarquia entre normas constitucionais, 

no âmbito da prática jurídica, algumas hão de ser priorizadas em detrimento de outras.  

Um bom exemplo para elucidar a questão do conflito entre normas constitucionais 

seria: como conciliar o princípio da liberdade de expressão com o direito à intimidade e à 

privacidade? Caberá ao juiz competente analisar o fato concreto; caso se trate de uma pessoa 

comum do povo, provavelmente será priorizado o direito à intimidade e à privacidade, por 

outro lado, caso se trate da vida privada de um político de alto escalão que esteja envolvido 

em grandes escândalos de corrupção, o que torna sua vida privada algo de interesse público, o 

juiz provavelmente dará prioridade ao direito à liberdade de expressão da imprensa.  

É evidente que o conflito entre as duas normas tratadas acima é apenas um entre os 

que acontecem a todo tempo na prática jurídica. Voltando-se ao foco temático deste trabalho, 

é importante investigar de que maneira o direito à moradia e o princípio da dignidade da 

pessoa humana têm sido colocados quando entram em conflito com outras normas, como o 

direito à propriedade. Para tanto, será feita, primeiramente, uma exposição acerca da situação 

da população em situação de rua de Minas Gerais e de Belo Horizonte e de que maneira as 

políticas públicas têm buscado lidar com esse grupo e suas dificuldades.  

 

3 QUADRO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

É fato que a população em situação de rua tem aumentado drasticamente nos últimos 

anos, e o presente artigo tem como um de seus objetivos analisar quais têm sido as medidas 

tomadas pelo poder público para lidar com essa tendência de crescimento. Para isso, primeiro 

será  feita  uma  breve  caracterização  da  população  em  situação  de  rua, a  partir  de  dados  
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estatísticos, posteriormente serão apresentados os principais marcos legais em relação ao tema 

em questão e finalmente será feita uma análise crítica em relação ao disparate existente entre 

o que o ordenamento brasileiro como um todo visa garantir e a realidade brasileira.  

 

3.1 Dados Estatísticos 

 

Nesta seção, serão apresentados dados estatísticos caracterizadores da população em 

situação de rua de Belo Horizonte. Tais dados terão como fonte, majoritária mas não 

exclusivamente, o Terceiro Censo de População em situação de Rua e Migrantes de Belo 

Horizonte, realizado no ano de 2013 pela Prefeitura. É relevante apontar que o primeiro e o 

segundo censos realizados, são dos anos de 1998 e 2005 respectivamente.  

No que se refere ao número de pessoas em situação de rua vivendo em Belo 

Horizonte,  foi computado um crescimento assustador, principalmente nos últimos anos. Em 

1998, existiam aproximadamente 1120 pessoas em situação de rua;  em 2005, 1164 pessoas; 

em 2013, 1827 e, segundo levantamentos recentes da Prefeitura de Belo Horizonte, em 2017 

essa população chegou ao seu recorde, com 4500 pessoas.  

Os dados obtidos pelo censo de 2013 tornaram possível traçar o perfil demográfico da 

população em situação de rua de Belo Horizonte. Tal grupo constitui-se por 86,8% de homens 

e 13,2% de mulheres, tem como principal faixa etária pessoas entre 25 e 45 anos. Entre os 

entrevistados, quando da pesquisa, 45,7% se declararam pardos, 33,7% se declararam negros 

e 18,1% se declararam brancos. 

No que se refere à escolaridade da população em situação de rua, 82,2% relataram que 

sabem ler e escrever, 12,2% que sabem apenas assinar o nome e 5% que são analfabetos. 

Ademais, numa análise mais detalhada, constatou-se que a maior parte das pessoas na rua 

enquadra-se no grupo daqueles que têm o ensino básico incompleto ou dos que têm o ensino 

fundamental incompleto, que somados correspondem a 53,7% do total.  

O grupo em questão apresenta como os cinco principais motivos para a sua trajetória 

de rua, do mais para o menos recorrente: os problemas familiares, o uso de álcool, falta de 

moradia, falta de trabalho e a insuficiência de renda. No que concerne aos vínculos entre as 

pessoas que vivem na rua, 64,1% delas estão sozinhas, 30% em algum grupo, 4,7% com 

algum parente e apenas 1,2% com o cônjuge ou companheiro. 
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3.2 Principais Marcos Legais Referentes à População em Situação de Rua 

 

O estudo da legislação voltada especialmente à população em situação de rua é 

importante, uma vez que, por meio dele, pode-se perceber de que maneira tal grupo tem sido 

encarado e tratado pelo poder público. No ano de 2009, por meio do Decreto-Lei nº 7.053, o 

Presidente da República instituiu a Política Nacional para a População em situação de Rua e 

seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Esse importante documento, 

que busca de certa forma proporcionar amparo às pessoas em situação de rua, apresenta uma 

definição para esse grupo que será adotada, posteriormente, em outros documentos federais e 

estaduais, qual seja:  

 

considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 

possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 

de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 

pernoite temporário ou como moradia provisória. ( BRASIL, 2009). 

 

O Decreto-Lei nº 7.053 deve ser considerado como uma conquista da população em 

situação de rua, já que tal documento se mostra, ao menos no plano formal, como um 

instrumento de melhoria da qualidade de vida e de maior acesso aos direitos e garantias 

fundamentais previstos no texto constitucional. Nesse sentido, faz-se relevante apontar em 

quais princípios se baseia e quais os principais objetivos da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, o que disposto nos artigos 5º e 7º, respectivamente:  

 

Art. 5o  São princípios da  Política Nacional para a População em Situação de Rua, 
além da  igualdade e equidade: 

I - respeito à dignidade da pessoa humana; 

II - direito à convivência familiar e comunitária; 

III - valorização e respeito à vida e à cidadania; 

IV - atendimento humanizado e universalizado; e 

V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, 

gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com 

deficiência. 

 

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua: 

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que 

integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, 

moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda; 

II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para 

atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e 

intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua; 

III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua; 
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IV - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e 

culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em 

situação de rua; 

V - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação de 

cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os 

demais grupos sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 

VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a 

população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua 

amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do 

conhecimento; 

VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação 

de rua; 
 

VIII - incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação 

para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua, 

bem como de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas 

voltadas para este segmento; 

IX - proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios 

previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma 

da legislação específica; 

X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social  e o 

Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços; 

XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e 

reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto 

no art. 8o; 

XII - implementar centros de referência especializados para atendimento da 

população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema 

Único de Assistência Social; 

XIII - implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para 

proporcionar acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à 
alimentação, com qualidade; e 

XIV - disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em 

situação de rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. 

(BRASIL, 2009). 

 

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, mediante a Lei nº 20846, do ano de 2013, 

institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua, que tem como princípios e 

objetivos, basicamente, aqueles já estabelecidos na Política Nacional, porém voltados ao 

âmbito estadual. Uma novidade trazida por essa lei é a exigência da criação do chamado 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a 

População em Situação de Rua de Minas Gerais – Comitê PopRua-MG. 

É relevante, também, apontar que no ano de 2015, Minas Gerais finalmente adere, 

formalmente, com o objetivo de fortalecer as ações de proteção aos direitos da população em 

situação de rua, à Política Nacional, instituída em 2009, por meio da Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac). Tal adesão formal fez-se 

necessária, uma vez que o Decreto-Lei em questão determinava expressamente que:  
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Art. 2o  A Política Nacional para a População em Situação de Rua será 

implementada de forma descentralizada e articulada entre a União e os demais entes 

federativos que a ela aderirem por meio de instrumento próprio. 

Parágrafo único. O instrumento de adesão definirá as atribuições e as 

responsabilidades a serem compartilhadas. (BRASIL, 2009) 

 

Além disso, nesse mesmo ano ocorreu a criação do Comitê PopRua-MG, por meio do 

Decreto-Lei nº 46819, cuja finalidade primordial é acompanhar e monitorar a Política 

Estadual para a População em Situação de Rua. Tal comitê deve ser integrado por 

representantes da sociedade civil e por representantes do Governo e apresenta também como 

alguma de suas outras atribuições, dispostas em seu artigo segundo:  

 

VIII – propor estratégias de divulgação sobre direitos da população em situação de 

rua para a rede de atendimento a este público e para a sociedade em geral, 

incentivando a realização de campanhas sobre a matéria; 

IX – fomentar e acompanhar a construção de políticas e planos municipais para a 

população em situação de rua; 

X – fomentar a criação de mecanismos para assegurar a promoção e a defesa dos 

direitos da população em situação de rua e para o combate à violência contra ela; 

XI – estimular a instituição de grupos de trabalho temáticos para discutir e propor 

formas de inclusão social das pessoas em situação de rua; 

XII – articular a adoção da temática da inclusão social em cursos e capacitações 

profissionais, em especial nos órgãos e instituições que realizam atendimento à 

população em situação de rua; 

XIII – organizar encontros estaduais para avaliar e propor ações de consolidação e 

aperfeiçoamento da Política Estadual para a População em Situação de Rua. 

(MINAS GERAIS, 2015). 

 

3.3 O Contraste entre a Realidade e a Forma 

 

A partir do exposto ao longo do presente trabalho, dois elementos ficam claramente 

evidentes. O primeiro elemento consiste na constatação da ampla existência de legislação 

voltada à tutela dos direitos e garantias fundamentais do povo, e de forma específica da 

população em situação de rua. Apesar de, neste trabalho, não ter sido realizada uma pesquisa 

extremamente aprofundada e extensa acerca das legislações existentes que abarcam a temática 

do trabalho, pode-se concluir, com o que foi trazido até esta publicação, que o problema 

enfrentado pela população em situação de rua não advém de falta de legislação que objetive 

tutelá-la ou a protegê-la. 

O segundo elemento, não menos evidente que o primeiro, é a reafirmação da condição 

degradante e desumana, na qual cada vez mais pessoas vivem nas ruas do Estado de Minas 

Gerais e nas do Brasil como um todo. O arcabouço legislativo protetor dos direitos e garantias  
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fundamentais do ser humano, que tem sido construído desde a promulgação da Constituição 

Federal, em 1988, até os dias de hoje, via legislação não somente federal, mas também 

estadual e municipal, tem se mostrado altamente ineficiente naquilo que objetiva cumprir.  

Como resposta para um contraste tão grande entre o que é previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro, principalmente em relação aos seus princípios orientadores, e a realidade 

das ruas brasileiras, apresenta-se o mau uso da ferramenta hermenêutica da ponderação de 

valores. Tal conceito, já abordado no início deste trabalho deve ser retomado à luz da questão 

agora trazida. Diante de todos os dados até então apresentados, é cabível o entendimento de 

que, quando da aplicação das leis, seja pelos agentes do judiciário, seja pelos gestores do 

executivo, os direitos mais básicos da população em situação de rua têm sido preteridos. 

Além disso, a não observância a tais direitos tem se dado de maneira tão violenta que 

tem gerado lesões ao próprio ordenamento jurídico brasileiro. Tais lesões se dão em razão da 

contrariedade gerada por sentenças, acórdãos, decretos, instruções normativas, portarias, ou 

qualquer legislação infraconstitucional que venha de encontro ao texto da Constituição 

Federal e à legislação de acordo com ela. Em outras palavras, o exercício jurídico de 

aplicação das normas jurídicas tem sido feito de maneira distorcida e danosa, em caso de 

conflitos entre direitos fundamentais; deve-se cautelosamente analisar de que maneira eles 

podem ser conciliados, tendo sempre em vista o “sentido das leis”, o sentido ou o propósito 

do ordenamento jurídico em sua completude. Nunca é demais lembrar que a Constituição 

elenca a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos do Estado brasileiro, 

logo qualquer legislação ou conflito normativo deve ser sempre interpretado à luz desses 

princípios. 

Um ótimo exemplo de violação aos direitos da população em situação de rua e de 

lesão ao ordenamento brasileiro é a instrução normativa conjunta nº1, de 2 de dezembro de 

2013, promulgada pela Secretaria  Municipal de Governo, poder executivo de Belo Horizonte. 

Tal documento, que tem como objetivo disciplinar a atuação dos agentes públicos junto à  

População em Situação de Rua, no Município de Belo Horizonte, exibe uma série de 

dispositivos claramente abusivos e contrários não só à Carta de 1988, mas a toda legislação 

abordada no presente trabalho.  

Um desses dispositivos supracitados é o artigo: 

 

Art. 4º - Os agentes públicos cujas atribuições compreendam a gestão do espaço 
público, no trato com as pessoas em situação de rua, limitar-se-ão a empregar os 

meios absolutamente necessários à promoção da disponibilidade e da livre fruição  
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dos espaços públicos, observadas as competências inerentes às suas funções e em 

conformidade com as orientações dos respectivos grupos de trabalho. (BELO 
HORIZONTE, 2013). 

 

Esse artigo se mostra altamente incoerente, porque, diante de uma população que não 

tem acesso ao direito básico da moradia, decide ainda negar-lhe o mínimo de dignidade 

proporcionada pelos pequenos abrigos que constroem nas ruas, sob as marquises, embaixo 

dos viadutos e etc., por meio de remoções forçadas em nome do direito ao livre usufruto dos 

bens de uso comum, espaços públicos. Nesse caso, o legislador manifestamente ao ponderar 

direitos hierarquicamente iguais no texto constitucional optou por preterir os direitos de um 

grupo que já se encontra numa situação de marginalização extrema. Há de apontar-se a 

especial gravidade da situação diante do pequeno número de abrigos disponíveis, cada vez 

menos capazes de abrigar uma população de rua crescente. 

Finalmente, com o objetivo de ilustrar a discrepância entre a forma e a prática, de que 

trata esta seção, é relevante expor outro dispositivo da mesma instrução normativa, o artigo 

quinto e seu parágrafo primeiro: 

 

Art. 5º - Em nenhuma hipótese, os pertences pessoais essenciais à sobrevivência da 

população em situação de rua serão objeto de apreensão pelos agentes públicos. 

§ 1º - Consideram-se pertences pessoais essenciais à sobrevivência os bens móveis 

lícitos que o cidadão em situação de rua seja capaz de portar consigo em um só 

deslocamento e sem auxílio de veículos transportadores, tais como peças de 

vestuário, alimentos, documentos pessoais, bolsas, mochilas, receituários médicos, 

medicamentos, cobertores, objetos de higiene pessoal, materiais essenciais ao 

desenvolvimento do serviço/trabalho, utensílios portáteis, dentre outros. 

 

Mais uma vez, o poder executivo de Belo Horizonte é responsável pela violação do 

princípio básico da dignidade da pessoa humana. É imensurável a incoerência e a violência de 

um dispositivo que busca limitar e cercear o direito à propriedade a um grupo marcado pela 

miséria, enquanto existem pessoas detentoras de um patrimônio exorbitante, devido à grande 

desigualdade social, no Brasil, as quais não sofrem nenhum tipo de limitação.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho propôs-se a traçar um paralelo entre as violações de direitos 

sofridos pela população em situação de rua e a Constituição de 1988, assim como a legislação 

criada em decorrência dela. A partir de toda a pesquisa realizada, foi possível concluir que o 

texto constitucional é altamente competente na tutela das pessoas do povo, uma vez que traz, 
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em seu conteúdo, diversos direitos e garantias fundamentais que não se restringem a direitos 

materiais,  como  o  direito  à  moradia, à educação, à saúde, mas também direitos processuais,  

como o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao juízo constitucional. Além disso, no 

ordenamento jurídico brasileiro, não faltam leis estaduais ou municipais que pretendem 

especificar e detalhar o que já defeso no texto da constituição. 

Em oposição a um amplo arcabouço legislativo que protege os interesses do povo, 

inclusive os interesses da população em situação de rua, pode-se perceber que, na prática, 

principalmente  grupos marginalizados como esse têm seus direitos negados a todo momento. 

A conclusão a que se chega com esta pesquisa é que, de fato, tais violações têm se dado em 

razão de uma má aplicação sistemática das normas jurídicas estabelecidas, seja nos juízos 

singulares ou tribunais, seja nas diversas esferas do poder executivo. 

Nesse sentido, o argumento que aqui é sustentado é de que, quando os interesses e/ou 

direitos da população em situação de rua entram em choque com os de outros grupos,  aqueles 

são sempre prejudicados, preteridos e colocados à margem. O procedimento da ponderação de 

valores, que deveria servir para uma maior realização do ordenamento jurídico e dos seus 

princípios fundamentais, tem sido deturpado e usado de modo a reafirmar o poder e a 

hegemonia de certos grupos de modo a também a reafirmar a marginalização sofrida pela 

crescente população de rua brasileira. É fato que a população em situação de rua atingiu um 

nível satisfatório de tutela formal, mas faz-se urgentemente necessário que essa tutela também 

ocorra no plano fático. Só quando aquilo que defeso em lei for colocado em prática e 

interpretado  acima de tudo à luz da dignidade humana, o grupo em questão terá condições de 

se reerguer e abandonar essa situação de degradação e desumanidade. 
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CONTROLE DA DENGUE EM BELO HORIZONTE, MG. 
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RESUMO 

 
Dengue é uma doença de importância para a saúde pública considerando sua alta morbidade e a ocorrência de 

casos graves e fatais. Caracterizada como doença reemergente, registrou grande circulação viral a partir da 

década de 1980, dada a reintrodução do Aedes aegypti no Brasil, em 1967. O objetivo desse estudo foi o de 

conhecer a política e o programa de combate à dengue, e as estratégias adotadas pelos Agentes de Controle de 

Endemias (ACE) para reduzir a infestação do vetor.  Este estudo levantou as atividades realizadas pela Prefeitura 

de Belo Horizonte no controle da doença, na visão dos cidadãos, discutindo os principais problemas para o 

desenvolvimento das ações intersetoriais e integradas e de Educação em Saúde. O tema abordado se justifica 

pela importância da formação dos enfermeiros na análise de dados epidemiológicos e avaliação dos serviços de 

vigilância, segundo a avaliação do morador. Trata-se de prática investigativa e extensionista, desenvolvida pelos 

alunos do Curso de Enfermagem da PUC Minas Betim, com adoção de estratégias metodológicas de revisão 

bibliográfica e observação de campo, associada a coleta de dados.  Foram entrevistados vinte moradores, em 
diferentes regiões de Belo Horizonte, sobre os procedimentos de controle vetorial. Predominantemente, o grupo 

era composto de mulheres - 13 (65%) –, e a escolaridade, o ensino médio completo (35%). As regiões de maior 

participação foram Barreiro (45%) e Leste (20%). Registra-se que, em 100% das entrevistas, as visitas 

domiciliares pelos ACE foram confirmadas, entretanto somente 30% dos respondentes afirmaram ter recebido 

informação sobre o cuidado para evitar a manutenção de reservatórios para o Aedes aegypti. A prática de 

educação em saúde é o pilar para a mudança de comportamento da população e deve ser perseguida pela 

SMSA/PBH por meio da qualificação do ACE. 

 

Palavras chaves: Dengue. Controle de vetores. Ações integradas. Educação para a Saúde. 

 

 

PEOPLE’S KNOWLEDGE ON THE STRATEGY FOR THE CONTROL 

OF DENGUE IN BELO HORIZONTE, MG. 

 

ABSTRACT 

 
Dengue fever is a an important disease of public health given its high morbidity and the occurrence of serious 
and fatal cases. Characterized as a re-emergent disease, recorded large viral circulation in the 1980s, due to the 

reintroduction of Aedes aegypti in Brazil, in 1967. The purpose of this study was to know the policies and 

program of prevention of dengue, as well as the strategies adopted by Endemic Control Agents (ACEs) to reduce 

vector infestation. This research has raised the activities carried out by the Municipality of Belo Horizonte in the 

control of the disease, according to the citizens, discussing the main problems for the intersectoral actions, 

integrated and the education to the health. The theme is justified by the importance of training nurses in the 

analysis of epidemiological data and the evaluation of surveillance services, according to the resident's 
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assessment. This practice of investigation and extension, was developed by students of PUC Minas Betim, nurse 

course. Methodological strategies were used for the literature review and field observation associated with data 

collection. Twenty residents were interviewed in different areas of Belo Horizonte about vector control 

procedures. The group consisted mainly of women - 13 (65%), being predominant of complete secondary 

education (35%). The most represented regions were Barreiro (45%) and Leste (20%). It is noted that in 100% of 

interviews ACE home visits were confirmed. However, only 30% of respondents reported receiving information 

on care to avoid Aedes aegypti reservoirs. The practice of health education is the mainstay of changing the 

behavior of the population and should be pursued by SMSA / PBH through ACE qualification. 

 

Keywords: Dengue. Vector control. Integrated actions. Health education. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dengue é uma doença transmissível  por vetores (arbovirose), cujo agente etiológico é 

o Vírus Dengue, isolado no Brasil em suas tipificações DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. É 

doença de importância para a saúde pública considerando sua alta morbidade e a ocorrência 

de casos graves e fatais. Caracterizada como doença reemergente, registrou-se grande 

circulação viral a partir da década de 1980, dada a reintrodução do Aedes aegypti no Brasil em 

1967 (BRAGA e VALLE, 2007). Desde então, as ocorrências epidêmicas desafiam estados e 

municípios quanto ao controle vetorial e assistência aos pacientes 

No Brasil, em 2016, foram registrados 1.483.623 casos prováveis de dengue, e em 

2015, 1.688.688. Em 2017, o número de casos registrados (252.054) foi 6 e 7 vezes menor, 

respectivamente, aos anos 2015 e 2016, uma incidência de 122,3 casos/100 mil habitantes 

(MS, 2018). No estado de Minas Gerais, foram 522.745 casos em 2016;  no ano de 2015, 

registraram-se 192.779 casos e, finalmente, em 2017, o total registrado foi de 28.779, 

seguindo o perfil de casos no país (MS, 2017 e 2018).  

Em Belo Horizonte, o ano de 2016 encerrou com quase dez vezes mais casos 

(154.765), quando comparado ao ano anterior; as maiores ocorrências aconteceram nas 

regionais Barreiro, Nordeste e Leste. Em 2015, foram confirmados 15.749 casos de dengue 

sendo as Regionais Norte, Nordeste e Barreiro responsáveis pelo maior número de casos 

confirmados. Este cenário mudou completamente em 2017; a situação epidemiológica 

demonstrou um esgotamento de susceptíveis para o ano, decorrente da grande epidemia do 

ano anterior, com registro de 1.935 casos confirmados. No entanto, a necessidade de 

manutenção das ações de controle, prevendo novas infestações vetoriais foi contínua. (PBH, 

2017; MS 2018). 
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Considerando a complexidade do controle de dengue, determinado pela 

multicausalidade de fatores, o grupo de alunos do 5º Período do Curso de Enfermagem da 

PUC Minas Betim priorizou esse tema para o seu Trabalho Integrado (TI) na disciplina 

Vigilância Epidemiológica e Sistema de Informação em Saúde.  

O objetivo principal deste TI foi o de abordar a população para conhecer a política e o 

programa de combate à dengue, e as estratégias de adotadas pelos Agentes de Controle de 

Endemias (ACE) para reduzir a infestação do Aedes aegypti. Esta pesquisa levantou as 

atividades realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte  para o controle da doença, na visão 

dos cidadãos, discutindo os principais problemas para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais, integradas e de Educação em Saúde, segundo as técnicas de Vigilância 

Epidemiológica. O tema abordado se justifica pela importância da formação dos profissionais 

da área da saúde coletiva, em especial os enfermeiros, tomando como princípio as abordagens 

dialogadas com a população sobre prevenção e promoção da saúde.  O combate aos vetores, a 

análise de dados epidemiológicos e a avaliação dos serviços de vigilância foi o eixo condutor 

para a comunicação com a comunidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O vírus dengue é classificado como arbovírus, pertencente à família Flaviviridae e 

transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, mesmo transmissor em 1942, no Brasil, de outra 

doença, a febre amarela. São conhecidos quatro sorotipos do vírus; DENV1, DENV2, 

DENV3, DENV4, responsáveis por causar a doença clássica ou sua forma mais grave. É um 

vírus com alta capacidade de infecção e de multiplicação no organismo dos mosquitos 

gerando a circulação simultânea dos sorotipos e a infecção nas populações vulneráveis.  A 

transmissão do vírus dengue começa quando o mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa já 

infectada. Passado o período de incubação extrínseco no vetor, o vírus ganha as glândulas 

salivares do mosquito fêmea infectado e passa a transmitir aos reservatórios. Nas Américas, 

somente os homens são importantes reservatórios do vírus. 

Como forma de combate ao vetor, o Ministério da Saúde lançou, em 1996, o Plano de 

Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), no entanto as possibilidades de eliminação do 

mosquito  transmissor  foram  frustradas  e,  em  2002,  o  Programa  Nacional  de  Controle  

da Dengue  (PNCD)  apresentou  estratégias modificadas. Os municípios brasileiros, por meio  
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do Sistema Único de Saúde (SUS), foram mobilizados para assumirem as atividades de 

controle do vetor (BRAGA; VALLE, 2007), no passado sob responsabilidade do governo 

federal. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/PBH) já havia iniciado os 

trabalhos de levantamento de infestação vetorial, em parceria com a Fundação Nacional de 

Saúde, Ministério da Saúde, desde 1991. A contratação de agentes de controle de endemias 

pelo  município  ocorreu em 1992 e, a partir de então, as atividades de investigação e controle 

de criadouros passaram a ser rotineiras.  

Para a ação de controle de dengue, o SUS BH conta com os serviços da Vigilância à 

Saúde e da rede de assistência da Atenção Primária  da SMSA. A primeira é estruturada com 

os serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância e Controle de 

Zoonoses,  que têm como objetivo proporcionar conhecimentos, detectar e prevenir qualquer 

mudança nos fatores de risco da saúde individual e coletiva. A rede de Atenção Primária é 

composta por 152 Unidades Básicas de Saúde e 588 Equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, que trabalham integradas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

O serviço de vigilância epidemiológica tem a função de reunir e analisar as 

informações sustentadas em diferentes Sistemas de Informação (SINAN, SIM, SINASC e 

API). Realiza ainda pesquisas do quadro epidemiológico de determinadas doenças e agravos; 

nos casos das doenças transmissíveis, as ações de notificação seguem os parâmetros da 

portaria 204/2016, e as investigações de casos acontecem de forma descentralizada pelas 

equipes multiprofissionais. As atividades obedecem às diretrizes de integralidade e 

hierarquização em prol da saúde pública (MS, 2005). 

Em 2017, os casos de dengue confirmados em Belo Horizonte, pelos serviços de 

assistência à saúde, foram 1.935 – contra 154.765, em 2016.  Esses dados, consolidados a 

partir da notificação das Unidades Básicas de Saúde, nos Distritos Sanitários, configuram uma 

rede de informação ligando os serviços da Secretaria Municipal de Saúde e os 

estabelecimentos da iniciativa privada. Não só os ambulatórios e hospitais do SUS devem 

notificar as doenças e sim toda a rede de saúde do município.  No entanto, é sabido que existe 

sub-registro de notificações.  

Duarte e França (2006) confirmaram essa situação em pesquisas realizadas no período 

de 1996 a 2002. Os autores tinham como objetivo examinar o nível da qualidade  dos dados 

de dengue coletados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte. 

Levantaram as notificações dos casos de internados em hospitais públicos e conveniados e 

encontraram um percentual de 37% de sub-registro. Os casos comunicados ao Sistema de 
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Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foram aqueles mais graves, não computando 

a totalidade de casos internados no SUS, o que compromete a construção dos indicadores de 

saúde. Os autores alertavam quanto à  “necessidade de mudanças no modelo da vigilância e 

de implementação da capacitação dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que 

trabalham em hospitais conveniados” (DUARTE; FRANÇA, 2006, p.134). 

A finalidade de adotar um rígido controle de doenças transmissíveis, em especial 

dengue, facilita a integração entre as diferentes áreas profissionais envolvidas nas ações das 

vigilâncias; Epidemiológica, Sanitária e Vigilância e Controle de Zoonoses e na negociação 

de prioridades a serem desenvolvidas em parceria com outros setores da administração 

municipal. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte conta ainda com um grupo 

especial de mobilização – “Mobiliza SUS” –, agentes de educação que, em ação integrada 

com o programa de Saúde do Escolar, percorrem as escolas do município para disseminação 

de estratégias de promoção da saúde, entre elas o controle de dengue.  

As ações de controle vetorial são planejadas em diferentes fases, o setor de Vigilância 

e Controle de Zoonoses é responsável pelo controle ambiental de vetores e é realizada pelos 

Serviços de Controle de Zoonoses dos Distritos Sanitários, onde estão alocados os Agentes de 

Controle de Endemia (ACE). Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

e do Ministério da Saúde, a PBH executa uma série de medidas integradas para o combate ao 

Aedes aegypti. Essas etapas são compostas, principalmente, pelas atividades de levantamento 

de índice predial, que avalia o nível de infestação do vetor. Após esse diagnóstico ambiental, 

a etapa seguinte será a do tratamento de focos do vetor, por meio de visitas de educação em 

saúde e uso de produto químico, quando necessário. (PBH, 2009). 

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), a Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de 

Belo Horizonte (URBEL) são exemplos de empresas públicas que devem atuar em sintonia 

com as Secretaria de Saúde e Educação no controle de dengue. Até o fim de novembro de 

2017, os ACE e ACS da SMSA/PBH “realizaram cerca de cinco milhões de vistorias em 

imóveis, a fim de eliminar os possíveis focos do mosquito e orientar a população sobre as 

formas de prevenção”. (PBH, 2017).  

A integralidade das ações de controle de dengue pode ser considerada o eixo principal 

na política de saúde, é uma forma de concretizar a ideia de que saúde é uma questão de 

cidadania, reconhecendo o direito do cidadão de ser atendido em suas diferentes demandas. A 

integralidade  não  se  confunde  com  intersetorialidade,  sendo  considerada  como  uma   das  
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dimensões da mesma (FAGUNDES, 2018). Esta representa o esforço efetivo de diferentes 

setores da administração pública para superar a compartimentalização de serviços, ou seja, 

tem como desafio articular os diferentes setores na resolução de problemas.  

Espera-se, para o cumprimento da intersetorialidade no controle de dengue,  a união da 

administração pública, da rede de assistência pública e privada e principalmente da 

população, todos em busca de uma mesma finalidade: a saúde pública. Cecílio (2004) define 

essa estratégia como “integralidade ampliada”, conceituada como comportamento solidário 

que requer a atuação de diferentes profissionais desenvolvendo práticas  distintas, em serviços 

diversificados. 

Dentre as atribuições do ACE, além das visitas domiciliares a cada três / quatro meses 

com o objetivo de identificar focos do Aedes aegypti, estão as práticas de orientação à 

população sobre os cuidados a serem tomados para evitar a multiplicação de criadouros do 

vetor. Quando presentes, os focos devem ser eliminados mecanicamente pelo morador, ou 

tratados com biolarvicida pelo ACE, nos locais em que a remoção for impossível. Esse 

procedimento é chamado de tratamento focal vetorial. O PNCD orienta ação especial em 

locais que são considerados pontos  estratégicos, ou seja, imóveis com potencial para se tornar 

criadouros para as larvas do mosquito; são eles: floriculturas, borracharias, locais de ferro-

velho, dentre outros. Nesses locais, a prioridade de visitas é de aproximadamente 15 em 15 

dias.  Outra parte do trabalho  é realizada em parceria com a SLU, são os mutirões de limpeza, 

que devem contar com a participação de associações de bairros, escolas, igrejas, comércios. 

(PBH, 2009). 

A participação popular no combate ao Aedes aegypti é de suma importância, 

principalmente considerando a plasticidade do vetor, criadouros podem se formar em áreas 

públicas, no peridomicilio e dentro das residências, durante todo o ano. A orientação aos 

moradores é crucial para o combate às infestações e prevenção de casos da doença. Os 

agentes públicos de diferentes formações devem ser qualificados para o desempenho da 

educação para a saúde.  

Silva, Mallmann e Vasconcelos (2015) elencam uma série de dificuldades para 

interação entre os agentes e a comunidade. Os autores citam o modelo de educação formal 

verticalizada,  que reconhece o agente como o responsável pelo conhecimento e o único a usar 

de estratégias técnicas para o controle, a comunicação pouco atrativa que banaliza as formas 

de controle e não incentiva a participação popular nos cuidados de saúde. Outro desafio 

presente é a fragmentação das intervenções, diferentes setores com frentes de ação 

desvinculadas do objetivo principal do controle, mudança de hábitos do cidadão. 
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A discussão de uma prática investigativa extensionista no controle de dengue, com 

objetivo de promover a educação em saúde, deve ser focada em realidades locais e motivou 

alunos a levantar o conhecimento de amigos e parentes sobre os serviços realizados pelos 

ACE. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta atividade foi uma prática investigativa extensionista, desenvolvida pelos alunos 

do quinto período do Curso de Enfermagem da PUC Minas Betim, na disciplina Vigilância 

Epidemiológica e Sistema de Informação em Saúde. Adotaram-se duas estratégias 

metodológicas: a revisão bibliográfica e a observação de campo. 

A revisão bibliográfica foi realizada nas plataformas de bancos de dados de 

informações técnicas cientificas, a saber: Scielo, Fiocruz, Prefeitura de Belo Horizonte. Foram  

pesquisados  6 artigos que recobriam o período entre os anos 2004 a 2018, utilizando para a 

busca as seguintes palavras chaves: dengue; controle de vetores; ações integradas; educação 

para a saúde, intesetorialidade, integralidade, vigilância, promoção da saúde, planejamento em 

saúde. Estes artigos foram lidos e sintetizados para a estruturação do referencial teórico e 

sustentação da discussão. 

A observação de campo, a título de problematização sobre o tema, aconteceu no 

período de 05 a 10 de maio de 2017. Foram abordados 20 moradores da cidade de Belo 

Horizonte, entre amigos e parentes dos alunos. A amostra foi aleatória, de conveniência, 

atendendo a disponibilidade dos alunos a partir do endereço de sua moradia e de suas relações 

familiares. Os resultados representaram a opinião dos 20 entrevistados que, antes de sua 

participação, leram e concordaram com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Elaborou-se um questionário com treze perguntas, contendo itens que permitiam a 

identificação do perfil  sociodemográfico  dos respondentes, as ações dos Agentes de Controle 

de Endemias (ACS) desenvolvidas para o controle de Aedes aegypti em Belo Horizonte, entre 

elas a educação em saúde, e a frequência das visitas aos domicílios. As abordagens 

aconteceram nos bairros: Barreiro, Belvedere, Cardoso, Caiçara, Calafate, Gameleira, 

Lindéia, Milionários, Pampulha, Pompéia, Santo Agostinho, Santa Efigênia, Savassi e Tirol. 

Ao final, os entrevistadores reforçaram aos entrevistados a necessidade de eliminação dos 

focos identificados em suas casas.  
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As respostas dos moradores foram tabuladas, as variáveis foram tratadas pelas 

medidas de tendência central e de dispersão. Os resultados orientaram a discussão sobre a 

política de controle de dengue adotada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA – PBH) e 

sustentaram o debate sobre o tema desenvolvido por outros autores. Apesar de este trabalho 

não configurar uma pesquisa exaustiva, e sim uma atividade acadêmica de prática 

investigativa e extensionista, a abordagem aos cidadãos obedeceu aos procedimentos éticos 

determinados pela Resolução 466/2008 do Conselho Nacional de Pesquisa com Seres 

Humanos. Houve a autorização verbal do morador após a leitura do TCLE. 

 

3.1 Resultados e Discussão 

 

Registra-se que, dos vinte entrevistados, a idade variou entre 20 a 79 anos, a média de 

idade foi de 34 anos (dp=14). O grupo era composto de treze mulheres (65%) e sete homens, 

a escolaridade dos entrevistados  foi maior para ensino médio completo (35%). Os moradores 

de Belo Horizonte pertenciam aos Distritos Barreiro (45%), Leste (20%), Centro Sul e 

Noroeste (15%) e Pampulha (5%). 

Conforme os questionários, todos os moradores entrevistados receberam visitas dos 

ACE pelo menos uma vez ao ano, apenas dois moradores relataram mais de uma visita ao 

ano. Do total de entrevistados, foi registrada a informação de vistoria em água parada em 

vasos de plantas em todos os domicílios; 95% afirmaram que o ACE verificou a presença de 

garrafas, pneus e latas a céu aberto; 75% responderam que a caixa d’agua ou outro 

reservatório de água de uso doméstico foram pesquisados como foco de dengue. Em 70% e 

60% das casas, respectivamente, as vasilhas de água para animais e calhas de água da chuva e 

ralos foram registradas. Piscinas, lagos e poços, assim como as bandejas externas de 

geladeira, foram lugares e objetos de verificação pelo ACE em 50% das casas dos moradores 

entrevistados. 

Em 100% das entrevistas, as visitas realizadas pelo ACE foram confirmadas, seguida 

da explicação sobre o motivo da visita ao morador,  entretanto somente 30% dos entrevistados 

afirmaram que o ACE orientou sobre o cuidado, nas casas, em relação à eliminação de 

possíveis reservatórios para o Aedes aegypti. As orientações mais frequentes foram não deixar 

água parada, conservar o ambiente limpo, colocar areia nos vasos de plantas e sempre fazer a 

higienização da caixa d’água.  
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Trabalho desenvolvido por MAGALHAES e colaboradores (2010), avaliando o perfil 

dos ACE em atividade de controle da Leishmaniose Visceral Canina, encontrou situação 

semelhante. Os autores identificaram o bom desempenho dos ACE em relação ao 

cumprimento das técnicas, no entanto a capacidade de interação com o morador foi falha. 

O vaso de planta, predominando como criadouros de Aedes aegypti, pode ser 

explicado pelo período da visita. O mês de maio representa no município o início de baixas 

temperaturas e umidade, o que inviabiliza a manutenção de focos ao ar livre. Cunha e 

colaboradores (2008) encontraram o mesmo percentual de criadouro preferencial em pesquisa 

desenvolvida em 2000. Essa informação é fundamental para o reconhecimento do morador 

sobre sua atuação no controle vetorial, afinal, a casa em que mora é de sua responsabilidade. 

Chiaravalloti Neto e colaboradores (2007) e Figueiredo (2009) identificaram uma série de 

situações que comprometeram a atuação dos ACE no controle de dengue na adesão da 

população em Rio Preto, São Paulo.  O desafio na formação do ACE deve perseguir o 

fortalecimento do vínculo com a população e a criação de abordagens segundo a necessidade 

local (SILVA; MALLMANN; VASCONCELOS, 2015) de cada comunidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das entrevistas realizadas, foi possível afirmar, em síntese, que os indivíduos 

participantes são adultos, predominantemente mulheres e com nível de escolaridade suficiente 

para a percepção dos riscos em relação à exposição aos vetores da doença. Apesar de a 

maioria ser moradora do Distrito Sanitário Barreiro, e a distribuição da doença variar em 

relação ao local de moradia, as incidências da doença nas diferentes epidemias do município 

já atingiu todo o território. 

As coberturas de domicílios para o controle vetorial, ou seja, as visitas dos ACE para 

levantamento de infestação e tratamento do vetor foram cumpridas, assim como seu registro, 

no entanto o repasse de informações sobre prevenção às famílias foi insuficiente. Deve-se 

pesquisar as causas de tais ocorrências, a falta de tempo para se dedicar às visitas, ou a 

prioridade dada as etapas técnicas, considerando a produtividade de trabalho a ser cumprida 

pelo agente, ou a incapacidade do setor público em interagir com a comunidade a partir de um 

modelo de educação em saúde inapropriado. 
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O bom desempenho técnico dos ACE não é suficiente para  as mudanças de práticas 

da população, o cumprimento correto das técnicas não deve imobilizar o morador. O plano de 

qualificação do agente público deve conter em sua ementa as estratégias de interação com os 

moradores. A prática de educação em saúde é o pilar para a mudança de comportamento da 

população e deve ser valorizada, assim como as demais técnicas no planejamento das 

atividades de prevenção e controle da dengue.   

Dengue é um agravo multifatorial e as abordagens para o controle, entre elas a 

comunicação e educação em saúde, devem perseguir as origens das causas. Ao realizar este 

trabalho, foi possível pontuar os fatores ambientais e culturais relacionados à ocorrência da 

doença e a necessidade de práticas integradas. Para os alunos envolvidos no trabalho, a 

interação com a comunidade, ao ouvir suas avaliações sobre intervenções públicas, permitiu a 

reflexão sobre participação popular e práticas extensionistas.  A vida cotidiana é cenário de 

aprendizagem, pois, ao conhecer a doença através das diferentes situações socioeconômicas e 

geográficas e ouvir os moradores, o graduando pode fortalecer o conhecimento teórico sobre 

o tema e contextualizar a abordagem da Vigilância Epidemiológica na prática. Assim, a 

população foi valorizada como autora da avaliação de uma intervenção pública, a escuta aos 

moradores pode ser priorizada, rompendo a tradição de programas de governo de diretriz 

centralizadora e meramente técnica. 

 

Área de Conhecimento: 4.04.06.00-8 - Enfermagem de Saúde Pública 
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RESUMO 

 
A adolescência é um período do desenvolvimento caracterizado pela presença de complexas mudanças na vida 

do indivíduo. A transição para a vida adulta é comumente marcada por diversos conflitos, questionamentos e 

inseguranças, que podem intensificar as vulnerabilidades do sujeito. Considerável fração desta população 
concentra-se no ambiente escolar, e nota-se que estes assumem um papel passivo na produção do saber. Neste 

contexto, percebe-se a necessidade de dar voz aos adolescentes, considerando-os portadores e formadores de 

opinião. Desta forma, a escuta qualificada torna-se de grande importância, pois além da escuta propriamente dita, 

ela acolhe integralmente os questionamentos do indivíduo. O projeto ocorreu entre abril e novembro de 2017, 

período em que foram realizadas as escutas qualificadas e oficinas com os 87 alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental. Foram realizadas ao todo nove oficinas, que buscavam sempre estimular a construção do 

conhecimento, o trabalho em equipe, o respeito e a valorização das relações interpessoais por meio de 

abordagem de temas de interesse dos adolescentes. Além das oficinas, foram realizadas 36 escutas, 

demonstrando a grande adesão ao acolhimento, resultante do vínculo de confiança criado entre os estudantes e os 

futuros profissionais da saúde. A escuta qualificada também serviu como fonte de aprendizado para os 

acadêmicos extensionistas, uma vez que esse acolhimento extrapola o simples ato de ouvir e exige que o 

profissional seja capaz de proporcionar espaço para o indivíduo se expressar, conversar e se sentir melhor e mais 

à vontade. A Escuta Qualificada é um importante meio de orientação dos adolescentes para a construção da 

cidadania, da humanização e do pensamento crítico. Ao longo do ano, foi possível observar claramente a 

mudança pela qual os adolescentes passaram do início ao fim da execução do projeto, evidenciando, desta forma, 

que a Escuta qualificada é uma ferramenta extremamente eficaz para se alcançar tal objetivo.  

 

Palavras-chave: Autonomia Pessoal. Cidadania. Humanização da Assistência.  
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QUALIFIED LISTENING WITH ADOLESCENTS STUDENTS OF A 

STATE SCHOOL IN BETIM/MG 

 

ABSTRACT 

 
Adolescence is a period of development characterized by the presence of complex changes in an individual's life. 

The transition to adult life is commonly marked by several conflicts, questions and insecurities, which can 

intensify the subject’s vulnerabilities. A considerable fraction of this population is concentrated in the school 

environment, and it is noted that they assume a passive role in the production of knowledge. In this context, it is 

perceived the need to give voice to adolescents, considering them opinion bearers and makers. Thus, qualified 

listening shows it is of great importance, since besides the listening itself, it fully welcomes the individual's 

questions. The project took place from April to November 2017, during which the qualified listening and 

workshops were carried out with 87 students from 6th to 9th grade. Nine workshops were held, which always 

sought to stimulate the construction of knowledge, teamwork, respect and appreciation of interpersonal 

relationships by approaching topics of interest to adolescents. In addition to the workshops, 36 qualified listening 

were carried out, demonstrating the great acceptance to it, resulting from the bond of trust created between 

students and the future health professionals. Qualified listening operated also as a source of learning for the 
academic extensionists, since it goes beyond the simple act of listening and requires the professional to allow 

space for the individual to express themselves, talk and feel better and more at ease. Qualified listening is an 

important means of guiding adolescents to build citizenship, humanization, and critical thinking. Throughout the 

year, change the adolescents went through from the beginning to the end of the project was clearly observable, 

which made it evident that Qualified Listening is an extremely effective tool to achieve such goal. 

 

Keywords: Personal autonomy. Citizenship. Humanization of assistance. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986), é o período 

compreendido entre 10 e 19 anos. Esta fase do desenvolvimento é caracterizada pela presença 

de complexas mudanças na vida do indivíduo, na qual a transição para a vida adulta é 

comumente marcada por diversos conflitos, questionamentos e inseguranças, que podem 

intensificar vulnerabilidades do sujeito. (MACHADO et al, 2015; OLIVEIRA, 2017). 

O conceito de vulnerabilidade refere-se à ideia de fragilidade e dependência e, no 

contexto da adolescência, está relacionado principalmente ao estado psicológico, social ou 

mental desses indivíduos. Além disso, devido ao fato de a maioria deste público ainda 

apresentar demasiada dependência em relação aos "mais velhos", o grau de vulnerabilidade 

será ainda mais expressivo de acordo com as características do ambiente físico e social em 

que se encontram (FONSECA, 2013). 
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As políticas públicas para adolescentes evidenciam histórico marcado por problemas 

sociais, como a violação de seus direitos. Na tentativa de mudar esse panorama, a partir da 

década de 80 surgiram comitês voltados à saúde do adolescente, associados a sociedades de 

pediatria, além de Organizações Não Governamentais (ONG) e movimentos civis, que 

buscavam a inclusão do adolescente nas políticas públicas na área da saúde do governo 

brasileiro. Em 1986, o governo englobou a adolescência à assistência primária à saúde, 

promovendo as primeiras ações de saúde para adolescentes com foco na prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), drogas e gravidez (JAGER et al; 2014).  

Em 1989, o Ministério da Saúde implementa o Programa Saúde do Adolescente 

(PROSAD), com o objetivo de abranger a saúde desta população por meio de uma equipe 

multidisciplinar, possibilitando, desta forma, a integralidade do cuidado. (MACHADO et al, 

2015; BRASIL, 1989; DUARTE et al; 2014) Com isso, mais tarde, a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes e a descentralização do Sistema Único de Saúde 

(SUS) orientaram a Estratégia Saúde da Família (ESF) como referência do PROSAD   

(JAGER et al, 2014). 

Na década de 90, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “os 

adolescentes passaram a ser considerados sujeitos sociais e autônomos, devendo ser inseridos 

nas decisões do Estado”. (LEÃO, 2005).  Entre 1995 e 2002, várias ações voltadas para 

jovens e adolescentes foram criadas, com temáticas sobre a criminalidade. Essas ações ainda 

evidenciavam o público adolescente como um problema social, além de não os incluírem 

como atores principais do processo. 

Conforme Machado et al (2015), considerável fração da população de adolescentes 

concentra-se no ambiente escolar. No entanto, nota-se que ainda é adotado, em relevante 

parcela  das instituições, um modelo educacional no qual estes assumem um papel passivo na 

produção do saber (PELICIONI, MIALHE, 2016). Nesse contexto, percebe-se a necessidade 

de ações no ambiente escolar que permitam que os alunos possam tornar-se protagonistas na 

construção de conhecimento. 

Atento a essas questões e ao fato de que a promoção da saúde sustenta-se na 

democratização das informações, no ano de 2007, foi criado pelo governo brasileiro o 

Programa Saúde na Escola (PSE). Essa parceria entre o Ministério da Saúde e Educação  tinha 

como objetivo atingir de modo mais amplo as ações voltadas para a atenção da saúde integral  

de crianças e adolescentes. Para uma maior eficácia dessas ações, percebeu-se a necessidade 

de  que  a inserção  dos profissionais  da saúde  neste  ambiente  fosse pautada  no interesse, 
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na aceitação e confiança dos adolescentes, sendo imprescindível tanto a criação de vínculo 

entre adolescentes e profissionais da saúde quanto a conexão dessas atividades ao ambiente 

familiar deste público (BRASIL, 2009; FONSECA et al, 2013). 

Além disso, as ações do PSE tornam-se necessárias, uma vez que é notória a pouca 

circulação do público adolescente no âmbito dos Centros de Saúde. Essa situação é agravada 

pelo despreparo dos profissionais de saúde em relação à abordagem a ser adotada para com os 

adolescentes. De acordo com o estudo de Duarte et al (2014), 43,2% dos profissionais de 

saúde  da ESF não realizam atividades educativas com os adolescentes e 18,1% desconhecem 

essa modalidade de atenção à saúde. Destaca-se também a ausência de adolescentes na 

participação dos conselhos de saúde e da avaliação dos programas direcionados a este 

público. Para a mudança deste panorama, ressalta-se a necessidade de dar voz aos 

adolescentes. Uma forma de se promover tal mudança é por meio de ações de acolhimentos 

das equipes de saúde destinadas a esta população.  

De acordo com Baião et al (2014), ainda não se tem um consenso sobre o significado 

do termo acolhimento no serviço de saúde: as opiniões dos profissionais variam desde uma 

visão romantizada até um simples primeiro contato com o usuário. O acolhimento, de acordo 

com o autor, porém, compreende desde a recepção do usuário até a resolução de seus 

problemas, com base na escuta qualificada e na criação de vínculo dos profissionais com a 

população.  

Considerando os dados apresentados por Duarte et al (2014) e a falta de consenso dos 

profissionais da saúde sobre a ideia de acolhimento, percebe-se a necessidade de qualificação 

destes profissionais desde a formação básica, a saber, a graduação. Ao longo de sua vida 

laboral, os profissionais da saúde lidam com situações que lhes exigem habilidades que vão 

para além da qualificação técnica, por exemplo, o acolhimento. Uma das habilidades centrais 

para um bom acolhimento é a da escuta qualificada. Maynart et al (2014) definem a escuta 

qualificada como uma tecnologia leve que envolve relações do tipo diálogo, vínculo e 

acolhimento, sendo um instrumento facilitador e transformador, estratégico no 

desenvolvimento da autonomia e da inclusão social.  

Destaca-se que a escuta qualificada para adolescentes oriundos do ensino público 

cumpre duas funções: a primeira é a de proporcionar voz e, por conseguinte, promover a 

autonomia e o empoderamento dos adolescentes, a fim de formar cidadãos que ocupem 

posição ativa frente à sua saúde. A segunda diz respeito à qualificação dos futuros 

profissionais de saúde, que, ao praticarem a escuta qualificada, apreendem informações 
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relevantes sobre o adoecimento a partir da história do atendido. Tal postura aproxima o 

profissional do usuário do serviço de saúde, favorecendo a adesão ao tratamento. Dessa 

forma, justifica-se a importância da escuta qualificada como instrumento para os profissionais 

da saúde, uma vez que além da escuta propriamente dita, ela envolve também uma profunda 

reflexão destes profissionais da saúde acerca de seu papel tanto em relação às experiências 

dos atendidos quanto aos desafios vivenciados por ambos (RAIMUNDO; CADETE, 2012). 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1. Método 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, derivada do projeto de 

extensão “Saúde e Educação: Promovendo o Protagonismo e a Cidadania dos adolescentes” 8, 

vinculado à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), que possibilitou 

o uso da técnica de escuta qualificada com adolescentes estudantes do ensino fundamental em 

uma escola pública no município de Betim/MG.  

O projeto aconteceu no período de abril a novembro de 2017, no qual oito alunos 

extensionistas dos cursos da área da saúde da PUC Minas realizaram oficinas e escutas 

qualificadas com os adolescentes. No primeiro semestre, dois extensionistas deixaram de 

fazer parte do projeto, já no segundo semestre foram recrutados outros dois extensionistas. As 

escutas qualificadas foram realizadas mediante livre demanda dos adolescentes, por duplas de 

extensionistas, previamente capacitados por uma psicóloga. Os extensionistas atendiam os 

alunos interessados, individualmente, em duplas ou trios, como estes desejassem ser 

atendidos.  As escutas aconteciam uma vez por semana, quinzenalmente, no horário das 14h 

às 17h30, paralelamente às oficinas.  

 

2.2. Contexto 

 

O projeto estabeleceu uma parceria com uma escola pública no município de 

Betim/MG, onde ocorreram as atividades de extensão com o objetivo de promover a 

cidadania e o protagonismo dos adolescentes. 

                                                           
8 Este projeto foi aprovado pela Pró-reitoria de extensão da PUC Minas, PROEX 2017/11422-1S. 
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Em 2015, a escola recebeu a autorização de funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação de Betim (CME) para oferecer educação de ensino fundamental na região. (CME, 

2015).  A instituição  atende  crianças e adolescentes de baixa renda, nos períodos da manhã e 

da tarde. 

 

2.3. Amostra 

 

O projeto  contemplou  atendimento  para  87 alunos do ensino fundamental (sexto ao 

nono ano), com idades entre 11 e 15 anos, entretanto, apenas 25 alunos participaram das 

escutas qualificadas, sendo 15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

Os critérios de inclusão foram: adolescentes alunos do sexto ao nono ano que, por 

livre e espontânea vontade, desejassem realizar a escuta qualificada. Os critérios de exclusão 

foram: indivíduos com idade inferior a 11 anos ou superior a 15 anos, pessoas não 

matriculadas na escola e alunos pressionados de qualquer forma a participar da escuta 

qualificada. 

 

2.4. Instrumento 

 

Como já foi dito, a técnica de escuta qualificada envolve relações de diálogo, vínculo e 

acolhimento, permitindo ao profissional perceber o sentimento do outro, com o objetivo de 

empoderar, dar voz e autonomia ao sujeito (MAYNART et al, 2014).  O sigilo é de extrema 

importância, uma vez que se estabelece uma relação de confiança e singularidade. 

A escuta qualificada requer um ambiente tranquilo e confortável para o indivíduo, 

onde ele possa se expressar. Além de escutar, o profissional observa expressões faciais e 

corporais,  gestos  e tom de voz da pessoa. O objetivo da técnica não é dar respostas prontas 

ao indivíduo,  mas  estimular o raciocínio e o pensamento, de forma a proporcionar autonomia 

e empoderamento ao sujeito. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No período de abril a novembro de 2017, foram  realizadas nove oficinas que tratavam 

de temas diversos na área da saúde. As temáticas foram escolhidas pelos alunos da escola, em 

março de 2017. Durante as atividades, os extensionistas buscavam valorizar não só o 
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conhecimento, mas também as relações interpessoais, o convívio com o outro, além de 

observar as angústias frente ao grupo. Dessa forma, as oficinas eram espaços de troca de 

informação  e de incentivo à construção da participação como ferramenta de empoderamento 

social, como descrito no trabalho de Machado e colaboradores (2015). Ao longo do projeto, 

os alunos  gradativamente se envolviam com as atividades, lideravam os grupos, 

apresentavam as propostas, o que sugere uma mudança para uma postura mais ativa frente aos 

desafios. 

As intempestividades e inquietudes, características dos adolescentes, constituem 

desafio para o profissional da saúde. Isso pode ser afirmado, pois, além disso, a adolescência é 

também um período de grande vulnerabilidade psicológica, emocional, exigindo ao 

profissional  demonstrar paciência e empatia, a fim de estabelecer um vínculo com esse grupo 

etário. Assim, as oficinas em grupo funcionam como fonte de aprendizado para os 

extensionistas, pois é necessário estabelecer um vínculo com os alunos para que a troca de 

informações seja mais efetiva. Com esse vínculo, o adolescente cria confiança, servindo de 

estímulo para as escutas posteriormente. 

Além das oficinas, foram realizadas 36 escutas, com grande parte (66,6%) dos 

acolhimentos realizados por alunas extensionistas, visto que o número de mulheres (seis 

graduandas na primeira etapa do projeto e cinco na segunda) era superior ao de homens (dois 

no primeiro semestre e três no segundo), o que favorecia o maior número de escutas feitas 

pelo grupo feminino. No trabalho de Duarte et al (2014), ressalta-se também a maior  

quantidade de mulheres atuantes nas escutas. Dessa maneira, conclui-se que a população 

feminina predomina entre os profissionais da saúde, o que é claramente observado nos cursos 

de Enfermagem e entre os agentes comunitários de saúde (DUARTE et al, 2014). 

As escutas representaram um momento muito importante do projeto. Prova disso foi a 

adesão dos adolescentes ao acolhimento, como explicitado anteriormente. Esses números 

refletem não só o interesse, mas também o vínculo de confiança criado entre os estudantes e 

os futuros profissionais da saúde. Os jovens alunos compartilhavam experiências de vida, 

relatos sobre amizade, sexo, amor, drogas, entre outros.  

Maynart e colaboradores (2014) chamam a atenção para o fato de que a escuta 

qualificada proporciona o fortalecimento dos vínculos e o empoderamento dos sujeitos. Tal 

afirmativa pode ser confirmada com a observação da mudança de atitude dos adolescentes 

durante o tempo em que o projeto foi desenvolvido na escola. Como exemplo do ocorrido, 

destaca-se o percurso de um aluno da escola, que fora escutado praticamente em todas as 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

65 

semanas de atividades do projeto desenvolvidas na escola. Este aluno queixava-se de modo 

recorrente das situações de chacotas e descasos que seus colegas da escola praticavam contra 

ele. Ele ainda trazia outros conflitos que ocorriam em seu cotidiano. A partir das escutas 

realizadas, pôde-se, ao final do projeto, perceber nitidamente as mudanças ocorridas neste 

sujeito, diante de si e do outro.  As roupas se mostraram mais coloridas, mudou o corte de 

cabelo, ele fez novos amigos. Segundo o aluno, compartilhar seu sofrimento, seus bons 

momentos e ouvir o que o outro tem a dizer ajudou-o a superar os desafios da adolescência.  

A escuta qualificada também serviu como fonte de aprendizado para os acadêmicos 

extensionistas.  Isso pode ser afirmado, pois esse acolhimento extrapola o simples ato de ouvir 

e exige que o profissional consiga dar espaço para o indivíduo se expressar, conversar e se 

sentir melhor e mais à vontade. Dessa forma, a prática com os alunos da escola demandou 

atitudes que promovessem esse ambiente acolhedor, representando um desafio para o 

profissional da saúde. 

Outro ponto de destaque é em relação ao que fazer quando um indivíduo traz 

problemas tão subjetivos, que se destoam do script técnico do fazer do enfermeiro, médico e 

fisioterapeuta. Durante a graduação, o profissional da saúde se prepara para identificar o 

problema e solucioná-lo da melhor forma. No entanto, na escuta qualificada a queixa muitas 

vezes não apresenta resposta. Isso inquieta o profissional da saúde, preparado sempre para 

pensar uma solução. Sendo assim, é muito importante que o acadêmico se prepare para tais 

situações, aceite que não há uma resposta para tudo e que, na verdade, a resposta deve partir 

do próprio indivíduo. O profissional, nesse contexto, serve como figura de apoio, auxiliando o 

indivíduo a encontrar essa resposta. Assim como afirma Raymundo e Cadete (2012), o 

processo de escutar o outro e acolher seu ponto de vista amplia a capacidade de vislumbrar 

outras possíveis dimensões. Ademais, a escuta qualificada deveria ser uma competência 

indispensável na graduação, principalmente na área da saúde e naquelas que lidam com a 

interação e o atendimento do ser humano (RAYMUNDO; CADETE, 2012). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transição para a vida adulta é caracterizada pela presença de complexas mudanças, 

comumente marcada por diversos conflitos, questionamentos e inseguranças que podem 

intensificar vulnerabilidades do sujeito. Com base nisso, foram criadas ao longo do tempo 

ações de saúde para esta população, que visam à integralidade do cuidado, por meio de 
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temáticas sobre DST, drogas, gravidez e criminalidade. Para maior efetividade dessas ações, 

percebeu-se que é imprescindível a criação de vínculo entre adolescentes e profissionais de 

saúde. No entanto, grande parte destes não possui habilidades necessárias para estabelecer 

relações de diálogo, vínculo e acolhimento com o atendido.  

A Escuta Qualificada é um instrumento facilitador e transformador, estratégico no 

desenvolvimento da autonomia e da inclusão social. Além disso, ela proporciona ao indivíduo 

voz e, por conseguinte, promove a autonomia e o empoderamento destes, formando cidadãos 

construtores de conhecimento e pensamento crítico. Ela possibilita também ao profissional de 

saúde apreender o adoecimento a partir da história do atendido, além de desenvolver o 

respeito, a empatia, a humanização, a valorização de relações interpessoais e profundas 

reflexões acerca das experiências. 

É clara a mudança pela qual os adolescentes, assim como os extensionistas, passaram 

durante a execução do projeto, evidenciando que a Escuta qualificada é uma ferramenta 

extremamente eficaz a ser utilizada pelos profissionais para se alcançar tal segmento da 

população; para isso, é preciso desenvolver as competências da escuta qualificada.  

 

Área do Conhecimento: 4.06.00.00-9 – Saúde Coletiva. 
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RESUMO 

 
O envelhecimento é um processo natural da vida humana. Atualmente a população mundial está passando por 

uma alteração da pirâmide etária e esse aumento da longevidade gera novos desafios na lida com a população 

idosa, que requer boa qualidade de vida. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi demonstrar a 

importância das práticas educacionais para proporcionarem mais independência funcional e mais saúde para o 

idoso. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, no qual se observa a ocorrência de ações associadas ao 

“Projeto PUC Mais Idade: Educação Permanente a Pessoa Idosa”, Campus Coração Eucarístico. Este projeto 

ofereceu aos seus participantes uma gama de atividades visando atender o objetivo explicitado. A amostra 

constou de 128 idosos participantes no ano de 2017, de ambos os sexos, com faixa etária entre 60 anos e 93 anos 

de idade. As dinâmicas de trabalho do projeto, cujo impacto positivo ou negativo foi confirmado e analisado 

segundo a literatura, foram observadas no período de 12 meses. As atividades realizadas otimizaram as relações 

sociais do grupo, assim como diminuíram o isolamento social, facilitando o desenvolvimento de uma postura 

mais crítica em relação à sociedade, além de gerar mais autocuidado e prevenção em saúde.  Apesar dos ganhos, 

houve uma diminuição no tamanho amostral no decorrer do ano, por motivo de mudanças de residência, o que 
poderia gerar gastos com transporte e alimentação. O projeto ofereceu uma diversidade de conhecimento aos 

participantes, através das variadas práticas de saúde, oficinas de inclusão digital, tecnológica, cultural e 

psicológica. Este projeto reiterou a proposta da PUC Minas de priorizar a integração entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão, reconhecendo a universidade como um campo fértil, para o desenvolvimento de ações que podem 

contribuir para a mudança de paradigmas, trazendo novos valores positivos e respeito para todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Idoso. Qualidade de vida. Envelhecimento ativo. Interdisciplinaridade 

 

 

The matter of bringing permanent education to the elderly 

 

ABSTRACT 

 
Aging is a natural process of human life. Recently, global population is passing through a modification in the age 

pyramid. This facts increases population longevity and creates new challenges for the elderly attention, 

demanding higher standards of quality of life. In this way, the purpose of this study was showing the importance 

of educational practices designed to generate more independence and better health care for this population. This 

is a descriptive study, demonstrating the features of the pre-existing project: “PUC mais idade: educação 

permanente à pessoa idosa” or “PUC for the elderly: permanent education”, carried on the Coração Eucarístico 

Campus. This project offered to the participants a wide range of activities, in order to achieve its goal. Its sample 

was composed of 128 elderly, participating during the year of 2017, among men and women, with the ages 

between  60  and  93  years  old.  The impact of the meetings dynamics, positive or negative, during the 12 

month period of 2017, has been analyzed and proven, according to literature. The performed activities resulted in  
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improvements for the social relationships of the group involved, also decreasing social reclusion, bringing up 

more criticism  in relation to the society, creating more self-care consciousness and health prevention. Despite 

the gains observed, there was a decrease in sample size over the year. This tendency was probably due to 

residence address changes, which could generate extra costs with mobility and nutrition. In conclusion, the 

workshops and meetings were able to provide useful knowledge to the participants, in varied health practices, 

digital and technological inclusion workshops, interacting cultural and psychological aspects. It reinforced the 

proposal of our university in integrating Education, Research and Extension practices, recognizing the university 

as a productive field for the development of potential actions which could change old paradigms, towards new 

positive values and respectful relations to all people involved. 

 

Keywords: Elderly people. Quality of life. Active aging. Interdisciplinarity. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo natural na vida de todo ser humano, trazendo 

consigo mudanças significativas ao indivíduo. Por muito tempo, o envelhecimento foi tido 

como uma redução da capacidade de adaptação corporal à sobrecarga sofrida no decorrer dos 

anos, mas hoje, é reconhecido como um processo fisiológico natural que reflete todo um 

percurso,  desde o nascimento até a morte. Esse processo é distinto para cada um, não 

havendo um “modelo de ser idoso”. Cada ser envelhece de uma forma, sob a influência de 

fatores internos ou externos, como alimentação, sedentarismo e mesmo aspectos 

socioeconômicos (NEGRÃO, 2010).  

A classificação de uma pessoa como idosa requer o critério etário, ou seja, indivíduo 

com idade superior a 60 anos, nos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, e 65 anos 

nos países desenvolvidos (MENDES; GUSMÃO, 2005). Observa-se que, tanto no Brasil 

quanto no mundo, há um processo de transição demográfica, com aumento do número de 

idosos e da sua expectativa de vida. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), esta expectativa ultrapassa 75,5 anos, demonstrando um acréscimo 

na população idosa de forma rápida e progressiva.  Há estimativas de que, até 2025, haja cerca 

de 694 milhões de pessoas idosas (LIMA; MENEZES, 2011). Essa transição pode estar 

ocorrendo devido à queda nas taxas de natalidade após a Segunda Guerra Mundial, cenário 

resultante de as mulheres terem ido para o mercado de trabalho, acarretando menor número de 

filhos, além do aumento das taxas de mortalidade de jovens. 

Diante da maior longevidade da população mundial, começaram a surgir novos 

desafios. A Organização Pan-Americana de Saúde ressalta, no documento “Envelhecimento 

ativo: uma política de saúde”, três, dentre os sete principais  desafios:  
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1) A Carga Tripla de Doenças que acomete as pessoas, sendo elas: as doenças 

infectocontagiosas, as crônicas (como câncer), os problemas cardíacos e as doenças 

degenerativas (como Alzheimer). Essa situação crítica tem gerado maiores gastos para 

o país, estados e municípios, reduzindo ainda mais os recursos, que já são mínimos.   

2) Maior risco de deficiências, que podem surgir junto ao processo de envelhecimento, 

levando o indivíduo a ter mais obstáculos do que já tem, com o decorrer do processo 

da velhice. A Política Nacional de Saúde do Idoso, criada em janeiro de 1994, ressalta 

que, além do isolamento social, um dos maiores problemas que afeta o idoso é a perda 

de sua capacidade funcional, quando este deixa de ter as habilidades físicas e mentais 

em um patamar necessário para a execução das atividades de vida diária (AVD), 

podendo se tornar totalmente dependente de cuidados. Devido a isso, existem boas 

razões de se implementar programas e políticas que promovam o envelhecimento 

ativo, com maior participação na sociedade, gerando redução de custos com cuidados. 

Esses projetos devem envolver o ciclo familiar do idoso, mostrando para a família a 

importância de sua autonomia e de sua capacidade cognitiva e motora.  

3) O desafio da criação de um novo paradigma: desde a antiguidade, o idoso tem sido 

considerado frágil, doente, dependente e sem disposição para as AVD. Apesar de 

muitos ainda se enquadrarem nesse patamar, isso não prevalece para a maioria. No 

entanto, existe ainda a necessidade de implementação de um novo paradigma: de 

“uma sociedade para todas as idades”, como ressaltado no chamado “Ano 

Internacional do Idoso das Nações Unidas” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2003).  

 

Diante do exposto, percebe-se que há a necessidade de termos uma abordagem para o 

desenvolvimento das competências relacionadas á saúde do idoso (BIZ; MAIA, 2007) , algo 

que tenha como objetivo principal o envelhecimento de forma ativa, com capacidade de 

auxiliar nos muitos  desafios intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento. Requer o pensar no 

presente e no futuro próximo, para que se perceba que a população idosa, que cresce 

demasiadamente, precisa ser ativa e contribuinte da sociedade. 

Segundo o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (ONU, Madrid, 2002, 

parágrafo 19),  “Uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos idosos a 

oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade. Para trabalhar neste sentido é 

necessário remover tudo que representa exclusão e discriminação contra eles.”  
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O “Projeto PUC Mais Idade: Educação Permanente à Pessoa Idosa”, foi criado para 

direcionar ações estimuladoras do desenvolvimento de uma velhice com qualidade de vida, 

ativa,  contribuindo para a diminuição do isolamento social. Ao manter o idoso ativo, junto à 

comunidade,  procurou  minimizar a divergência tecnológica e sociocultural entre as gerações, 

levando à otimização de relacionamentos interpessoais, além da abertura a novas 

aprendizagens, num processo de educação permanente, visto que  

 

Podemos dizer que a educação permanente está vinculada à hipótese de que o 

indivíduo é um ser que não se acaba, mas sim, que evolui. Ela é capaz de possibilitar 

o desenvolvimento de uma postura crítica frente as vastas situações em que o idoso 
enfrenta (FERREIRA et al., 2008, p.96-97).  

 

A partir de tais perspectivas, o tema “A importância de se levar a educação 

permanente à terceira idade” foi o mote principal do projeto “PUC Mais Idade: Educação 

Permanente à Pessoa Idosa”, que vem oferecendo aos seus participantes,  por cerca de 10 

anos, atividades com carga horária de 5 horas semanais (encontros 3 vezes por semana), 

propiciando  promoção  de saúde integral ao idoso e cumprindo o capítulo V nos artigos 20, 

21 - inciso 1º e 2º, da lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003 do Estatuto do Idoso, no qual é 

ressalvado que 

 

Art. 20 - O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.  

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados.  

I - Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à 
vida moderna.  

II - Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 

transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da 

preservação da memória e da identidade culturais.  

 

Afirma-se, assim, a população idosa com suas necessidades especificas, requisitando 

atenção às questões ligadas ao processo do envelhecimento. Diante disso, o objetivo do 

presente trabalho foi analisar, sem intervenção dos pesquisadores, as práticas realizadas pelo 

projeto “PUC  Mais Idade”, com o propósito de direcionar o olhar às ações desenvolvidas no 

projeto, com a meta de promover uma velhice ativa, concebendo a cada participante, um 

envelhecer sem a exclusão da sociedade, sem se sentir um peso para a família. Trabalhou 

modos  de  possibilitar   ao  idoso a  inserção na sociedade, sempre abordando  várias questões  
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ligadas ao seu cotidiano: cuidado especial com a saúde, o direito de existir com dignidade e, 

de modo especial, tratou do  atendimento e das relações satisfatórias consigo mesmo, com os 

outros e o com seu entorno (BOTH, 2005).  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A metodologia deste trabalho foi de caráter descritivo, compilando informações sobre 

o Projeto de Extensão “PUC Mais idade: Educação Permanente à Terceira Idade”, analisando,  

observando, registrando e correlacionando diferentes aspectos das ocorrências. Os fenômenos 

humanos ou naturais foram investigados sem a interferência dos pesquisadores.  

Como ressaltado pelos autores Cervo e Bervian (2002), neste tipo de metodologia o 

pesquisador sempre procura “descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características”. Da 

mesma forma, se aprofunda em uma realidade especifica, ou seja, ele só é realizado a partir de 

uma observação direta das atividades de um grupo estudado, em determinado tema específico. 

Assim sendo, o desenvolvimento deste projeto envolveu a caracterização das ações e dos 

locais onde foram realizadas as atividades e a análise de dados, explicitando finalmente as 

conclusões pertinentes  (HEERDT; LEONEL, 2007). 

Seguindo essa perspectiva, foi feito um estudo de campo,  analisando-se o referido 

projeto de extensão, ao longo de 12 meses (2017), com o foco nos sujeitos da terceira idade, 

observando  a importância das práticas realizadas e registrando se as mesmas geravam algum 

benefício à vida dos idosos participantes. As práticas eram realizadas por uma equipe 

interdisciplinar (professores e alunos  extensionistas  dos diversos cursos da Universidade). 

As atividades observadas  foram as oficinas de inclusão digital, as sessões de exercícios e os 

jogos de estimulação cognitiva, as técnicas de integração para promoção de melhor 

relacionamento interpessoal; as palestras sobre envelhecimento, cultura, saúde, direito e 

cidadania; o grau de conhecimento do Estatuto do Idoso; as atividades de educação física; as 

oficinas de música, contos e artesanatos,  além dos encontros culturais.  

Em 2017, a amostra de sujeitos observados teve média de 64 idosos, sem distinção de 

sexo, raça, cor ou de disfunções existentes, da faixa etária entre 60 e 93 anos de idade. As 

atividades envolveram uma média de 200 dias do ano de 2017.  

As intervenções contaram com a utilização de metodologia participativa, com o intuito 

de otimizar as interações sociais, o aumento da autoestima e da autoconfiança, a promoção de 

uma velhice mais ativa. Houve envolvimento de pessoas da comunidade acadêmica e 
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extramuros, bem como do Núcleo Meio Ambiente e Saúde da PROEX, da Pró-reitoria de 

Extensão da PUC Minas, sob  coordenação  da Professora Anna Cristina Pegoraro de Freitas, 

desde agosto de 2009.  

 

3 RESULTADOS  

 

Durante as atividades desenvolvidas no projeto, todas as ações visavam  ao alcance 

dos seguintes objetivos específicos: a garantia e o resgate da memória de vida; o convívio e a 

troca de experiências; a elevação da autoestima e autoconfiança; a otimização dos 

relacionamentos  interpessoais;  a promoção da espiritualidade; o desenvolvimento de projetos 

de vida; a promoção de trocas intergeracionais; o desenvolvimento de habilidades em 

informática; o acolhimento humanizado do idoso institucionalizado; o fortalecimento do 

vínculo família-idoso; além disso,  visava-se a proporcionar campo de estágio, extensão e 

pesquisa para alunos de cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas.  

Ao fim do período de observação, que foi de 12 meses, buscamos na literatura 

evidências relacionadas às atividades ministradas, a fim de conhecer se tiveram impacto 

positivo ou não  na vida dos idosos. A Tabela 1 demonstra as atividades realizadas com esta 

amostra populacional. 

  

Tabela 1: Atividades realizadas e número de participantes computados. 

ATIVIDADES REALIZADAS 
Participantes inscritos 

no 1º semestre 2017 

Participantes inscritos 

no 2º semestre 2017 

Aulas de informática Básica. 25 18 

Aulas de informática avançada. 18 15 

Oficinas de Vida; Aulas de canto; Prática de exercícios. 27 25 

Totais 70 58 

Fonte: Projeto PUC Mais Idade, 2018. 

 

Como mostra a tabela acima, as atividades foram divididas em cinco momentos. Em 

um primeiro momento, foram ministradas Oficinas de informática (duas vezes por semana): 

às segundas-feiras, havia aulas básicas na área da informática, e às terças-feiras, eram 

oferecidas  aulas  avançadas  para  os cidadãos que já tinham conhecimento básico na área. As  



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

74 

aulas foram ministradas no Laboratório de Informática 4 (2º andar do Prédio 34), na PUC 

Minas / Campus Coração Eucarístico, visando capacitar o idoso para aquisição e/ou 

aperfeiçoamento do conhecimento básico de informática.  

A análise da relação do idoso com a utilização da tecnologia digital mostrou que esta 

intervenção foi de grande importância, tendo relatos de: estímulo à memória, ao aumento da 

atenção  e de outras características intelectuais, de ganho de maior confiança para fazer novas 

amizades, diminuindo assim o isolamento social. Também foi relatado ganho de mais 

liberdade para atividades diárias, como por exemplo acessar uma conta online para 

pagamentos bancários. As práticas apresentaram o universo amplo da informática para a 

pessoa idosa, permitindo a execução de tarefas consideradas de difícil execução, de forma 

simples e rápida,  proporcionando informação variada através das buscas na internet, em 

várias plataformas de comunicação. 

As atividades chamadas de “Oficinas de Vida” ocorreram em um segundo momento e 

foram realizadas no prédio 65, no Complexo Esportivo da PUC Minas, uma vez por semana, 

para debate de temas relevantes aos participantes, tais como direitos e deveres, curiosidades, 

cuidados durante as atividades de vida diária (AVD), cuidados com a saúde, com a utilização 

de mídias digitais, Facebook e Whats App, além de sessões de exercícios e jogos de 

estimulação cognitiva, dentre outros diversos temas escolhidos pelos participantes. 

As palestras foram ministradas por professores convidados e por extensionistas do 

projeto, sempre orientados por docentes. A cada semana, era trabalhado um tema diferente, 

agregando mais conhecimento: segundo relatos dos participantes, esse espaço de 

aprendizagem foi fundamental para  a educação e valorização das oportunidades apresentadas. 

De fato, foram essenciais para promover mais criatividade, funcionando como áreas para 

troca de diálogos, debates e reflexões, gerando práticas promotoras de conhecimento, justiça e 

solidariedade (MORIN,2000). 

Em um terceiro momento, ainda no prédio 65, todos os participantes tiveram aulas de 

canto em Português e Espanhol, oferecidas por uma participante do projeto, pois esta  possuía 

longa trajetória em relação à música. Esta funcionou como um importante estímulo para o 

grupo de idosos, unindo-os e ativando suas memórias, transmitindo pensamentos e 

recordações, como que transitando entre o consciente e o inconsciente, reconstruindo 

experiências vividas durante todo o trajeto da vida.  

De fato, esse tipo de ganho é fundamental na terceira idade, como atesta a Política 

Nacional de Saúde do Idoso, criada em janeiro de 1994: além do isolamento social, um dos 

maiores problemas que afeta o idoso é a perda de suas habilidades físicas e mentais. Os 
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autores Jordão e Allucci (2005) afirmam que a experiência musical modifica o cérebro, 

ativando várias regiões. Segundo eles, o aprendizado musical necessita de habilidades que 

envolvam a integração de estímulos,  e também,  diversas funções cognitivas, como a atenção 

e a memória. Portanto, a música otimiza a plasticidade neural, ou seja, a capacidade dos 

neurônios de formar novas conexões a cada momento.  

Os neurônios são células do Sistema Nervoso Central, na medula espinhal e no 

cérebro, que recebem estímulos tanto do corpo (intrínseco) como do meio ambiente 

(extrínsecos). Ao receber esses estímulos, eles são responsáveis pela transmissão de 

informações. Com o avanço da idade, alterações no encéfalo acontecem, ocorrendo menos 

conexões e morte gradativa desses neurônios. Portanto, incluir meios que propiciem a 

formação de novas conexões é de primordial importância. 

Em um quarto momento, os participantes se uniram a um grupo de alunos do curso de 

Psicologia, para um momento para reflexão. Foi observado, a partir desse momento, que o 

projeto prestou assistência qualificada aos idosos. Foi possível identificar na vida deles a 

presença de vários fatores de risco à qualidade de vida, como maus-tratos, solidão, isolamento 

social, exposições a situações conflituosas. A partir daí, foram procuradas formas possíveis de 

intervenção para controle dos fatores de risco e promoção de um ambiente social propício à 

saúde física e mental.  

Por fim, em um quinto momento, foram realizadas práticas de atividade física, na 

arena do complexo esportivo da PUC Minas, com a supervisão de um extensionista e de um 

profissional da Educação Física. Como já ressaltado, o envelhecimento gera alterações no 

corpo humano, com deficiências cognitivas, cardiovasculares, musculoesqueléticas, 

sistêmicas e outras, e, diante disso, vários estudos têm demonstrado que ter uma vida ativa é 

um fator positivo contra doenças neurodegenerativas,  pois  o exercício físico ajuda a manter a 

perfusão cerebral durante o processo de envelhecimento, favorecendo assim a produção de 

elementos que auxiliam na manutenção da cognição (NEGRÃO, 2010). A atividade física, 

desde que feita da forma correta, com orientação e acompanhamento, pode melhorar a função 

respiratória, a força, a curva glicêmica, a pressão arterial, o peso e, consequentemente, 

diminui o risco de quedas e lesões, além do aumento da autoestima (NOBREGA, 1999).   

Além das referidas atividades, também aconteceu (em setembro de 2017), o evento 

cultural do projeto, como sempre ocorre, anualmente. Nesta data, todos os participantes do 

Programa PUC Mais Idade, dos campi Coração Eucarístico, Barreiro, Betim, São Gabriel, 

Contagem e Serro se encontraram, reunindo atividades de canto, dança, artesanatos, poesias e 

muita alegria.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, através da observação e busca de evidências na literatura sobre as 

atividades realizadas, foi possível constatar a importância da implementação de metodologias 

baseadas na Educação Permanente, como as do “Projeto PUC Mais Idade: Educação 

Permanente a Pessoa Idosa”.  Houve diminuição no número de participantes ao longo do ano, 

o que pode ter sido motivado por questões de mudança de residência para regiões mais 

distantes, acarretando gastos com transporte e alimentação. Entretanto, as intervenções 

envolvendo metodologia participativa otimizaram as interações sociais, a autoestima e a 

autoconfiança dos idosos, auxiliando na promoção de uma velhice ativa, além do convívio da 

comunidade  com o meio universitário. O contato com a educação pode abrir caminhos para a 

construção ética de uma sociedade, mediada por valores políticos e culturais.  

A literatura  evidencia  que as práticas aplicadas a este projeto são de fato geradoras de 

um imenso aprendizado aos participantes, enquadrando-se diretamente na definição de 

educação permanente.  Reitera-se, assim, a hipótese de que o indivíduo é um ser que não se 

acaba, mas sim, que evolui (FERREIRA et al. 2008). Ao visar várias vertentes, através das 

práticas de saúde, inclusão digital, tecnológica, cultural, psicológica, em diferentes faixas 

etárias  (idosos entre 60 e 93 anos;  jovens entre 18 e 27 anos participaram, como um todo), o 

projeto proporcionou transformações notórias na forma de pensar, de agir, de se relacionar, 

contextualizar, unir saberes e dimensões da vida, em concordância com os estudos de Morin 

(2000). Considerou-se, ainda, que os aprendizes de informática serão provavelmente 

multiplicadores deste saber nas suas comunidades, potencializando e ampliando o que já foi 

feito. Os alunos  extensionistas  puderam desenvolver sua capacidade de formular problemas 

e projetos, sua postura ética e crítica, como também sua formação humanística. O professor 

responsável também se beneficiou com maior capacidade de solucionar problemas e formular 

projetos, desenvolvendo postura ética e critica, com os estímulos da reflexão e articulação 

entre teoria e prática. A instituição cumpre, neste todo, a sua missão, possibilitando novas 

pesquisas e rupturas de preconceitos, integrando efetivamente o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão.  

Foi possível  constatar  também que frequentemente  os idosos apresentam demandas e 

desejos que nem sempre são atendidos ou compreendidos por seus familiares ou pela 

comunidade na qual ele está inserido. O projeto PUC Mais Idade buscou, de forma simples, 

porém com muito empenho e embasamento, atender a essas demandas. Segundo relatos 

informais obtidos pelos participantes, este projeto teve relevância significativa para o idoso, 
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uma vez que impactou positivamente  na sua qualidade de vida. Pode- se afirmar que projetos 

desse tipo funcionam como campos extremamente férteis. São meios propícios para a geração 

de ações que podem quebrar paradigmas, tanto para o participante  idoso quanto para os 

alunos e professores envolvidos, para os indivíduos do entorno, trazendo valores positivos e 

respeito ao próximo. 

 

Área do conhecimento: 7.08.07.02-7 - Educação Permanente. 
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ATIVIDADE EXTENSIONISTA EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: contribuições do                                    

Projeto Respira-Ações.1 
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RESUMO 

 
O Brasil vem passando por uma rápida transição demográfica, com o consequente envelhecimento populacional, 

em um cenário de transformações sociais. Com isso, observa-se um aumento na prevalência das doenças 

crônicas degenerativas e da incapacidade funcional, que podem limitar a execução de atividades de vida diária 

comprometendo a independência do idoso, tornando-o mais susceptível a complicações e a institucionalização - 

todo esse processo irá comprometer a qualidade de vida. O objetivo deste artigo é descrever o perfil das idosas 

que residem em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e que participaram do projeto 

Respira-Ações, bem como relatar a experiência vivenciada na aplicação de atividades em grupo para essas 

idosas. As ações do projeto na instituição de longa permanência para idosos abrangeram o estudo, planejamento, 

orientação, avaliação, reavaliação, supervisão e aplicação de exercícios físicos em grupo buscando a inclusão 
social e a promoção do envelhecimento ativo. Além disso, buscou-se promover a interdisciplinaridade e a 

relação entre teoria e prática, bem como fomentar o intercâmbio entre a universidade e a comunidade, visando à 

manutenção da independência funcional de idosos. Os idosos se beneficiaram com discreta queda do índice de 

massa corporal, e relação cintura-quadril, frequência cardíaca e pressão arterial e discreto aumento na velocidade 

de marcha, o que pode contribuir para realizar de forma mais independente suas atividades de vida diária e foi 

observado ainda uma melhora na qualidade de vida. Com esta experiência os alunos extensionistas puderam 

associar a teoria à prática, permitindo experiências além da sala de aula visando à interdisciplinaridade e o 

contado direto com a comunidade, buscando de uma forma humanizada, generalista e ética atender as 

necessidades desse público, ampliando os conhecimentos, trocando experiências entre si e com os membros da 

equipe de saúde e vivenciando demandas mais complexas do cuidado do idoso residente em uma instituição de 

longa permanência, favorecendo a consolidação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Envelhecimento. Instituição de Longa Permanência para Idosos.  
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EXTENSIONIST ACTIVITY IN A LONG-TERM INSTITUTION 

FOR THE ELDERLY: contributions of the Respira-Ações Project. 

 

ABSTRACT 

 
Brazil has been experiencing a fast demographic transition, with consequent population aging, in a scenario of 

social transformations. Thus, there is an increase in the prevalence of chronic degenerative diseases and 

functional incapacity that may limit the execution of activities of daily living, compromising the independence of 

the elderly, making them more susceptible to complications and institutionalization. All this process will 
compromise the quality of life. The purpose of this article is to describe the profile of the elderly women who 

reside in a long-term care facility for the elderly (LTCF) and who participated in the “Breath-Actions” project, as 

well as to report the experience in applying group activities for these elderly women. The project's actions in the 

long-term institution for the elderly included study, planning, orientation, evaluation, reassessment, supervision 

and application of physical exercises in a group seeking social inclusion and promotion of active aging. In 

addition, it was intended to promote interdisciplinarity and the relationship between theory and practice, as well 

as to promote the exchange between the university and the community, aiming at maintaining the functional 

independence of the elderly. This project was elaborated in an attempt to emphasize the importance of acting in 

an interdisciplinary way, demonstrating to students the close relationship between teaching, research and 

extension, as well as contributing to train ethical professionals with a general and humanized view. The elderlies 

were benefited with a slight decrease in body mass index, waist-hip ratio, heart rate and blood pressure, and a 

slight increase in gait speed, which may contribute to a more independent performance of their daily activities, as 

well as an improvement in quality of life. With this experience, extension students were able to associate theory 

with practice, allowing experiences outside the classroom aiming at interdisciplinarity and direct contact with the 

community, seeking in a humanized, general and ethical way to meet the needs of this public, expanding 

knowledge, changing experiences among themselves and with the members of the health team and experiencing 

more complex demands of the care of the elderly resident in a long-term institution, favoring the consolidation of 

the indissociability between teaching, research and extension. 
 

Keywords: Physiotherapy. Aging. Homes for the aged 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo progressivo, contínuo, natural e irreversível, que 

provoca  desgastes  e alterações em vários sistemas funcionais e se diferencia de um indivíduo 

para o outro (FIEDLER; PERES, 2008). O crescimento da população idosa em todo o mundo, 

inclusive no Brasil, tem aumentado nas últimas décadas, o que se reflete diretamente nos 

serviços de assistência social e de saúde da população geriátrica (FREITAS; SCHEICHER, 

2010). 

Em um país como o Brasil, o envelhecimento mostra grande complexidade, sendo 

considerado um problema de ordem social. A procura por instituições de longa permanência 

para idosos (ILPI), diante da perspectiva demográfica e social, está aumentando e já 

representa uma nova alternativa de moradia para o idoso (DUARTE, 2014). 
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Mudanças sociais na urbanização e na estrutura familiar, como mudanças no perfil da 

mulher, diminuição do número de cuidadores e aumento da expectativa de vida, favorecem a 

transferência de cuidados da responsabilidade familiar e estatal à sociedade, ampliando o 

número das ILPI (DUTRA et a.l, 2009 apud DUARTE, 2014). 

De acordo com Kakihara  e outros (2011), os idosos institucionalizados apresentam 

um perfil diferenciado: alto nível de sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia 

causada por incapacidades físicas e mentais, além de insuficiência de suporte financeiro. No 

Brasil, segundo Silva e Almeida (2013), verifica-se aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis,  que  podem comprometer funcionalidade, autonomia e independência do 

idoso e resultar em institucionalização de permanência. 

A demanda por cuidado ao idoso em instituições de longa permanência tem aumentado.  

De acordo com Camarano e Pasinato (2004), esse fato relaciona-se à procura pelas famílias 

por alternativas de atenção a seus familiares idosos com perdas de capacidade funcional 

resultantes de doenças crônicas.  

No entanto, a institucionalização é uma das situações estressantes e desencadeadoras 

de depressão;  o isolamento social leva à perda de identidade, de liberdade, de autoestima, ao 

estado de solidão e muitas vezes de recusa da própria vida, o que justifica a alta prevalência 

de doenças mentais nas instituições de longa permanência  para  idosos. Assim, acredita-se 

que a problemática vivenciada pelo idoso, quando institucionalizado, passa comprometer a 

sua qualidade de vida de diferentes maneiras (PEREIRA; FIRMO; GIACOMIN, 2014).  

Diante desse cenário, em 2017, o projeto de extensão Respira-Ações expandiu suas 

atividades para uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, visando disseminar 

orientações e a prática de exercícios,  buscando a inclusão social e a promoção do 

envelhecimento ativo.  

O objetivo deste artigo foi descrever o perfil das idosas que residem em uma ILPI e 

que  participaram  do projeto Respira-Ações no segundo semestre de 2017, bem como relatar 

a experiência vivenciada na aplicação de atividades em grupo para essa população. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Respira-Ações  é um projeto desenvolvido junto a uma população definida, com 

caráter inclusivo, que visa unificar ações de pesquisa, extensão e ensino. Vem sendo 

executado nas dependências da Clínica de Fisioterapia da PUC-MINAS, e no Asilo São 

Vicente de Paulo, ambos localizados no município de Poços de Caldas.  
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Neste artigo, descreve-se o perfil dos idosos participantes do projeto no primeiro 

semestre de 2017 e também  foi relatada a experiência na aplicação das atividades em grupo 

na ILPI.  Dessa forma, inicialmente as ações  envolveram  convidar os idosos que gostariam 

de participar do projeto e, a partir desse momento, foi iniciada a avaliação e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

As ferramentas metodológicas utilizadas na avaliação e reavaliação foram: 

preenchimento de ficha de anamnese acerca dos dados sociodemográficos, história clínica, 

medicações de uso rotineiro e hábitos de vida, aplicação de avaliação da qualidade de vida 

(questionário genérico QV SF-36), coleta de dados vitais (pressão arterial, frequência cardíaca 

e saturação periférica de oxigênio), medidas de dados antropométricos  (peso, altura, índice de 

massa corporal,  relação cintura quadril), medidas do perímetro torácico (cirtometria torácica), 

nível de dor (escala visual numérica), avaliação da incapacidade funcional (questionário 

Roland Morris) e velocidade da marcha por meio  do 4-Meter Gater Speed. 

Os extensionistas foram divididos em duas equipes,  que atuaram em rodízio no 

planejamento e na aplicação das atividades na ILPI. Posteriormente, foram realizados 

encontros semanais para a aplicação e orientação dos exercícios em grupo, atividades lúdicas 

e de socialização.  

Os encontros na ILPI aconteceram uma vez por semana e tiveram a duração de 

aproximadamente 60 minutos. No início e ao final das atividades, eram colhidos os sinais 

vitais (pressão arterial frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio) e, na sequência, 

eram orientados exercícios que envolviam: fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, 

treino de coordenação motora, alongamentos globais e exercícios respiratórios.  

Buscou-se trabalhar o exercício aeróbio e o fortalecimento de grandes grupos 

musculares, visando ao ganho ou à manutenção da capacidade funcional. Os exercícios 

deveriam seguir uma sequência, contemplando as etapas de aquecimento, condicionamento e 

resfriamento, para o ajuste adequado das variáveis cardiorrespiratórias. Além disso, foram 

elaboradas atividades que envolveram coordenação motora fina, estímulo à memória e 

atividades lúdicas para a diversão, integração dos idosos, mas também, para a melhora das 

funções motoras.  O acompanhamento das evoluções foi feito por meio de uma ficha de 

registro de atividades, que foi preenchido pelos extensionistas, os quais se reuniam 

semanalmente para discutir o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, avaliação 

do andamento do projeto e adequação de atividades. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados demonstrados neste artigo são referentes às atividades desenvolvidas no 

projeto no primeiro semestre de 2017, no Asilo São Vicente de Paulo, em Poços de Caldas, 

que é uma instituição de longa permanência para mulheres idosas. Nele, a primeira condição 

para uma idosa ser acolhida é ser de fato carente, em situação de risco e 

vulnerabilidade  social e ter idade acima de 60 anos. 

Para facilitar análise dos resultados, estão aqui demonstrados os dados de 15 idosas 

que tiveram maior assiduidade nos encontros.  

De acordo com Mendonça e Marques (2003,  as doenças crônicas mais prevalentes em 

idosos que residem em instituição de longa permanência são: hipertensão arterial (63,3%), 

osteoartrite (51,7%), perda de visão não qualificada (40%), doenças vasculares periféricas 

(36,7%), DPOC (33,3%), osteoporose (28,3%), constipação intestinal (23,3%), diabetes 

mellitus (20%).   

Em relação ao diagnóstico clínico, as idosas avaliadas apresentaram: hipertensão 

arterial, osteoartrite, perda de visão, doenças vasculares periféricas e diabetes, sendo a 

hipertensão  arterial  a doença mais prevalente (100% das idosas). As idosas estavam em uso 

de medicação contínua para tratamento das doenças crônicas e mantinham seus quadros 

clínicos estáveis, sendo possível realizar as atividades propostas. Também foram encontrados 

diagnósticos de demência, depressão, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo e déficit 

cognitivo, que comprometem a saúde mental das idosas.  

Em seu estudo para investigar os fatores que predispõem à institucionalização de 

pessoas idosas, Born e Boechat (2006) apontaram, entre as principais causas, idade, 

diagnóstico, limitação nas atividades da vida diária, morar só, estado civil, situação mental, 

etnia, ausência de suportes sociais e pobreza.  A institucionalização é uma situação estressante 

e desencadeadora de depressão, pois o isolamento social leva à perda de identidade, de 

liberdade, de autoestima, ao estado de solidão e muitas vezes de recusa da própria vida, o que 

explica a alta prevalência de doenças mentais nas instituições de longa permanência.  

A idade média das idosas avaliadas foi de 77,1 ±9,5 anos. Na tabela 1, a seguir, estão 

demonstradas as características da amostra em relação a: a) índice de massa corpórea (IMC); 

b) relação cintura quadril (C/Q); c) frequência cardíaca (FC); d) pressão arterial (PA); e) 

velocidade de marcha da marcha; f) mobilidade  toracoabdominal (MTA) – em dois 

momentos: no início das atividades (avaliação) e no encerramento das atividades 

(reavaliação), com valores em média: 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

84 

Tabela 1: Caraterização das idosas residentes em uma ILPI participantes do projeto 

Respira-Ações, primeiro semestre de 2017. 

 

 

Avaliação: 

antes do início 
das atividades 

Reavaliação: 

encerramento  
atividades 

IMC (Kg/m²) 25,8 25,3 

C/Q 0,93 0,92 

FC (bpm) 78,9 78,2 

PAS (mmHg) 121,6 120 

PAD (mmHg) 73,3 72,8 

Velocidade da marcha (m/s) 0,33 0,36 

MTA axilar (cm) 3,7 3,4 

MTA xifoidiana (cm) 3 2,7 

MTA umbilical (cm) 2,9 2,8 

Fonte: Dados da pesquisa. Valores em média. Elaborada pelos autores, 2018. 

 

Ao analisar de forma individual o índice de massa corporal (IMC), as idosas foram 

classificadas da seguinte forma: 06 eutróficos, 07 em sobrepeso, 01 obeso, e 01 baixo peso, e 

a classificação se manteve inalterada no momento da reavaliação.  

Na avaliação inicial, a velocidade de marcha foi de 0,33 m/s sendo que essas idosas 

foram todas classificadas como caminhadoras lentas, uma vez que o valor de velocidade de 

marcha preservada deve ser maior ou igual a 0,8 m/s.  

Uma velocidade reduzida na marcha compromete a capacidade funcional e aumenta o 

risco de queda e com isso pode aumentar o risco de vulnerabilidade do idoso. O processo de 

envelhecimento, por si só, pode acarretar o declínio da aptidão física e da capacidade 

funcional, que se agrava com o sedentarismo, tornando os idosos dependentes, essa situação 

ocorre com maior frequência em os idosos institucionalizados (GONÇALVES, 2010). 

 Na reavaliação, foi observado no teste de velocidade de marcha um discreto aumento 

na velocidade (0,36), o que pode ser considerado um aspecto positivo. 

O valor do escore do questionário de qualidade de vida SF-36, no momento da 

avaliação estava muito reduzido nos domínios capacidade funcional (32%) e aspectos físicos 

(23,6 %) evidenciando um comprometimento da capacidade funcional dessas idosas. Já no 

momento  da reavaliação dos 8 domínios do questionário, 6 apresentaram um aumento de seus  
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percentuais, indicando uma melhora na qualidade de vida, sendo que os domínios capacidade 

funcional e aspectos físicos, que estavam muito diminuídos, se elevaram para 36% e 53%, 

respectivamente. 

Savonitti (2000), avaliando a qualidade de vida de 60 idosos institucionalizados (30 

homens e 30 mulheres), utilizando também o questionário SF-36, encontrou resultados 

semelhantes ao do presente estudo. Sua amostra apresentou um valor médio maior que 60% 

em cinco dos oito domínios do questionário. Em dois domínios, Aspectos físicos e Aspectos 

Emocionais, o valor ficou abaixo de 60 % e no domínio Capacidade Funcional, o valor médio 

foi abaixo de 50%, o que demonstra o comprometimento da capacidade funcional desses 

idosos – assim como foi observado na avaliação inicial do grupo de idosos do Asilo São 

Vicente de Paulo. 

A incapacidade funcional foi avaliada pelo Questionário de Incapacidade de Roland 

Morris: na avaliação inicial o escore foi de 4,5 e, na reavaliação, foi de 1,6. O escore varia de 

0 a 24 e, quanto maior a pontuação, maior é a incapacidade.  (NUSBAUM et al., 2001). Dessa 

forma, é possível notar uma melhora das idosas com a participação das atividades propostas 

utilizando o exercício físico. 

Envelhecer é um privilégio e uma importante conquista social. Entretanto, em tempos 

de mudanças epidemiológicas e demográficas, envelhecer com qualidade de vida e 

independência ainda é um desafio. A longevidade atualmente resulta num período de 

envelhecimento marcado pela dependência e incapacidade devido à alta prevalência de 

doenças crônico-degenerativas que necessitam de cuidados de longa duração e alto custo 

(FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

Quando as idosas foram questionadas sobre: “Como vem sendo, para você, estar aqui, 

participando deste projeto?” (Defina em 3 palavras), as respostas foram muito positivas, 

algumas foram: “muito bom”, “ótimo”, “legal”, “feliz, estou sem dor”. Ainda, ao serem 

questionadas sobre: “Quanto sua participação nas atividades deste projeto de extensão tem 

contribuído para melhorar sua condição de vida e saúde?” (escala de zero /nenhuma, a 10/ 

contribuído muito) o valor médio foi 8,3, o que indica que, na percepção das idosas, as 

atividades ajudaram a melhorar sua condição de vida e saúde. Além disso, todas relataram que 

se sentiram acolhidas pela equipe nas atividades desenvolvidas. 

E, finalmente, quanto ao nível da dor, avaliado pela escala visual numérica, o escore 

médio relatado foi de 2,7 na avaliação e de 1 na reavaliação, indicando que houve uma 

melhora desse sintoma com as atividades desenvolvidas. 
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O processo de envelhecimento, por si só, pode acarretar o declínio da aptidão física e 

da capacidade funcional, que se agrava com o sedentarismo, tornando os idosos dependentes 

de cuidados. Observa-se que tal situação prevalece entre os idosos institucionalizados, 

tornando-os suscetíveis a várias consequências decorrentes da inatividade (LAMAS; PAÚL, 

2013). 

Os dados aqui levantados reforçam a importância que o exercício físico tem para a 

qualidade de vida e capacidade funcional do idoso, uma vez que, por meio da prática regular, 

é possível melhorar aspectos musculares, respiratórios e cardiovasculares que irão contribuir 

para que o indivíduo idoso tenha uma vida mais ativa e independente. Além das adaptações 

fisiológicas promovidas pela prática regular de exercícios, outro benefício é a melhora no 

aspecto emocional dos participantes, que acreditamos ter ocorrido não apenas devido à 

realização dos exercícios, mas também por se tratar de uma atividade dinâmica realizada em 

grupo. Dessa forma, foi estimulada a socialização entre esses indivíduos e também o 

relacionamento entre diferentes gerações, tornando essa experiência enriquecedora tanto para 

os idosos como para os alunos e professores participantes.  

Quanto aos resultados observados e relatados pela equipe extensionista, os pontos 

fortes foram: maior integração entre os alunos favorecendo a troca de experiências, a 

interdisciplinaridade, a intergeracionalidade, possibilitando uma vivência prática que ampliou 

o espaço da sala de aula.  

Alguns alunos destacaram, como ponto valoroso do projeto, a inserção precoce no 

ambiente terapêutico e maior aproximação com a prática clínica do fisioterapeuta.  

Além disso, a participação da comunidade interna e externa à Universidade  ampliou 

as possibilidades de atuação dos alunos, dos professores e do curso de Fisioterapia na 

sociedade em que estão inseridos, propiciando um maior conhecimento da população idosa 

com problemas cardiorrespiratórios na cidade de Poços de Caldas.  

Os alunos tiveram a oportunidade de intervir de forma positiva,  no sentido de orientar 

atividades visando a promover uma melhora na qualidade de vida para essa população. Outro 

aspecto importante que pode ser destacado foi o desafio de propor atividades para idosos 

institucionalizados, que apresentam maior vulnerabilidade, sendo muitas vezes limitados 

fisicamente, alguns dos quais apresentam alterações cognitivas, diferindo sobremaneira do 

idoso não institucionalizado, o que proporcionou ao discente a oportunidade de vivenciar 

demandas mais complexas, promovendo o desenvolvimento de práticas colaborativas junto 

aos  demais  membros  da  equipe  de  saúde  do  asilo. A  integração  entre  os alunos e idosos  
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também foi capaz de promover uma melhor socialização entre diferentes gerações, com 

diferentes realidades, aspecto fundamental para a formação de um profissional de saúde 

preocupado com o cuidar de forma humanizada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto Respira-Ações, que visa promover a qualidade de vida e prática regular de 

atividades físicas em idosos, bem como promover a interdisciplinaridade e a relação entre 

teoria e prática fisioterapêutica, pôde, por meio de suas atividades, melhorar a qualidade de 

vida, autonomia, independência funcional e promover efeitos psicológicos positivos nos 

participantes idosos;  além disso, com a ampliação do projeto, os alunos envolvidos puderam 

lidar com diferentes formas de envelhecimento.  

A possibilidade de  intervir sobre uma população idosa institucionalizada  permitiu 

criar e vivenciar as atividades propostas dentro de outra realidade em outro contexto. Além 

disso, outro benefício pedagógico foi a oportunidade de interação multidisciplinar com os 

funcionários da ILPI, o que ampliou intervenção social na tentativa de compreender os 

problemas que afetam a sociedade. Dessa forma, o projeto permitiu uma experiência 

extremamente enriquecedora, pois se apresentou como um meio para a inclusão social e a 

integração entre a Universidade e a sociedade.  

 

Área do Conhecimento: 4.08.00.00-8 - Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PRODUTORES EM MINAS 

GERAIS SOBRE A TRIPANOSSOMÍASSE EM BOVINOS:                      

estamos preparados? 

 

Rogério Carvalho de Souza1 

Sayd Kildren Silva2 

Silvia Amorim Gomes3 

 

RESUMO 

 
A tripanossomíase é uma doença que teve seu primeiro relato em Minas Gerais no ano de 2008. Apesar de ser 

uma doença de origem africana, conseguiu se adaptar a países da América do Sul, mesmo sem seu vetor 

biológico, a mosca Tsé-tsé. A partir de então passou a causar diversas alterações nos animais acometidos, 

refletindo no desempenho e produção dos mesmos. Estes sinais, muitas vezes inespecíficos, dificultam o 

tratamento e o diagnóstico desta enfermidade nos rebanhos acometidos. A partir de um questionário aplicado em 

15 fazendas de Minas Gerais, este trabalho objetivou avaliar quais impactos epidemiológicos e produtivos que 

podem ser gerados,  com base no nível de conhecimento dos proprietários e colaboradores rurais sobre a 

tripanossomíase. Após resultados, foi possível perceber o despreparo de envolvidos na bovinocultura em relação 

a esta doença e detectar pontos críticos que interferem na disseminação da tripanossomíase. 

 

Palavras chaves: Trypanossoma vivax. Bovinos. Epidemiologia. Impactos. 

 

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF PRODUCERS FROM 

MINAS GERAIS ON TRYPANOSOMIASIS IN BOVINE ANIMALS:  

are we prepared? 

 

ABSTRACT 

 
Trypanosomiasis is a disease that had its first report in Minas Gerais in the year 2008. Despite being a disease of 

African origin, it was able to adapt to the countries of South America, even without its biological vector, the tse-

tse fly. Since then, it started to cause several changes in the affected animals, reflecting in their performance and 

production. These signs, often non-specific, make it more difficult to treat and diagnose this disease in the 

affected herds. Based on a questionnaire applied in 15 farms of Minas Gerais, this work aimed to evaluate what 

epidemiological and productive impacts that can be generated based on the level of knowledge of the owners and 

rural collaborators on the trypanosomiasis. After the results, it was possible to perceive the lack of preparation 

involved in bovine culture in relation to this disease and to detect critical points that interfere in the 

dissemination of trypanosomiasis. 

 

Keywords: Trypanossomavivax. Bovines. Epidemiology. Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tripanossomíase é uma doença causada por um protozoário pertencente ao gênero 

Trypanossoma e acomete o sistema circulatório do animal (MIDAU et al., 2016). Essa 

enfermidade teve origem na África, sendo que, neste continente,  a espécie Trypanossoma 

vivax é transmitida ciclicamente pelas moscas Tsé-tsé, enquanto que, nas Américas, 

conseguiu se manter na ausência do vetor biológico, adaptando-se à transmissão mecânica por 

insetos nativos do grupo dos tabanídeos (mutucas) e por Stomoxys calcitrans (PAIVA et al., 

2000). Além disso, outra forma de transmissão mecânica já relatada é a forma iatrogênica 

(SILVA et al., 1997), via aplicação inadequada de medicamentos, por exemplo, ocitocina 

(BASTOS et al., 2013).  

O primeiro relato de T. vivax em bovinos na América do Sul foi na Guiana Francesa 

(LEGER; VIENE 1919), enquanto que. no Brasil, foi relatado primeiramente em 1946, por 

Boulhosa (SNARK, 2017) e no estado de Minas Gerias, em 2008 (CARVALHO, 2008). 

Desde então T. vivax  vem se destacando por seu crescente impacto econômico em bovinos no 

Brasil (ABRÃO, 2009); o agente tem sido responsável por perdas econômicas devido ao fato 

de provocar abortos, infertilidade, perda na condição física, diminuição da produção e 

mortalidade, além dos custos com diagnóstico e tratamento causados pela enfermidade 

(SEIDL et al., 1999).  

A partir da relação entre o conhecimento desse diagnóstico e a importância dessa 

doença, o objetivo deste trabalho é avaliar o grau de entendimento de pessoas envolvidas no 

setor da bovinocultura mineira em relação a esse parasita, visando a obter resposta para as 

seguintes perguntas: “os colaboradores e produtores conhecem, previnem e sabem da 

importância dos casos de tripanossomíase no rebanho?” e “de qual maneira a falta de 

conhecimento pode influenciar na crescente dos casos de tripanossomíase nos rebanhos?”.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O Trypanossoma vivax é um protozoário pleomórfico, possuindo apenas a forma 

tripomastigota,   multiplicando-se por fissão binária na corrente   sanguínea do  vertebrado.  O 

seu  ciclo  de vida varia  conforme  a  presença  ou  não  do  vetor natural na região,  este  é 

ciclicamente   transmitido   por   moscas   Tsé-tsé ( Glossina   spp. ) no   continente   africano,  
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entretanto passou a ser transmitido nas Américas, devido a sua alta capacidade de adaptação, 

por moscas hematófagas como Stomoxys calcitrans e tabanídeos, (GARDINER, ASSOKU, 

WHITELAW, 1989). 

O ciclo biológico tem início após a ingestão do T. vivax em sua forma metacíclica pela 

mosca Tsé-tsé durante a hematofagia, e fica restrita a região da probóscide  da mosca, 

podendo haver uma invasão no intestino médio, onde o parasita não sobrevive por longo 

tempo; o tripanosoma adere à parede interna da probóscide e se diferencia em epimastigota, 

perdendo a capa de glicoproteínas superficiais (SILVA et al., 2002). Após intensa 

multiplicação da forma epimastigota, o T. vivax adquire nova capa de glicoproteína 

superficial, diferenciando-se em tripomastigota metacíclica (GUERREIRO, 2005). 

Essas formas sanguíneas são transmitidas diretamente do hospedeiro mamífero ao 

outro, seja pela picada de insetos hematófagos infectados ou por fômites – agulhas 

contaminadas por sangue (SILVA et al., 2002).  

 

2.1 Sinais Clínicos 

 

A tripanossomíase  acomete animais de qualquer idade, sendo estes sintomáticos, 

podendo apresentar sinais clínicos como aborto, anemia, anorexia, apatia, hipertermia 

intermitente, abortos, cegueiras, perda de peso, redução na produção de leite e óbito, e devido 

a esses sinais inespecíficos, faz-se necessária a diferenciação com outras hemoparasitoses ou 

com infecções mistas com tripanossomíase por Trypanossoma evansi, anaplasmose, 

erliquiose, babesiose ou helmintoses  que causem anemia (OLIVEIRA, 2009).  

Além disso, os animais infectados podem apresentar outros sinais, em menor escala, 

como desidratação, diarreia, icterícia, secreção nasal e vaginal (CADIOLI, 2012). Segundo 

Berthier (2016), quadros mais graves podem apresentar sintomatologia nervosa, como 

incoordenação motora, tremores musculares, opistótono, cegueira e estrabismo.  

 

2.2 Diagnóstico  

 

Os principais métodos de diagnósticos para T. vivax podem ser divididos em três 

grupos, sendo eles, parasitológicos, sorológicos e moleculares (SILVA, 2002). Os métodos 

parasitológicos  mais  utilizados  são aspirados  do  linfonodo, técnica do esfregaço, técnica de  
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microhematócrito de Woo e Buffy Coat (SILVA et al., 1997).  As espécies de Trypanosoma 

são então diferenciadas pelo tamanho, forma do corpo, posição do núcleo e do cinetoplasto, e 

grau de desenvolvimento da membrana ondulante e do flagelo (SILVA et al., 2002).  

Um estudo realizado por Bastos e colaboradores (2015), em um município no estado 

de Goiás, concluiu que a melhor técnica parasitológica para diagnóstico a campo de 

tripanossomose  bovina foi a Técnica de Woo (SILVA et al., 2002). 

Os principais métodos sorológicos utilizados no Brasil são a Reação de 

Imunofluorescência  Indireta (RIFI) e Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  (ELISA), em 

que o RIFI utiliza de um anticorpo anti-imunoglobulina marcado com fluorocromo para a 

detecção de anticorpos de diferentes classes, como anti-IgG ou anti-IgA (VAZ; TAKEI; 

BUENO, 2007). O método ELISA  baseia-se no uso de antígenos brutos obtidos a partir do 

sangue  de roedores infectados experimentalmente  ou de cultura de tecidos, contudo, em 

áreas onde existe mais de uma espécie de tripanosomas, podem ocorrer reações cruzadas 

(SILVA et al., 2002).  

Dentre os métodos de diagnóstico molecular, o mais utilizado é o PCR (Reação em 

Cadeia Polimerase), que tem como objetivo a amplificação de fragmentos específicos de 

DNA, mas seu uso geralmente é limitado uma vez que requere laboratório onde as amostras 

possam ser processadas (CADIOLI et al., 2015). 

 

2.3 Controle e Tratamento  

 

Medidas de manejo devem ser tomadas, como o controle de tabanídeos, vetores da 

doença (BATISTA et al., 2007) e minimização de formas iatrogênicas de transmissão, como 

por exemplo a reutilização de agulhas em mais de um animal (BASTOS et al., 2013). A 

quimioterapia é o mais importante método pelo qual a tripanossomíase é controlada em 

animais domésticos; em bovinos, o tratamento e a profilaxia da enfermidade é dependente de 

sais de três compostos: homidium, isometamidium e diminazene  (SILVA et al., 2002).  

Morrison e colaboradores (2016) relataram que, no Brasil, o uso do quimioterápico 

diminazene ocasiona melhora aparente nos animais infectados e não se detecta parasitemia 

por um período de vinte dias a dois meses. Com isso, geralmente o isometamidium é a terapia 

de escolha, uma vez que este fornece proteção média de cinco meses, indicado para casos de 

alta carga parasitária (DESQUENES, 2004).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Sabe se que a tripanossomíase causa alterações na produção, rendimento e bem-estar 

dos animais; dessa forma, faz-se necessário, cada vez mais, alertar os produtores e levantar 

dados sobre essa doença. A partir desse fato, foi realizado um estudo prospectivo durante o 

ano de 2018, nos meses de janeiro a março, em propriedades aleatórias especializadas em 

produção de bovinos de leite e de corte, ou seja, não era necessário o relato de casos da 

doença na fazenda para ser incorporada à pesquisa. No total, foram avaliadas 15 fazendas 

localizadas  no estado de Minas Gerais, sendo 3 na região Centro Oeste, 5 Nordeste, 5 no Alto 

Paranaíba, e 2 na região Metropolitana de Belo Horizonte.   

Para a realização do estudo,  foi aplicado um questionário com a finalidade de avaliar 

o grau de conhecimento das pessoas envolvidas nesse setor em relação à Tripanossomíase e 

suas consequências. Este foi constituído de nove perguntas básicas, fechadas e discursivas, 

relacionadas aos diversos aspectos da doença, como forma de entrada do parasita no rebanho, 

a maneira com que ocorre a transmissão da doença, a existência ou não de vacina como forma 

de prevenção, se é uma zoonose, o conhecimento sobre o controle da enfermidade, a 

eficiência de tratamento e se a propriedade utiliza o mesmo material em vários animais para 

aplicação de fármacos endovenosos.  

O objetivo da entrevista foi informado ao entrevistado, sendo assegurado o sigilo das 

informações fornecidas. As fichas de avaliação foram recolhidas das fazendas participantes e 

a partir de então, procedeu-se à análise dos resultados obtidos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o recolhimento das fichas de avaliação, os resultados obtidos foram inseridos no 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Avaliação do conhecimento dos respondentes sobre a tripanossomíase 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Inicialmente os entrevistados deveriam responder a seguinte pergunta “Você conhece 

a Tripanossomíase?”. Em análise a esta pergunta, nove dos entrevistados (60%) relataram já 

possuir conhecimento prévio sobre a tripanossomíase em bovinos. Esta enfermidade é 

considerada nova no estado de Minas Gerais, já que foi relatada pela primeira vez em 2008, 

como explicitado por Carvalho (2008). Os dados de prevalência em Minas Gerais são 

escassos e muitas das informações que chegam até os envolvidos na criação de bovinos 

podem ser incorretas e não possuir embasamento científico. 

A segunda pergunta possuía caráter discursivo, avaliando se os entrevistados sabiam 

sobre a maneira em que a doença poderia ser introduzida no rebanho, e que em caso de 

resposta positiva, qual modo seria este. Baseando em Silva et al (2002), cerca de 46% 

responderam de forma correta, sendo a resposta mais observada “agulha com sangue de 

animal contaminado e mosca”. 

A terceira pergunta abordava a existência de vacina para esta doença, e 67% 

demonstraram não ter conhecimento; 13% dos entrevistados acreditavam na existência da 

vacina. Mas de acordo com Silva et al. (2002),  o método de profilaxia preconizado é a base 

de sais de três compostos (Homidium, Diminazene e Isometamidium), não existindo vacina 

para esta enfermidade. 

A pergunta de número quatro se referia à  transmissão de Trypanossoma do rebanho 

infectado para humanos; nas respostas, a grande maioria dos envolvidos (73%)  não sabiam se 

a tripanossomíase era uma zoonose. 
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Em seguida, os entrevistados deveriam responder sobre as formas de controle desta 

doença. Como resultado, 40% responderam “sim” e citaram ao menos uma medida de 

controle;  um dos entrevistados, apesar de ter respondido “sim” citou como forma incorreta de 

controle, a utilização de antibiótico, desta forma foi introduzido ao grupo dos que não tinham 

conhecimento sobre o assunto. 

A utilização de fármacos endovenosos  pode levar a infecção do rebanho, como 

relatado por Silva et al. (1997), principalmente a administração de ocitocina durante a 

ordenha em vacas leiteiras, como afirmado por Bastos et al. (2013). Dessa forma, a pergunta 

de número seis avaliou a utilização e forma de administração da ocitocina no rebanho. Cerca 

de 47% dos entrevistados utilizam ocitocina no manejo diário do rebanho, e destes, 100% 

utilizam a mesma agulha para todos os animais da produção. Tal fato reveste-se de suma 

importância para incidência de casos nessas fazendas e a disseminação da doença pelo estado 

de Minas Gerais. 

Quanto aos sinais clínicos da tripanossomíase, o resultado da sétima pergunta 

demonstrou que 53% conheciam  pelo menos um dos principais sinais desta doença, sendo os 

mais citados a anemia, a apatia e a perda de peso.  Isso vai ao encontro dos sinais  prevalentes 

abordados por Oliveira (2009), mas, de acordo com o mesmo autor, esses sinais são 

inespecíficos e necessitam de exames complementares para confirmação da doença. 

Como citado por Seidl et al. (1999), essa doença acarreta quedas no rendimento do 

animal, tanto para rebanhos leiteiros quanto rebanhos  de corte. Esta alteração foi o foco da 

oitava pergunta. Quando avaliados, 60% dos entrevistados relataram saber que a doença pode 

impactar na produção e no rendimento do animal. 

Por último, na pergunta nove, os entrevistados foram avaliados sobre existência de 

tratamento da doença: 53% não demonstraram ter conhecimento sobre o assunto. Dois 

entrevistados que responderam “sim” para esta pergunta ainda citaram a utilização do Cloreto 

de Isometamidium como tratamento eficaz, o que segundo Morrison et al. (2016) é o 

preconizado.  

Das nove pessoas que inicialmente disseram conhecer a tripanossomíase, apenas duas 

(22%)  responderam de forma adequada a todo o questionário. Do restante pertencente ao 

grupo de pessoas que “conheciam a doença”, a maior incidência de erros estava quanto à 

existência de vacina e sobre a enfermidade possuir caráter zoonótico. A partir dos resultados 

obtidos, chega se a pergunta que nomeia este estudo, “estamos preparados para a 

tripanossomíase”? 
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5 CONCLUSÃO  

 

A tripanossomíase é uma doença que, apesar de ainda pouco relata no estado de Minas 

Gerais, vem demonstrando sua grande importância devido aos impactos negativos que podem 

ser gerados na bovinocultura. Neste trabalho, foi possível perceber que os envolvidos na 

criação de bovinos  estão despreparados para enfrentar a tripanossomíase, demonstrando 

ainda realizar práticas que favorecem a disseminação da mesma. Dessa forma, foi possível 

perceber que, para o controle desta doença, fazem-se necessárias maiores intervenções 

extensionistas  e estudos, uma vez que os dados sobre esta enfermidade ainda são escassos, o 

que dificulta a abordagem profilática e diagnostica desta doença. 
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RESUMO 

 
O presente artigo é resultado da prática extensionista com um grupo de crianças do Projeto Sonoro Despertar – 

programa sociocultural realizado pelos Padres Escolápios da Paróquia São Marcos, em parceria com a PUC 

Minas. Trata-se de uma narrativa de acompanhamento do grupo Esquadrão Sonoro, no que se refere à 

constituição grupal. O objetivo é apresentar a importância da construção de conhecimentos dentro de um grupo, 

levando em consideração a realidade de cada sujeito, sua singularidade, respeitando o ritmo de aprendizagem e 

interação. Como metodologia, foram realizadas oficinas psicossociais e socioeducativas, rodas de conversa 

juntamente com a elaboração de projetos longitudinais que versam sobre a construção e integração grupal, 

estimulando a autonomia dos sujeitos, o conhecimento acerca de si, e  aspectos culturais de onde vive, sob o viés 

de intervenção horizontal e a construção do saber através da experiência. Foram observados resultados 

satisfatórios no que diz respeito ao sentimento de pertencimento no grupo, construção de laços solidários entre os 

participantes, o desenvolvimento do senso crítico e a consciência de sujeitos ativos em sua comunidade.  
 

Palavras-chave: Educação e Cultura. Infância e Juventude. Intervenção Socioeducativa. Vulnerabilidade Social. 

Constituição Grupal. 

 

SONORO DESPERTAR: Socio-educational Interventions 

ABSTRACT 

 
This paper is the result of a university project developed with a group of children called Projeto Sonoro 

Despertar. It’s a sociocultural program of the São Marcos parish, in partnership with PUC Minas. This paper 

intends to narrate the group’s formation while accompanying the Esquadrão Sonoro (Sound Squad) group. The 

aim is to present the importance of developing knowledge within a group taking into consideration the reality of 

each single person and their singularity, respecting their rhythm of learning and their interaction. Psychosocial 

and socio-educational studies, group conversations and the elaboration of projects regarding group integration 

and development that stimulate the individual’s autonomy, their knowledge about themselves, their cultural 

aspects regarding the origin predicated upon horizontal intervention and the development of knowledge drawn  
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from experience were used as methodologies. Satisfactory results were observed regarding the sentiment of 

belonging to the group, the development of social bonds amongst the participants, the development of their 

critical sense and their perception as active subjects within their community.  

 

Keywords: Culture and Education. Infancy and Youth. Socio-educational intervention. Social vulnerability. 

Group constitution. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão “Sonoro Despertar”,  da PUC Minas, visa contribuir para o 

fortalecimento e ampliação de um projeto sociocultural realizado pelos Padres Escolápios da 

Paróquia São Marcos, que abrange as comunidades dos bairros São Marcos, Maria Goretti, 

Ipê, União e Alvorada, pertencentes à regional Nordeste de Belo Horizonte. O projeto 

acontece no bairro Maria Goretti,  desde 2000, com crianças cujas idades variam entre 8 e 18 

anos de idade. Cerca de 140 crianças e jovens constituem o grande  grupo Sonoro Despertar, 

que visa difundir a cultura, através da música, e resgatar a identidade de crianças e 

adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

A contribuição da Psicologia se dá na realização de oficinas socioeducativas semanais 

com as crianças e adolescentes, bem como com as famílias dessas crianças atendidas pelo 

“Sonoro Despertar”. As oficinas pretendem ser veículo de valores socioculturais, despertar 

aptidões artísticas, estimular o crescimento pessoal equilibrado e educar as pessoas para a 

convivência comunitária e social. Nosso principal objetivo é contribuir para a construção de 

autonomia e conhecimento acerca de si, do seu bairro, de sua cultura e de seu processo de 

aprendizagem, por meio de oficinas socioeducativas com indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

2. METODOLOGIA 

 

São utilizadas oficinas como método de intervenção, tanto com as crianças quanto 

com os jovens. O trabalho com oficinas leva em consideração as seguintes premissas: o 

conhecimento se constrói no grupo, o grupo se constrói no grupo. As oficinas levam em 

consideração  também os seguintes fatores: contexto social do grupo, o ritmo – espaço e 

tempo – das interações e aprendizagens, construção de normas e regras de funcionamento do 

grupo e a construção do lugar de referência do educador / extensionista.  
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As oficinas de intervenção são um método de trabalho apresentado por Afonso (2001), 

que pode ser definido como uma prática de intervenção psicossocial, realizada em contexto 

pedagógico, clínico, comunitário ou de uma política social. Segundo a autora, essas oficinas 

consistem em um trabalho estruturado com grupos, independentemente do número de 

encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se propõe a 

elaborar, em um contexto social. A elaboração que se busca não se restringe a uma reflexão 

racional, mas envolve os sujeitos de maneira integral" (AFONSO, 2001, p.10).  

No entanto, a partir de 2017, a metodologia das oficinas foi pouco a pouco sendo 

articulada com a metodologia da pedagogia de projetos. O método de oficinas tem relação 

com a proposta de dialogia exposto na educação de Paulo Freire, pois visa mais do que o 

domínio de um conteúdo formal, seja ele o português, a matemática, a música, o balé, a 

percussão, a capoeira, dentre outros. Além do aprendizado desses conteúdos, a metodologia 

das oficinas busca também a compreensão crítica do sujeito sobre seu contexto (leitura do 

mundo) e de si mesmo nesse contexto. É um método dialógico, baseado na linguagem e na 

cultura dos educandos. O saber é produzido em interação dentro de um contexto (FREIRE, 

1976; 1977; 1980; 1993; 1994; 2003).  

Para Freire, "a relação dialógica é o selo do ato cognoscitivo, em que o objeto 

cognoscível, mediatizando os sujeitos cognoscentes, se entrega a seu desvelamento crítico" 

(FREIRE, 1976, p. 143). Um eixo importante na metodologia de oficinas é a concepção de 

grupo. Não basta juntar meia dúzia de pessoas e dizer: “olha aí, agora temos um grupo”. O 

processo de formação e construção  de um grupo é contínuo, e envolve trabalho, compromisso 

e afeto. A organização de todo grupo é a um só tempo "objetiva" e "subjetiva", envolvendo 

racionalidade e afetividade. A aprendizagem se relaciona aos objetivos racionais do grupo 

tanto quanto às suas ansiedades, medos e prazeres.  

No decorrer dos encontros, o grupo constrói uma imagem de si através de suas 

histórias e reflete uma história coletiva: trajetos similares de exclusão e inclusão social, 

histórias, aprendizagens. Esse é o processo de construção de identidade do grupo, 

fundamental para o estabelecimento de laços sociais e afetivos, essenciais para a construção 

de autonomia e conhecimento. Nesse sentido, os educandos do “Sonoro Despertar: 

intervenções socioeducativas” são convidados a participar dessa construção coletiva que 

chamamos de grupo. São trocas, reflexões e discussões mediadas pelos educadores / 

extensionistas  com  o  objetivo  de promover reflexões e posturas críticas e compromissadas  

com   o   bem  comum.  A   oficina   é um   espaço-tempo  propício para o grupo construir  seu   

conhecimento,   ao   mesmo   tempo   em   que   constrói    identidades,   autonomia,   respeito,  
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consciência moral, dentre outros. Assim sendo, a condução das discussões em grupo envolve 

o desejo / demanda dos educandos, com a mediação dos educadores / extensionistas, pois, 

para um grupo se formar e existir, são necessários alguns eixos de trabalho. 

 

2.1 Sobre o Lugar do Educador / Extensionista 

 

Tomando como premissa básica do trabalho o fato de que o grupo não está construído, 

é importante refletir sobre o papel do educador / extensionista nessa construção. Todo grupo 

necessita da existência da figura do educador, ou da referência de alguém que tenha uma 

formação específica e adequada às necessidades do grupo e que se prepare para assumir e 

coordenar o grupo. 

Sem um educador que realize intervenções no sentido da construção de um grupo, não 

existe esse processo. É necessário ressaltar que o educador ocupa um lugar de autoridade, que 

não é de forma alguma relativo ao exercício do autoritarismo. Autoridade significa referência, 

condução, organização e acolhimento do / no grupo. Cabe ao educador estruturar e conduzir 

os eixos fundamentais para a construção de um grupo.   

 

2.2.  Eixos de Trabalho nas Oficinas 

 

2.2.1 Rotina, Ritmo, Compromisso e Constância 

 

Trabalhar com oficinas na  perspectiva da pedagogia  de projetos nos grupos demanda 

a organização de uma rotina. Não uma rotina tediosa, repetitiva, maçante, mas uma rotina de 

compromisso e constância. Rotina de encontros. Não dá para construir um grupo de trabalho 

sem horários e participantes fixos. Não se forma um grupo se se muda o dia ou a hora do 

encontro a todo o momento; ou então se seus participantes são trocados a todo momento. Para 

se formar um grupo, há de se ter constância, compromisso, laço social e afetivo. 

Compromisso  com os colegas e com a construção de conhecimento acordada, combinada. 

Um grupo então se constrói na rotina, na constância e no ritmo dos encontros. 

Encontros mais calmos, encontros mais agitados, encontros produtivos e outros nem 

tanto.  Cabe ao educador / extensionista reger esses ritmos diversos, múltiplos e possibilitar 

essa constância, para que o grupo se torne de fato um coletivo e não um aglomerado de 

pessoas (cf. Madalena Freire, 2008). Na constância da rotina se constroem os encontros, a 

aprendizagem, os combinados e os laços sociais. Faz parte da construção do grupo estruturar 
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uma rotina de trabalho. E a rotina possibilita a formação da identidade do grupo e a noção de 

pertencimento de seus participantes. O sentimento de pertencimento, de estar integrado em 

um grupo, facilita o confronto com os medos e os desafios da aprendizagem e da interação 

entre diferenças. Além disso, a rotina possibilita um planejamento de ações e atividades 

combinadas nos encontros, a partir de discussões e compartilhamento de pontos de vistas e 

opiniões diversas e diferentes. 

 

2.2.2.  Disciplina, Regras e Limites 

 

O papel do educador / extensionista é como o da liderança democrática, ou seja, 

mobiliza o grupo, ajuda-o a compreender e a organizar os próprios objetivos, a criar e 

respeitar as suas regras e a transformá-las quando necessário. Assim sendo, existem regras 

básicas de interação no grupo que são trazidas pelo educador e discutidas junto aos 

educandos, pois é da responsabilidade de todos zelar para o cumprimento das regras para que 

o grupo se construa. Sem regras e limites não há grupo possível. 

Para Paulo Freire,  "a posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do educador 

democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível 

autoridade sem liberdade e esta sem aquela" (FREIRE, 2003, p. 108). 

Segundo Madalena Freire, educar a liberdade é educar os próprios limites e 

potencialidades em sintonia com os da realidade, onde a construção da rotina e da disciplina 

são ferramentas básicas. “Ninguém é livre na indisciplina, nela se é escravo da  própria 

liberdade; ninguém é livre na desorganização dos limites, nela se é engolido por estes.” 

(FREIRE, 2008). 

Através do exercício da disciplina, da construção da rotina, o educador / extensionista 

organiza, delimita, direciona a liberdade e o desejo para que a construção e a produção do 

conhecimento dos educandos acerca de si, dos outros e do mundo possam acontecer. A 

disciplina, a rotina, liberta o pensamento para a interação e troca com o outro. Nessa 

concepção, a disciplina, a elaboração de regras e o estabelecimento de limites, do que pode e 

do que não pode no grupo, do que vale e do que não vale, da hora de falar e da hora de calar, 

são construções que acontecem no confronto de opções, perdas, frustrações e raivas, na 

organização dos limites dos sujeitos e da realidade. Não é algo externo, como a disciplina 

autoritária, porque é construído com / para o grupo. Só com rotina, disciplina, regras e 

combinados um grupo constrói sua identidade e autonomia.  
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Segundo Madalena Freire (2008), todo educador dirige, direciona processos de 

crescimento para a autonomia. Todo processo de crescimento exige instrumentos de trabalho 

que alicerçam a conquista da autonomia através do compromisso. Educador e educando se 

educam através de combinados (regras para a organização), compromissos de trabalho. 

Compromisso assumido, educador e educando responsabilizam-se pela sua realização. 

 

2.3  Planejamento e Pedagogia de Projetos 

 

O trabalho com oficinas de grupo na perspectiva educativa demanda sua articulação 

com a metodologia da pedagogia de projetos, ou seja, demanda a elaboração de um 

planejamento/projeto para o desenvolvimento das ideias, dos desejos, das temáticas, dos 

pensamentos e ações discutidos e construídos no grupo. O planejamento / projeto do grupo 

organiza, sistematiza, disciplina o desejo e a liberdade individual e coletivamente. Assim, 

cabe ao educador / extensionista fazer o levantamento dos interesses, desejos e necessidades 

do grupo e construir coletivamente um planejamento, um cronograma de trabalho para que as 

demandas e necessidades do grupo sejam trabalhadas. O conteúdo emerge, explode da vida e, 

é na vida do grupo que se constrói a dinâmica. Dinâmica aqui, entendida como planejamento 

e execução rítmica das necessidades e temáticas sugeridas. É o planejamento e execução de 

um projeto demandado pelo próprio grupo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: RELATO DE UMA INTERVENÇÃO 

GRUPAL. 

 

Para que seja possível visualizar melhor a forma com que nossa atuação é realizada e 

desenvolvida, vamos descrever, relatar e propor um diálogo sobre um ano e meio de trabalho 

com um dos grupos do “Sonoro Despertar”. Dessa forma, acreditamos ser possível entender 

quais são nossas principais propostas ao lidar com estas crianças e jovens, como aplicamos 

nossa metodologia e os retornos que recebemos constantemente - seja dentro ou fora da sala - 

que nos dão motivação e força para dar continuidade.  

A turma escolhida pela equipe de extensionistas para aqui relatar a experiência deu 

entrada há um ano e meio no projeto, em sua maioria  entre 8 a 11 anos de idade, com um 

total de dez participantes. Como já é esperado, os novatos chegam para o nosso encontro sem 

entender qual a nossa proposta de trabalho. Logo, nos primeiros encontros é possível perceber  
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manifestações de sentimentos mistos em cada uma das crianças como, por exemplo, 

desconfiança, timidez, vergonha e agitação. É importante lembrar que para aquela turma tudo 

era novidade: nós, extensionistas, e os colegas de grupo. 

Assim, procuramos nos primeiros encontros trabalhar com rodas de conversas, 

brincadeiras e técnicas de apresentação de grupo. Deixamos que cada um se apresentasse, 

ainda com uma visão mais individualizante, mas já se direcionando para o restante das 

crianças, na intenção de que cada um se conhecesse ali dentro. Foram realizadas oficinas para 

a confecção de um cartão de identidade no qual escreviam, desenhavam ou realizavam 

decoupagem, de forma que conseguissem contemplar aquilo que gostavam de fazer, brincar, 

ler, estudar, comer, de fazer no tempo livre , enfim, o que achavam importante sobre si e que 

consideravam importante compartilhar. Depois que cada um havia se apresentado para o 

restante, era preciso que eles passassem da visão individualizante para uma visão que entende 

todas aquelas crianças juntas como apenas uma coisa: um grupo. Começa, assim, nosso maior 

desafio! 

Quando começamos a introduzir a ideia de grupo com as crianças, realizamos uma 

conversa inicial que pretendia contar para eles o que seria se ver assim. Para isso, pensamos 

que seria interessante fazer com que a turma confiasse, tanto em quem eles possuíam como 

referência durante as aulas – que éramos nós, extensionistas / educadores – como, também, no 

restante dos integrantes que estavam participando, refletindo e se envolvendo durante todos os 

encontros. Inicialmente, explicamos que aquele espaço pertencia a eles, de forma que lá 

poderiam conversar sobre o que quisessem e que cada um do grupo teria que se comprometer 

com o sigilo, não divulgando para terceiros o que os colegas escolhessem compartilhar. A 

ideia central era trazer para eles o quanto é importante o vínculo de confiança, de forma com 

que se sentissem mais à vontade para se posicionarem, e, o principal, sem medo de 

julgamentos ou retaliações.  

É necessário  dizer que todas as turmas que acabam de ser formadas aparecem, em sua 

maioria, com um perfil mais ou menos definido, que se caracteriza pela forte desorganização, 

com integrantes dispersos, desatentos e incapazes de realizar uma atividade que demanda 

muitas instruções ou regras. Visto isso, é preciso que tenhamos outra conversa com a turma 

para que fique claro o que se pode fazer durante o nosso tempo junto e o que não cabe, ou 

seja, os combinados. No entanto, estes combinados não são, em sua maioria – visto que o 

nosso trabalho é realizado em uma instituição que já nos traz normas que precisamos seguir –,  

impostos pelos extensionistas. Em uma roda de conversa, perguntamos o que as crianças 

acreditam ser apropriado e inapropriado  para que  a oficina seguisse da melhor forma 
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possível para o grupo –, já introduzindo esta ideia de que somos um só e precisamos pensar de 

forma conjunta. Nessa conversa, conseguimos levantar combinados como: não gritar, não 

conversar fora de hora, respeitar quando o colega estiver falando, levantar o dedo quando 

quiser fazer alguma pontuação, não usar de palavrões e etc., lembrando que estes combinados 

também se aplicam ao grupo de extensionistas. Tudo isto foi escrito em uma folha A3 e 

colocado em um quadro, de forma que ficasse visível a todos.  

Dessa forma, com os combinados já definidos, é possível ter uma visão muito mais 

clara sobre o que se espera do grupo e sobre como o trabalho flui. No entanto, para que eles 

consigam se enxergar como um grupo, é preciso que eles tenham uma identidade – não como 

a que já havia sido anteriormente trabalhada, que diz da individualidade de cada um, mas sim 

uma que dissesse do grupo como um todo. É preciso elencar, então, um nome, mas este 

precisa caracterizar o grupo, dizer algo sobre ele. Após muitas ideias e propostas, o nome 

escolhido por todo o grupo foi “Esquadrão Sonoro”. 

O nome escolhido deu origem a um novo trabalho, já que falamos de integração e de 

uma subjetividade coletiva, optamos por dar uma “cara” a essa união. No decorrer dos 

encontros, usamos dos materiais presentes –  lápis, giz de cera, canetinha – para confeccionar 

uma bandeira. Foi pedido que os integrantes fizessem desenhos diversos, de figuras e coisas 

com que se identificassem e as quais fizessem parte do cotidiano deles no projeto “Sonoro 

Despertar”. 

É sempre importante dizer das diferenças da narrativa para o cotidiano. A realização 

dessas tarefas demandava um tempo considerável, mas o final realmente era gratificante. Para 

explicar a atividade que viria a ser realizada, qual seria nossa proposta em dado dia, levava-se 

um tempo muito maior do que o planejado, o que nem sempre tornava possível terminar a 

atividade em apenas uma oficina, fazendo com que as vezes o término do exercício demorasse 

dois ou três encontros, o que comprometia a qualidade e impactava no objetivo da oficina. 

Eles não conseguiam prestar atenção na fala do outro ou se concentrar, fazendo com que 

algumas discussões ficassem rasas. Além do mais, as crianças ainda não conseguiam 

compreender completamente no que consistia nosso trabalho com eles e, por isso, 

demandavam brincadeiras o tempo inteiro;  como nosso trabalho exigia ir além, podia ser até 

mesmo realizada uma roda de conversa posterior a uma brincadeira, para que ocorressem 

conversa, debate e reflexões. No entanto, no primeiro ano de trabalho com o Esquadrão 

Sonoro, não foi possível desenvolver atividades que se interligavam entre uma oficina ou 

outra, aprofundar em discussões ou fazer com que eles se reconhecessem como um grupo, e é 

exatamente por isso  que  eles  não  conseguiam  se  organizar.  Tudo isso deixou reflexos 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

106 

inclusive no grupo de extensionistas  os quais, por vezes, se mostravam cansados e 

desesperançosos  sobre os próximos passos a serem executados no trabalho com as crianças; 

porém, a partir dos encontros de supervisão,  conseguimos entender que tudo faz parte de um 

processo e que este não era rápido.  

No segundo semestre de trabalho, as crianças costumam sempre voltar das férias 

agitadas e dispersas, fazendo com que tenhamos que retomar os combinados já estipulados e 

relembrar de que todos temos um compromisso com ele. Então, seguimos realizando o 

trabalho de integração de grupo através de oficinas socioeducativas, rodas de conversa, 

cinema comentado e brincadeiras.  Quando o grupo retornou no segundo semestre com menor 

quantidade de participantes,  nove alunos, e mantendo uma rotatividade dos integrantes,  isso 

dificultou a percepção deles  como grupo. Tivemos a ideia, então, de implantar um “Quadro 

Comportamental”. Esse quadro consistia em avaliar e pontuar o comportamento do grupo 

como um todo, não apenas de uma criança ou outra, mas como estavam todos os integrantes. 

Essa ideia surgiu em um encontro de supervisão, como uma saída para conseguir realizar 

atividades com as crianças, visto que os extensionistas se encontravam passando pelas 

mesmas dificuldades do primeiro semestre. Entretanto, o Esquadrão Sonoro acolheu muito 

bem a ideia e, a partir dela, os participantes começaram a desenvolver uma visão maior do 

que é ser um grupo. 

Ao final dos encontros, trazíamos para o grupo a discussão sobre como eles achavam 

que havia sido o comportamento deles, avaliando se a atividade que tinha sido proposta 

anteriormente –  fosse pelo grupo de extensionistas ou até mesmo pelas crianças – havia sido 

realizada de forma condizente e  coerente com o que era esperado, se eles conseguiram seguir 

os combinados e como ocorreu toda a oficina, de forma geral. Foi, então, que apareceram os 

primeiros sinais de que eles se entendiam como um grupo, pois, em todas às vezes, 

mostravam- se muito sinceros, fazendo apontamentos do que havia atrapalhado, ou então o 

que eles fizeram que influenciou no desenvolvimento das atividades, ou o que ajudou no 

processo. Por vezes tentavam culpar apenas um ou outro integrante, mas corroboramos, então, 

a ideia de que naquele ambiente nos entendíamos como um grupo, sem o olhar 

individualizante. Quando a conclusão sobre a oficina era de que não havia sido satisfatória, de 

que não havia atendido ao que era proposto, colávamos no quadro um “X” vermelho. Quando 

havia sido uma boa oficina, ou seja, o grupo havia colaborado como um todo para o 

desenvolvimento da atividade e sido participativo, sempre se lembrando do compromisso com  
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os combinados, colocava-se no quadro uma estrela amarela. Ao final do semestre, 

prometemos  contar qual dos dois havia mais estrelas ou “X” e, dependendo do resultado, se 

fosse positivo, as crianças ganhariam uma surpresa, que não revelaríamos  até o último dia.  

Como já foi dito na metodologia, essa ideia teve como objetivo fomentar a liderança 

democrática, ou seja, mobilizar o grupo, ajudá-los  a compreender e organizar os próprios 

objetivos, a criar e respeitar as suas  próprias regras e a transformá-las quando necessário. A 

adoção do esquema de reforço pelo bom comportamento gerou discussão junto aos 

educandos, partindo da premissa que é da responsabilidade de todos zelar para o cumprimento 

das regras para que o grupo se construa. Sem regras e limites, não há grupo possível.  

Além disso, mais trabalhos foram feitos durante este segundo semestre e no que se 

sucedeu, a fim de tornar o grupo mais dinâmico e com temas mais interligados, resultando na 

real pedagogia de projetos. Um exemplo disso foi o esquema de colocar todas as atividades 

realizadas em sala numa espécie de livro no qual escrevíamos receitas, contávamos histórias, 

como  as folclóricas e também historias inventadas,  além de discutirmos sobre vários 

assuntos, como reciclagem, a partir de uma oficina de criação de brinquedos, por exemplo.  

A conclusão ao final desses um ano e meio de trabalho com o Esquadrão Sonoro foi 

de que eles ainda se encontram no processo de reconhecimento de grupo, no qual se faz 

necessário trabalhar a integração a  fim de fortalecer a identidade coletiva, para que saiam da 

lógica contemporânea e tradicional em que os indivíduos se veem de maneira 

individualizante, separada, priorizando o sujeito isolado.  

O crescimento dos participantes, desde o primeiro semestre ao último, é notório; eles 

já conseguem se organizar dentro de sala, ouvir mais o colega, prestando atenção e se 

posicionando, entendem com mais clareza quais são os nossos objetivos ao trabalhar com eles 

e conseguem manter, até mesmo, uma frequência maior aos encontros. Nas brincadeiras e 

dinâmicas, eles  aprenderam a respeitar o lugar do outro, a ouvir o que os extensionistas e o 

restante dos colegas têm para dizer e acrescentar, conseguem pensar muito mais no coletivo e 

atuar através dele.  

Essas mudanças ocorreram, também, no grupo de extensionistas, os quais se 

encontram  muito mais maduro, articulados entre si e com o grupo, com uma organização 

maior na hora de executar as atividades e de coordená-las. Ao final, todos se habituaram e se 

identificaram com a metodologia de grupos naquele lugar de trabalho, de troca e discussão.  
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ENSINO DO FUTEBOL: a formação de um treinador de futebol no projeto 

de extensão “Educação Esportiva”.1 

 

Isaque Israel Camilo da Silva2 

Mauro Vinícius de Sá3 

 

RESUMO: 

 
Este trabalho descreve vivências e reflexões que foram planejadas dentro de um projeto de extensão. Foi usado, 

como metodologia para o desenvolvimento da obra, o relato de experiência. Tivemos como objetivo  a formação 

de treinadores esportivos e o oferecimento de melhores atividades ao projeto de extensão Educação Esportiva; 

para isso, criou-se um grupo de estudo aos esportes invasivos. Neste registro foram descritas as diversas 

estratégias utilizadas para trazer informações de qualidade ao grupo, tais como: palestras, aulas e treinamentos 

para os extensionistas. O grande legado do trabalho foi a formação de extensionistas mais reflexivos, através do 

mentoreamento. O exercício da reflexão veio com a elaboração de planejamentos, nos quais se destacavam 

atividades voltadas para o desenvolvimento técnico-tático e atitudinal dos aprendizes esportivos. O maior 

beneficiado desse projeto foi o público infantojuvenil  participante como alunos do projeto de extensão Educação 

Esportiva. 

 

Palavras chave: Educação Esportiva. Formação de treinadores. Projeto de Extensão. 

 

 

FOOTBALL TEACHING: the formation of a football coach in the 

extension project "Sports Education" 

 

ABSTRACT: 

 
This paper describes the experiences and reflections that were planned within an extension project. It was used 

as a methodology for the development of the work, the experience report. The objective was the formation of 

sports coaches and the offer of better activities to the project of extension Sports Education; for this, a study 

group was created to the “invasive sports”. This record describes the different strategies used to bring quality 

information to the group, such as: lectures, classes and training for extension workers. The great legacy of the 

work was the training of more thoughtful extensionists through mentoring. The exercise of the reflection came 

with the elaboration of planning, where, stood out activities aimed at the technical-tactical and attitudinal 

development of the sports apprentices. The largest beneficiary of this project were the children and youth 

audience that participated as students of the Sports Education extension project. 

 
Keywords: Sports Education. Formation of sports coaches. Extension Project. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Projeto fomentado pela Pró-reitoria de Extensão da PUC-Minas, edital de 2017. 
2 Graduando do curso de Educação Física da PUC-Minas, Coração Eucarístico e extensionista do projeto. E-

mail: isaquehot@gmail.com. 
3 Professor do Departamento de Educação Física da PUC-Minas, Coração Eucarístico e Coordenador do projeto. 

E-mail: maurovsa@hotmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O esporte de rendimento é um campo seleto, que exige várias competências de quem 

deseja adentrar o meio. Algumas dessas são adquiridas em longo prazo, como por exemplo, o 

domínio de práticas reflexivas e autônomas, que são descritas por Sáiz (2008). Para o autor, 

ao iniciamos a carreira de técnico, tendemos a exercer uma prática de menor complexidade e 

reflexão do que as citadas acima. Essa ação é denominada de prática imitativa, em que 

propendemos a reproduzir o que vivenciamos no esporte, dando destaque para as experiências 

que nos trouxeram boas lembranças e demais retornos positivos.  

 A expertise é o último  degrau  de qualificação de um técnico para o autor citado, e tal 

nível é alcançado através da junção de conhecimentos, experiência, reflexão, e é caracterizada 

pela maestria com que o expert conduz seus jogadores e equipe, sendo um grande gestor de 

pessoas. Então, grande parte das exigências necessárias para que um treinador seja absorvido 

pelo mercado vêm mais facilmente com o auxílio de um mentor. No projeto de extensão 

discutido neste artigo, funcionaram enquanto mentores de formação os professores Me. 

Mauro V. de Sá e Dr. Marcelo Vilhena. 

Com o intuito de preparar o graduando, o grupo de estudos em esportes 

“Desenvolvimento das Capacidades Táticas nos Esportes de Invasão” (DECTEI), forneceu a 

seus integrantes  materiais pedagógicos, oportunidades de pesquisa e palestras de 

profissionais da área do treinamento esportivo, dentre eles, mestres e doutores. E, 

posteriormente, foi dada  aos alunos a oportunidade de colocar em prática todos os conceitos 

discutidos, tendo eles o dever de externar esses conhecimentos através do projeto de extensão 

denominado “Educação Esportiva”, fomentado pela Pró-reitoria  de Extensão (PROEX). 

Neste projeto, proporcionou-se à comunidade o acesso a uma formação esportiva de melhor 

qualidade e gratuita, recebendo ainda, o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por 

profissionais de Educação Física formados e em formação, além de alunos do Curso de 

Fisioterapia, sendo todos estes acompanhados por seus respectivos coordenadores de estágio 

ou extensão. 

A grande marca da formação esportiva que os extensionistas pretendiam proporcionar 

era proveniente de duas características marcantes: a ausência da especialização nos processos 

de ensino e a não utilização de metodologias tecnicistas. A primeira, é caracterizada por Kunz 

como:  
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[...] quando crianças são introduzidas, antes da fase pubertária, a um processo de 

treinamento planejado e organizado a longo prazo e que se efetiva em um mínimo de 

três seções semanais, com o objetivo do aumento gradual do rendimento, além de 

participação em competições esportivas (KUNZ, 1994, p. 45). 

 

A segunda, configurada pela substituição da formação tecnicista por uma metodologia 

de ensino que estimulava os praticantes à reflexão, visa,  por meio deste processo, 

desencadear  a aprendizagem esportiva, fazendo  com que os mesmos sejam construtores de 

seus próprios conhecimentos, assim, tornando-se atletas mais críticos e autônomos. Tal 

metodologia é conhecida como TGFU (Teaching Games For Understand), que consiste num 

modelo que acolhe perfeitamente as ideias construtivistas sobre o papel do aluno, colocando-o 

numa posição de agente ativo de suas próprias aprendizagens, valorizando os processos 

cognitivos” (GRAÇA; MESQUITA, 2002, p. 405). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente, em uma parceria com uma determinada agremiação esportiva de 

Contagem-MG, foi possível, nas dependências da universidade (campo, academia e salas de 

aula), o acompanhamento do trabalho de uma comissão técnica de tal equipe que visava o 

rendimento no futebol de base mineiro.  

Como estagiário, a responsabilidade era de observar o trabalho do técnico, auxiliar o 

preparador físico e o preparador de goleiros, bem como, fazer o registro dos treinamentos, 

observar e realizar o comparativo das atividades com o  mesociclo  estipulado e fazer a 

análise de desempenho das partidas. 

Durante esse mês inicial, para a capacitação dos ainda futuros extensionistas, viera o 

convite para integrar o grupo de estudos DECTEI, com a responsabilidade, além da 

frequência semanal, de fazer o registro de todo o ciclo de palestra concedido. Com o início da 

capacitação, surgiu a tarefa de ser extensionista do projeto Educação Esportiva e nele, o 

desenvolvimento de iniciação esportiva ao futebol para a comunidade que reside  próximo à 

Universidade, no entorno do bairro Coração Eucarístico. 

No primeiro mês como professor, a “metodologia informal” de ensino era notável. 

Uma prática bastante imitativa era aplicada e como característica, a tendência à reprodução de 

atividades que marcaram uma vivência esportiva como atleta amador em categorias juvenis e 

ainda, em maior carga, a influência de treinos destinados a atletas com perfis maturacionais 

mais avançados vistos em acompanhamento na Universidade. 
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O resultado dessas práticas imitativas não era condizente com a filosofia do projeto, 

pois não favorecia a formação dos alunos. A intervenção era em grande parte tecnicista e os 

alunos jogavam por resultados. A título de exemplo, no 1º jogo amistoso, obtivemos um 

empate por 2 a 2, com um adversário de mesmo nível técnico. O que chamou a  atenção no 

jogo: o time em raras exceções  chegava ao ataque. Os alunos tinham como tarefa manter uma 

boa organização defensiva em uma formação 1-4-4-2, com duas linhas defensivas de quatro 

próximas, em bloco médio-baixo e ainda, com dois atletas mais avançados exercendo pressão 

sobre o portador da bola sendo a primeira linha defensiva. 

Durante o transcorrer do projeto, foi possível perceber que o modelo de jogo limitava 

o desenvolvimento, aprendizagem e vivência do praticante de categoria inicial porque ele 

tinha de abrir mão da posse de bola para defender, e tinha, como instrução, só atacar o 

adversário em situações de vulnerabilidade, com longos e rápidos toques, caracterizando um 

jogo mais vertical e extenuante para a categoria, além da ausência do fator lúdico propiciado 

pelo contato com a bola. Quando sob posse também, a equipe não fornecia apoio suficiente 

para a manutenção do controle sobre ela, deixando de exercer por exemplo, o princípio tático 

da cobertura ofensiva, descrito por Teoldo e colaboradores, como:  

 

a) [...] quando a movimentação do jogador garante linha de passe / zona de passe 

ao portador da bola. 
b) Quando a movimentação do jogador propicia a redução do número de 

adversários sobre o portador da bola. 

c) Quando a movimentação do jogador permite a possibilidade de remate à baliza. 

(TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015, p. 65). 

 

Observando os erros executados nos processos de ensino e aprendizagem do futebol, 

tais como  falta de estímulo ao entendimento do jogo e execução  de tarefas como parte de um 

simples mecanismo, isso em contraposição aos princípios de Santana (2004), que afirmam 

que o futebol deve gerar autonomia e novos conhecimentos ao atleta, e ainda, não 

corroborando os princípios de Freire (2003), que nos orienta a ensinar futebol a todos, a 

ensinar mais do que futebol e principalmente, ensinar o aprendiz a gostar do futebol, o que é 

difícil sem ludicidade, nossos mentores deram início ao ciclo de palestras e foi feito no final, 

uma pequena revisão sobre um tema muita importância, a especialização precoce. 
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3 TREINAMENTO E MODELO DE JOGO 

 

Com as dificuldades dos extensionistas com relação aos processos de ensino e 

aprendizagem da equipe, os coordenadores do grupo de estudos DECTEI trouxeram 

palestrantes gabaritados para contribuição,  dando início a um ciclo de encontros e exercícios 

de reflexão para o grupo. O ciclo foi iniciado pelo professor Dr. Gibson Moreira Praça, no dia 

17/03/2017.  

O professor adjunto do Departamento de Esportes da UFMG e Doutor em Ciências do 

Esporte falou sobre periodização e trouxe as seguintes informações para o grupo: “Assim 

como a autoescola habilita as pessoas da sociedade a evitar acidentes no trânsito real, o 

treinamento  regra os atletas para que evitem o erro, aproximando-se das exigências do 

modelo de jogo preterido” (Informação verbal)4. E ainda, nos perguntou sobre como 

manipulávamos  o volume e a intensidade dos nossos treinos, pois o jogo é uma interseção de 

aspectos cognitivos, fisiológicos, motores, psicológicos e táticos. Logo, não há jogo mais 

importante do que a preparação e produção do treinamento.  

Trazendo para o contexto e realidade do projeto, percebemos que se quiséssemos  

jogar de determinada maneira, seguindo um modelo norteador de jogo que beneficiasse a 

formação, desenvolvimento motor, tático e cognitivo do aluno, devia-se concentrar em 

elaborar treinamentos efetivos que proporcionasse  isso  sem perder o aspecto motivacional do 

atleta, então, a grande mensagem foi: “se joga como se treina”. 

 

4 PERIODIZAÇÃO DO TREINO E DA CARGA 

 

No segundo dia de palestras, dia 24/03/17, a contribuição foi do professor Dr. 

Kelerson Mauro de Castro Pinto, professor da UFOP, Mestre em ciências do desporto e 

Doutor em ciências biológicas.  Kelerson dividiu a palestra em 2 tópicos, dentro da formação 

dos treinadores esportivos para melhor nos mostrar o papel do técnico no esporte. 

“O trabalho do treinador deve sempre caminhar próximo aos profissionais que lhe dão 

suporte; a comissão técnica. Sendo assim, todas as informações e coletas de dados de todos os 

departamentos  devem ser compartilhadas e passadas da melhor maneira possível para o chefe  

                                                           
4 Palestra proferida por Gibson Moreira Praça no Grupo de Estudos DECTEI, Belo Horizonte, 17 mar. 2017. 
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da comissão, o treinador”. (Informação verbal)5. O treinador então tem o dever de ser a “zona 

integradora” da comissão, fazendo a correlação de todos os dados de apoio para a melhor 

elaboração dos ciclos de treino, escalações e demais decisões. 

Segundo Kelerson, infelizmente o discurso de formação no Brasil vai por água abaixo, 

pois temos uma cultura imediatista e também uma incessante busca por resultados que 

atrapalha a formação integral do atleta, então o professor mostrou itens essenciais para a 

execução de um bom trabalho em uma equipe colocando em segundo plano a premissa de se 

obter resultados sempre. 

 

4.1 Planejamento 

 

É importantíssimo para o trabalho bem feito; embora não garanta o bom resultado, 

sem ele é praticamente impossível realizar um bom processo, pois dificilmente a sucessão de 

estímulos aleatórios trará algo benéfico e construtivo ao atleta; além disso, o planejamento 

aumenta a chance do aproveitamento em todos os aspectos.  

 

Pontos a observar na elaboração de um planejamento: 

a) Estudo prévio da modalidade e atletas (perfis de ambos); 

b) Fase de definição de objetivos em micro, meso e macro ciclo. 

c) Fase de elaboração de treinamentos 

d) Periodização de treinamentos em estímulo, resposta e recuperação. 

 

A periodização tem como objetivo central a organização do treino em períodos 

pretendendo  que o atleta tenha picos de performance em épocas específicas. E a orientação 

de Kelerson é de que nela devam estar inclusos subitens para avaliação física dos atletas 

juntamente com o calendário da equipe usando métodos de avaliação como percepção 

subjetiva de esforço ou dor, exame de imagem, Creatina Quinase (CK), dentição, ciclo 

menstrual, dentre outros. 

 

 

 

 

                                                           
5  Palestra proferida por Kelerson Mauro de Castro Pinto no Grupo de Estudos DECTEI, Belo Horizonte, 24 mar. 

2017. 
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4.2 Fases do Treinamento 

 

O professor diz, embasado em referências como o American College of Sports 

Medicine (ACSM), que as primeiras fases de uma sessão de treinamento devem conter 

preferencialmente estímulos às valências físicas de força máxima e explosiva; e em um 

segundo momento, de resistências  anaeróbica e aeróbica. Isso por que as resistências exigem 

um tempo muito maior de recuperação, ainda que sejam menos estressantes fisiologicamente. 

Então, é de competência de um treinador saber o nível de demanda coordenativa de 

determinado  exercício do treino; cobrar seu atleta com coerência considerando sempre seus 

níveis de cansaço, elaborar sempre um microciclo de recuperação a cada três ou quatro 

semanas, quando  ocorra diminuição da intensidade para que a curva de desempenho  do 

atleta não caia. 

 

5 GESTÃO DE PESSOAS E CARREIRA. 

 

No dia 31/03/17, falando sobre gestão, esteve o professor Dr. Daniel Marangon, 

especialista em gestão e marketing no esporte, que mostrara a importância da gestão na 

carreira de um treinador e também em outras dimensões da Educação Física. Segundo o 

professor,  “o clima (ambiente de trabalho) de qualquer instituição, clube ou projeto vem da 

gestão, logo, uma má administração pode estragar um modelo inovador de conceitos 

pedagógicos esportivos, mas pecadora em resultados”. (Informação verbal)6.  

 

5.1 Considerações sobre Gestão: 

 

a) A gestão é importante na vida pessoal de um treinador, o que irá se refletir em sua 

vida pública; 

b) O treinador deve ter o controle de suas finanças pessoais e também saber a realidade 

financeira de sua instituição, pois se gasta mais do que ganha, irá ficar pobre. 

c) Devemos tratar a carreira de maneira estratégica, tendo um bom relacionamento com 

uma rede de amigos da área de atuação, sendo proativo e transmitindo sempre o 

profissionalismo e a boa imagem; 

                                                           
6 Palestra proferida por Daniel Marangon  Duffles Teixeira no Grupo de Estudos DECTEI, Belo Horizonte, 31 

mar. 2017. 
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d) O trabalho de um técnico não é individual; a título de exemplo, Bernardinho, que 

executa seu trabalho gerindo seu grupo de suporte e atletas; 

e) Ser técnico não é só dar treino, pois as decisões têm de estar coerentes com as 

inúmeras variáveis presentes nos jogos esportivos coletivos, tendo o técnico, uma 

condução racional do trabalho; 

f) É dever do técnico transformar ações individuais e coletivas em objetivos; 

g) Sobre tomadas de decisão, o expert tem intuições que são associadas com informações 

de qualidade, caracterizando o embasamento; 

h) O treinador deve fazer com que seus atletas se motivem e participem; 

i) Sobre valores, cabe ao treinador tomar decisões justas, ganhando assim, a 

confiabilidade do grupo, sendo um espelho enquanto um formador de opinião. 

 

Concluindo o ciclo de palestras, Mauro de Sá e Marcelo Vilhena fizeram a integração 

dos conteúdos teóricos, direcionando aos extensionistas  a tarefa de levar tais aprendizados à 

realidade de formação  tanto  dos  alunos  quanto a própria (autoformação). Faltava então, a 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos com o decorrer dos meses de treinamento e 

elaboração de planos de aula, criados com base em um modelo norteador de jogo que 

privilegiasse a formação.  

Dentro disso, encaixaram-se de maneira progressiva, as competências técnico-táticas e 

físicas, e para que esse procedimento funcionasse, era preciso a continuação dos encontros às 

sextas feiras no grupo de estudos, com intuito de discorrer sobre a semana de trabalho que 

passava e a organização/planejamento da próxima. 

 

6 ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE 

 

Em dias atuais, com a tendência dos treinadores em ter resultado como grande 

parâmetro de sucesso, observa-se uma grande negligência de princípios como os pedagógicos 

básicos do esporte descritos por Freire (2003). O secundarizar desses princípios e ludicidade 

para a especialização da criança, ação que, para Reis e Silva (2012), é no mínimo duvidosa 

quanto à eficácia para o futuro desportivo do mesmo; pode gerar danos irreversíveis ao fator 

psicossocial e motor do indivíduo, o que pode levar até o burnout (esgotamento) não só da 

modalidade praticada, mas também de atividades físicas. 
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Negligenciando a ludicidade da atividade, que é de muita importância para o 

aprendizado, o treinador terá dificuldades para gerar estímulos eficazes, pois perderá o 

aspecto motivacional do seu grupo com exercícios mecanizados, maçantes e repetitivos. Sem 

a ludicidade ou a brincadeira propriamente dita, o formador que prioriza o ensino por meio 

das metodologias fechadas e sintéticas perderá a inductilidade do praticante, e estará 

limitando o repertório motor do mesmo.  

Sobre repertório, o aprendizado motor é de grande importância na formação, pois só a 

maturação não garante o amadurecimento das habilidades motoras fundamentais para a 

prática desportiva como estabilização, locomoção e manipulação de implementos 

(GALLAHUE E OZMUN, apud. SOUZA et al. 2010).  Seefeldt (1980) corroborando, diz que 

a criança deverá amadurecer as habilidades motoras fundamentais, pois, se houver uma 

grande exigência motora sobre alguns tipos de movimento em detrimento a outros, esse 

sujeito terá dificuldades em combinar e adaptar esses movimentos em forma de habilidades 

mais especializadas, com a ocorrência de uma série de erros de execução que acontecerão em 

decorrência deste fato. Logo, a citação demonstra que a especialização precoce, que consiste 

em grandes sequências maçantes, podendo estas gerar retorno positivo ou não para o atleta, 

têm potencial para diminuir as chances de formação de um atleta com bons níveis motores e 

cognitivos se trouxer ao exposto, demasiados retornos negativos. 

 

7 EXPERIÊNCIA EM PESQUISA 

 

Em 12/07/17, deu-se início a um dos campeonatos de maior tradição no futebol de 

juniores do Brasil. Surgiu a  oportunidade para o grupo ser voluntário de pesquisa no CECA 

(Centro de Estudos de Cognição e Ação) da UFMG, em um trabalho do professor Dr. Gibson 

Praça. Nessa pesquisa, aplicamos um teste de conhecimento tático declarativo, caracterizado 

por Chi; Glaser, citado por Giacomini como [...] estruturas de conhecimento que podem ser 

representadas por meio de uma rede de conceitos e suas relações, ou seja, é a capacidade de 

associação entre os conceitos (CHI; GLASER apud GIACOMINI 2011). 
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8 CAPACITAÇÃO PESSOAL E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Entre os dias 17 e 20 de agosto, aconteceu,  nas  dependências da Universidade, o 

Curso de Análise de Desempenho identificação e Desenvolvimento do Talento nas categorias 

de base, curso que abordou temas e parâmetros indispensáveis para um bom funcionamento 

de uma instituição, desempenho do atleta e captação do mesmo. 

De lá, vieram ideias como construir ainda que virtualmente um departamento de 

futebol para o projeto, onde dados dos alunos seriam coletados, como peso, altura, IMC, 

quartil de nascimento, nível técnico e projeção, esses dois últimos, dados subjetivos. No 

mesmo período, veio também um projeto  de interdisciplinaridade com fisioterapia. O projeto 

era fomentado pela iniciação científica da Universidade e consistia em avaliar física e 

coordenativamente os atletas de nosso projeto com protocolos validados. Identificavam-se 

com os dados, atletas que tinham propensão às lesões características do esporte, e como 

intervenção, aplicavam exercícios físicos e coordenativos padronizados pela Federação 

Internacional de Futebol (FIFA) para que as lesões fossem evitadas. 

 

9 TGFU COMO MODELO NORTEADOR 

 

Através do incentivo dos mentores, foi utilizado o TGFU como modelo de ensino. A 

metodologia denominada Teaching Games for Understand, 

 

[...] acolhe perfeitamente as ideias construtivas sobre o papel do aluno no processo 

de aprendizagem, colocando-o numa posição de construtor ativo das suas próprias 
aprendizagens, valorizando os processos cognitivos, de percepção, tomada de 

decisão e compreensão (GRAÇA; MESQUITA, 2002, p.405). 

 

A título de exemplo, no início do trabalho, quando a comissão exercia ainda a prática 

imitativa  descrita por Saiz (2008) como norte para execução do trabalho, houve tentativa de 

implementar uma saída em três zagueiros, que consistia na abertura dos dois defensores 

(zagueiros direito e esquerdo) e na aproximação de um volante para recepção e organização 

do jogo, além do avanço dos laterais.  

Essa saída é bastante utilizada no futebol em alto nível, pois se bem executada, cria 

superioridade numérica no campo adversário. Mas para um contexto de formação, etapa na 

qual  existem muitos erros de passe e abstração do praticante para com a leitura do jogo, o que 

de fato é normal para a categoria, a saída em três pode não favorecer o processo, pois exige do  
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volante (muitas vezes o receptor desse primeiro passe) força física para proteção da bola em 

caso de pressão surpresa do adversário, que o mesmo saiba jogar de costas, um rápido e 

preciso passe, um domínio orientado.  

Tudo isso para que, em situação de pressão, a equipe possa dar continuidade ao jogo. 

Era também preciso, a presença de um bom goleiro líbero e, portanto, foi muito difícil e 

incoerente a implementação do modelo de saída proposto. O mais prejudicial para os alunos, 

era a ausência de conceitos e contextualizações táticas de toda essa saída de bola como por 

exemplo e sobre isso, Beyer citado por Filgueira; Greco (2008) afirma que: 

 

[...] Tática é a inter-relação dos fatores do jogo: espaço, tempo, colega, bola, 

adversário em cada situação, na dependência direta do objetivo final do esporte e 

dos objetivos táticos gerais e específicos da ação. Logo, a tática é um conjunto, e 
para a ensinarmos bem, devemos contextualizar o todo, propiciando o máximo de 

situações adversas ao praticante. (GREGO, 2008, s/p). 

 

Como solução, implantamos com a ajuda de estímulos dados por jogos fragmentados e 

com reduzida complexidade (minijogos) e posterior aperfeiçoamento do gestual de maneira 

analítica (método misto: global, analítico, global), uma saída de bola coerente, que consistia 

na abertura dos dois defensores (zagueiros) e continuação do jogo. O zagueiro tinha 

autonomia para dar sequência, sabendo das zonas de maior perigo do campo. A tendência era 

a utilização dos flancos, pois as laterais são locais onde os riscos à baliza são minimizados se 

comparados à outras áreas do campo de jogo. (TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 

2015, p. 103).  

 

10 CONCLUSÃO 

 

Em 2017, através do projeto de extensão Educação Esportiva, foi possível ter contato 

com ensino do futebol e com a ajuda do mentoreamento e colegas de grupo, conseguiu-se 

superar a prática imitativa. O exercício da reflexão não vem do dia para noite e sim muito 

estudo, observação, análise de partidas, metodologias, palestras, conselhos e práticas 

ensinando a modalidade. 

A intenção desse relato  não é secundarizar qualquer metodologia de ensino, mas sim, 

enaltecer  a que ajudou os alunos do projeto de extensão a serem mais autônomos e 

apaixonados  pela  prática  esportiva  e não  só pelo futebol.  No projeto, o TGFU foi utilizado  
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com objetivos de enriquecimento do repertório motor dos alunos, que pela exposição à 

resolução de situações diferentes, proporcionadas por práticas distintas, foram estimulados a 

ter um melhor banco de dados. 

No início, adentrava-se sem percepção, um caminho de especialização, que delimitava 

o praticante, que naquele momento, poderia até se destacar no esporte, mas que futuramente, 

se encontraria estagnado pela falta de estímulos adversos e centralização do ensino voltado à 

técnica.  

O mentoreamento concedido pelo grupo de estudos DECTEI contribuiu para a 

formação integral do graduando enquanto futuro profissional de Educação Física e 

extensionista. O grupo potencializou as oportunidades de ensino, pesquisa e extensão 

fornecidos pela Universidade e ainda, contribuiu para uma extensão íntegra, humana e de 

qualidade para a comunidade residida nos entornos da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, no campus Coração Eucarístico. 

No projeto de extensão Educação Esportiva, foi observado o potencial do esporte 

enquanto agente educacional e estimulador do desenvolvimento coletivo, desde que 

trabalhado com a intencionalidade certa. Observamos que começamos a tratar o mundo do 

esporte e a sociedade em si com mais criticidade e, para que isto se tornasse possível, era 

necessário o uso da reflexão.  O TGFU se mostrou um meio para ajudar no pensamento dentro 

do jogo e suas fases, dentro do treinamento e o mais importante, dentro da sociedade. 
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RESUMO 

 
Este artigo mostra a experiência vivenciada pelos alunos do curso de Sistemas de Informação, Unidade Barreiro, 

participantes do projeto de extensão dentro do Programa extensionistas “PUC Mais Idade”. Com o crescimento 

da população idosa brasileira, cresce a demanda por atividades que incentivem  o envelhecimento ativo deste 

grupo social. O desenvolvimento e uso das tecnologias da informação e comunicação  - TIC – requer dos idosos 

a aquisição de habilidades para lidar com o mundo digital. O objetivo do projeto foi executar oficinas para 

desenvolver as habilidades de uso das tecnologias da informação e comunicação e assim promover a inclusão 
digital das pessoas da terceira idade.  A inclusão  digital  do idoso visa contribuir para a sua integração social e o 

desenvolvimento de competências para o uso das TIC´s nas atividades de rotina. A experiência extensionista 

contribuiu de maneira satisfatória tanto para os idosos na aquisição de conhecimento sobre o mundo digital, 

como para a formação profissional dos alunos como uma experiência de troca de conhecimento entre idosos e 

jovens.  

 
Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação. Extensão universitária. Idoso.  

 

 

DIGITAL INCLUSION IN THE LIFE OF PEOPLE OF THE THIRD AGE 

 

ABSTRACT 
 
This article shows the experience of  the students of the Information Systems, Barreiro, course participating in 

the extension project within the Extension Program "PUC Mais Idade". With the growth of the Brazilian elderly 

population, grows the demand for activities that encourage the active aging of this social group. The 

development and usage of information and communication technologies, ICT, requires the elderly to acquire 

skills to deal with the digital world. The purpose of the project is to run workshops to develop skills such as the 

use of information and communication technologies and thus promote a digital inclusion of the elderly. The 

digital inclusion of the elderly aims to contribute to their social integration and development of skills and 

abilities for the use of ICT in routine activities. The experience of extending contributions in a satisfactory way 

for the elderly in the acquisition of knowledge about the digital world, as well as contributing to a professional 

training of students as an experience of knowledge exchange among the elderly and young people. 

 

Keywords: Information and communication technology.  University Extension. Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O projeto apresentado  ao  Edital PROEX, em 2016, com o título “Desenvolvimento 

de portfólio de tecnologia digital para apoio a gestão, monitoramento, avaliação e suporte a 

projetos de extensão da Unidade PUC Minas Barreiro”, estabeleceu como objetivo geral 

promover a geração de conhecimento sobre o uso das tecnologias de informação para o 

suporte, a gestão, o monitoramento e a avaliação de projetos de pesquisa e extensão dos 

cursos da unidade PUC Minas Barreiro. Inicialmente foram feitas reuniões com os professores 

coordenadores da extensão dos cursos de nutrição, enfermagem, tecnologia de logística e com 

a coordenação de extensão da unidade do Barreiro para recolher informações sobre as 

demandas de tecnologias que as atividades de extensão desses cursos poderiam apresentar. 

Para a escolha das demandas a serem atendidas pelo projeto, estabelecemos como 

critério aqueles projetos com maior necessidade de realização; aqueles que envolvessem o 

desenvolvimento de atividades compatíveis com o conhecimento dos alunos do Curso de 

Sistema de Informação  e que pudessem trazer mais oportunidades de aprendizado;  projetos 

com a possibilidade de continuidade  e que apresentassem a possibilidade de interação com o 

ensino e a pesquisa. 

Neste artigo, abordaremos o atendimento à demanda do “Programa PUC Mais idade”, 

coordenado pela professora Juliana Garbaccio, do Curso de Enfermagem. O projeto de 

extensão “PUC Mais Idade” tem como objetivo possibilitar a promoção humana, da saúde 

integral, da qualidade de vida e o resgate da cidadania de pessoas com idade a partir de 50 

anos. Uma das atividades oferecidas aos idosos atendidos são as aulas de inclusão digital da 

terceira idade, que incluem aulas básicas de informática, uso da internet e das redes sociais. 

 

1.1 Projeto PUC Mais Idade 

 

O  “Projeto PUC Mais Idade” faz parte do Núcleo Numas (Núcleo de Meio Ambiente 

e Saúde) que tem como objetivo possibilitar a promoção humana, da saúde integral, da 

qualidade de vida e o resgate da cidadania de pessoas com idade a partir de 50 anos. O projeto 

visa direcionar todas as suas atividades para o envelhecimento ativo, pois ele aumenta a 

expectativa e a qualidade de vida de quem está passando por esse processo de 

envelhecimento. A palavra “ativo”, não se refere apenas ao bem-estar físico, mas à 

participação contínua nas questões sociais, econômicas, tecnológicas, espirituais, culturais e 
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muitos outros aspectos ligados à velhice ativa. Tem-se como objetivo, através das oficinas de 

informática, possibilitar a inclusão digital na vida das pessoas da terceira idade promovendo a 

integração social e contribuindo para o desenvolvimento nos idosos de competências e 

habilidades fundamentais para o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Inclusão Digital 

 

Como consequência dos avanços tecnológicos, a sociedade atual é caracterizada por 

um grande desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC. 

Podemos considerar como tecnologia da informação todo o conjunto de hardware e software 

utilizado por pessoas e organizações para facilitar os processos de registrar, armazenar, 

acessar e transmitir a informação. Essas tecnologias têm o computador como seu elemento 

principal, mas podemos ver o desenvolvimento de outros exemplos como os dispositivos 

móveis, tais como o telefone celular, os tablets e as televisões digitais.  A rede internet é outro 

elemento importante neste conjunto de tecnologias. Por meio da internet, é possível ter acesso 

a uma grande quantidade de informações e serviços, que podem facilitar os processos de 

acesso e uso da informação  por parte das pessoas (TURBAN, 2010).  Com esse conjunto de 

tecnologias, é possível o acesso ao mundo digital, ou seja, acesso a uma infinidade de 

conteúdos criados, armazenados e disponibilizados por meio de redes de computadores. Esses 

conteúdos digitais podem ser notícias de jornais; os perfis de pessoas em redes sociais; 

serviços de governos e empresas, conteúdos para diversão como jogos e filmes;  aulas e 

cursos e muito mais. Ter acesso às informações e serviços em meio digital torna-se uma 

necessidade dos indivíduos na sociedade atual.  

A adoção das tecnologias de informação e comunicação, porém não tem ocorrido de 

maneira homogênea na sociedade. Muitas são as razões para isso: sociais, econômicas, 

culturais. Os esforços para desenvolver ações que facilitem o acesso a essas tecnologias 

também são muitas. A inclusão digital é o processo que visa possibilitar o acesso a essas 

tecnologias e capacitar o indivíduo com o conhecimento sobre o uso das tecnologias da 

informação. Segundo Löbler et al. (2011), a inclusão digital tem o objetivo de capacitar o 

indivíduo  para  que  ele  possa   desenvolver  e  aperfeiçoar  suas  habilidades  de  uso  dessas  
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ferramentas, a fim de que isso possa trazer uma autonomia sobre as tecnologias e os 

conteúdos digitais, além da sua utilização de forma crítica. A inclusão digital deve aprimorar 

a atualização do conhecimento  de mundo do indivíduo como uma forma de inclusão social.  

Segundo Wagner (2010), a inclusão digital não significa apenas ter acesso ao 

computador e à internet. É importante que o indivíduo aprenda a utilizar as tecnologias para 

exercer a sua cidadania em atividades variadas. Os níveis de atividades podem ser 

classificados em:  a) para comunicação, tais como, trocar mensagens, entrar em contato com 

pessoas nas redes sociais; b) para obter informações: ler notícias, utilizar um serviço de 

banco,  preencher formulários; c) para gerar conteúdo: criar vídeos, imagens, páginas de 

blogs, escrever comentários, etc.  

Wagner (2010) ressalta ainda que, para atingir os diferentes níveis da inclusão digital, 

os usuários precisam adquirir habilidades que incluem a manipulação dos recursos básicos de 

um computador, compreendendo o funcionamento de um sistema operacional, a manipulação 

de arquivos de textos e das mídias, dos periféricos e da instalação de programas. É preciso 

desenvolver habilidades para elaboração de documentos diversos, o uso de programas de 

busca, de correio eletrônico, preencherem formulários eletrônicos. Outras habilidades a serem 

desenvolvidas dizem respeito ao uso seguro da internet, conhecendo os riscos, aprendendo a 

evitá-los e conhecendo o uso ético da informação.  

 

2.2 Idoso e Inclusão Digital 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição de idoso é expressa pelo 

critério de desenvolvimento do país: países emergentes têm em sua população idosa os 

indivíduos com 60 anos ou mais, e em países desenvolvidos aqueles com 65 anos ou mais 

(IBGE, 2015). 

Segundo Cachioni (1998, apud Paulozzo 2015), O processo de envelhecimento 

apresenta um “grande número de desafios associados às mudanças biológicas, psicológicas e 

sociais típicas desse processo, e que podem representar risco ou ameaça à manutenção dos 

níveis habituais de funcionamento (CACHIONI, 1998, apud  PAULOZZO, 2015, p.5).  

Mendes et al. (2005) definem  o envelhecimento como um processo natural que caracteriza  

uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que 

acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. 
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O rápido envelhecimento populacional tem revelado demandas específicas de 

cuidados.  Embora a legislação coloque a família como responsável pelo cuidado do idoso, 

nem todos têm essa referência ou alternativas que permitam a efetivação do cuidado integral. 

Diante  dessa realidade, o cuidado não familiar se torna necessário. Com isso, faz-se 

necessário que as instituições criem atividades que contemplem o idoso na sociedade.  

Segundo as informações alcançadas de uma série de projeções populacionais de 2010, 

do Censo do IBGE, a população brasileira de idosos irá quadruplicar em 2060.  O estudo do 

IBGE (2015) informa que a população com essa faixa etária deve passar de 14,9 milhões 

(7,4% do total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), em 2060. No período, a 

expectativa média de vida do brasileiro deve aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos. Com 

esse aumento, o Brasil deve passar por profundas transformações socioeconômicas. Será a 

primeira vez que a população idosa irá se sobrepor à população jovem. Uma das 

consequências dessa mudança é a necessidade de cuidados com essa população idosa.  

Segundo o estudo de Santos et al. (2014), “As reduzidas alternativas que as famílias 

possuem, para que permaneçam com seus idosos no espaço domiciliar, aliadas à condição de 

idosos sem referência familiar favorecem o aumento da procura por atividades de acolhida do 

idoso” (SANTOS et al., 2014, p.972).  

O ensino de informática apresenta-se como uma necessidade para a população em 

geral, tendo em vista o crescimento no uso da internet, das ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação, dos aplicativos móveis por parte de pessoas e organizações. Uma 

das preocupações dos estudiosos da terceira idade é a oferta de atividades de inserção social e 

da qualificação dessa população para o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(LIMA; NOGUEIRA; BURGOS, 2008).  

A necessidade de inclusão digital do idoso torna-se um fator primordial  para que ele 

se sinta um sujeito ativo nas suas tarefas cotidianas e  possa interagir socialmente e participar 

de atividades em que essas tecnologias são ferramentas essenciais, como comunicar-se, usar 

um banco, acessar conteúdos digitais. A oferta de atividade para essa população assim como a 

oferta de cursos na área de informática, que promova a inclusão social dessa população, é de 

fundamental importância social.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

As atividades realizadas no projeto buscaram seguir  as principais diretrizes de 

projetos de inclusão digital. Sendo assim, as atividades foram planejadas no sentido de 

trabalhar as habilidades de comunicação, de obtenção de informações e de criação de 

conteúdos, conforme as diretrizes definidas em Wagner (2010).  

 

3.1 Preparação das Aulas  

 

Para as aulas de informática, foi necessária  a elaboração  de um material que pudesse 

ser utilizado pelo idoso tanto na sala de aula com auxílio do extensionista como fora de sala 

para estudos individuais. Para isso, foi realizado um conjunto de atividades para preparação 

do curso, a saber:  

 

a) Revisão do conteúdo da apostila existente: foi feito um estudo de materiais já 

existentes em outras versões do projeto e outros materiais encontrados em sites da 

internet  especializados  no tema de introdução a informática e de inclusão digital. O 

material existente continha imagens de acessórios de computador e da versão dos 

aplicativos que não condiziam com os equipamentos nos quais  seriam executadas as 

aulas e também continha termos técnicos que poderiam dificultar o entendimento da 

tecnologia por parte dos idosos. Após estudo e análise deste material pelo grupo, foi 

elaborado um material final fazendo uso de um vocabulário acessível com uso de 

sinônimos e as imagens foram trocadas por fotos dos equipamentos do próprio 

laboratório onde seriam executadas as aulas; 

b)  Escolha dos aplicativos: foram selecionados aplicativos que estimulam a coordenação 

motora, como editor de texto e editor de desenho, pois ambos possibilitam a 

oportunidade de melhoria das habilidades para movimento do mouse e uso do teclado, 

melhoria da concentração e maior agilidade para as tarefas que seriam realizadas 

durante o curso, como uso do gerenciador de arquivos e navegadores de internet; 

c) Roteiro de aula: antes de cada aula, foi feito um planejamento em que constavam o 

objetivo geral da aula, o título do conteúdo a ser aplicado, os objetivos específicos, o  

recurso didático necessário  e  uma síntese do desenvolvimento metodológico que 

seria aplicado; 
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d) Elaboração das aulas: construção dos slides  com base na apostila revisada do projeto, 

fazendo uso de um vocabulário acessível com uso de sinônimos, linguagem não 

textual (ícones, imagens, desenhos) para estimular o reconhecimento dos itens do 

computador a outros itens do dia-a-dia dos idosos e para melhor entendimento dos 

assuntos que seriam lecionados nas aulas práticas de informática; 

e) Formação das equipes de trabalho:  foram criados dois grupos de trabalho, com dois 

extensionistas dando aulas e dois outros auxiliando no atendimento individual aos 

idosos que tivessem dúvidas ou que não conseguissem acompanhar a execução de 

atividades. Enquanto um dos extensionistas lecionava, os outros dois auxiliavam 

individualmente cada idoso, aprimorando assim  a especificidade de cada 

extensionista, fazendo com que as dúvidas fossem esclarecidas sem que fosse preciso 

interromper  a execução da aula, proporcionando também uma dinâmica de interação 

extensionista e idoso; isso possibilitava  que o idoso se sentisse mais à vontade para 

perguntar e tirar dúvidas e expressar sua opinião, criando um ambiente agradável 

dentro da sala de aula, além de permitir a visão do nível de conhecimento individual 

dos idosos para aperfeiçoamento da metodologia de ensino.  A dupla de extensionistas 

docentes e a dupla de extensionistas de auxílio se revezavam nas tarefas para que 

todos pudessem participar da execução de todas as atividades com os idosos. 

 

3.2 Execução das Aulas  

 

Na atividade de preparação das aulas, foi feita uma dinâmica de treinamento com os 

extensionistas para que  estivessem  devidamente preparados para a docência para os idosos. 

Os extensionistas prepararam todo o conteúdo das aulas e as executaram para os colegas 

extensionistas. Estes observaram diversos aspectos, tais como: modo de falar, postura, 

cuidado com os gestos, cuidado com o vocabulário, controle da voz, atenção. Em seguida, o 

grupo compartilhou os problemas encontrados, tais como a necessidade de falar 

pausadamente, que alguns teriam  que trabalhar, prestar atenção no idoso durante a aula, não 

se utilizar de palavras informais ou não convencionais, resultando assim em um 

aperfeiçoamento no desempenho de cada extensionista para a execução das aulas.  
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3.3 Avaliação Rotineira das Aulas  

 

Durante a execução das oficinas, rotineiramente, todas as aulas foram avaliadas depois 

de serem executadas. O grupo de extensionistas desenvolveu  rotinas de avaliação do 

conteúdo aplicado e realizava, após cada oficina, as observações quanto ao material utilizado 

durante as aulas, a didática do extensionista, a percepção  quanto à absorção do conteúdo por 

parte dos idosos e se as expectativas foram atendidas. As observações foram documentadas 

em relatórios para que próximas equipes que trabalharem nesta demanda do projeto PUC 

Mais Idade possam consultar estas avaliações e fazer as devidas adaptações nos materiais a 

serem aplicados nos próximos semestres. 

 

4 DESTAQUES DO CONTEÚDO LECIONADO 

 

4.1 Internet 

 

O uso  da internet  foi um dos assuntos que mais entusiasmaram os idosos: “Os mais 

velhos buscam na Internet a possibilidade de se reinserir na sociedade e em seus grupos de 

relacionamentos” (JANTSCH et al. 2012), porque, por meio da internet, tem-se acesso a 

conteúdos registrados,  objetos do passado,  as redes sociais, comunicação, informação e 

lazer. Além da navegação básica, procurou-se demonstrar como fazer pesquisas de assunto do 

interesse do idoso, através do navegador web.  

Foi sugerida a busca por receitas culinárias, fotos de paisagens que fossem familiares a 

eles, como cidades que eles conheciam, lugares  para onde já viajaram, fotos de carros, vídeos 

de programas que eles conheciam e letras de músicas.  A execução da atividade de pesquisa 

na internet provocou um estado de alegria nos idosos com a possibilidade de realizar algo 

concreto com a tecnologia. Algumas atividades realizadas pelos idosos e que provocaram 

muita euforia neles foram: pesquisar sites de compra (e-commerce), pesquisar vídeos de 

música,  pesquisar  endereços e imagens de cidades ou lugares.  Foi perceptível na sala de 

aula o interesse imediato com a atividade. Foi possível perceber uma interação e aceitação da 

ferramenta tecnológica  quando os temas trabalhados estavam inseridos no contexto do idoso. 

Outra atividade na qual  foi possível perceber uma satisfação instantânea no idoso foi a 

aula em que foi ensinado  o uso da ferramenta de mapas on-line, no caso a ferramenta Google 

Maps. Nesta atividade, eles pesquisaram o endereço da residência deles e puderam navegar 

pela ferramenta simulando uma caminhada pelas ruas com o clicar do mouse. Puderam 

http://ieeexplore.ieee.org.ez93.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%252522Authors%252522:.QT.Kiran%252520Jot%252520Singh.QT.&newsearch=true


EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

130 

experimentar a navegação por cidades que nunca estiveram ou por cidades que fizeram parte 

do passado deles. Outros demonstraram curiosidade em ver cidades em que nunca estiveram 

e, por meio da ferramenta, fazer um passeio virtual pelos lugares.  

 

4.2 Ensinando a Usar uma Rede Social 

 

Rede social pode ser entendido como “um conjunto de pessoas (ou empresas ou 

qualquer outra entidade socialmente criada) interligadas por um conjunto de relações sociais 

tais como amizade, relações de trabalho, trocas comerciais ou de informações". (SILVA; 

FERREIRA, 2007). Atualmente existem muitas redes sociais, sendo que as principais são 

Twitter  (permite que os usuários divulguem informações pessoais em tempo real, em textos 

de 140 caracteres), Instagram (compartilhamento de fotos e bate-papo) e o Facebook, rede 

social gratuita que permite o registro de pessoas que passam a utilizar o site, criando um perfil 

pessoal para que outras pessoas conheçam mais sobre ela, adicionar outros usuários como 

amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o seu 

perfil, etc. 

A rede social escolhida para ser apresentada aos idosos foi o Facebook, por ser a mais 

usada no Brasil, e por possuir mais recursos tais como postar foto e texto, curtir, pesquisar 

perfil, etc., sendo assim os idosos poderiam aprender a executar várias tarefas comuns em 

redes sociais. 

Para ensinar o idoso a usar a rede social Facebook, utilizaram-se duas aulas e foram 

executadas as seguintes etapas: 

a) Cadastro do perfil: para que o idoso tivesse acesso à rede, foi ensinado a criar o perfil 

passo a passo. Para amenizar as dificuldades que poderiam ser encontradas, nos 

antecipamos preparando um material bem detalhado e, enquanto na tela um 

extensionista  apresentava o material passo a passo, os outros prestavam  

atendimento individual ao idoso até a conclusão do cadastro na rede; 

b) Explicação dos menus: para facilitar a compreensão dessa rede nas etapas 

posteriores, optamos por apresentar de maneira simples a barra superior principal 

(pesquisa, perfil, página inicial, encontrar amigos, ícones em geral)  para que, 

durante as demais tarefas,  os idosos interagissem  através do menu. Todas as tarefas 

eram associadas às tarefas do dia a dia e também ao conteúdo já aprendido no 

decorrer do curso; 
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c) Pesquisar perfil:  através do aprendizado da etapa anterior, achou-se importante para 

interação entre os alunos  que encontrassem na rede a página do “PUC Mais Idade” 

e, após a criação dos perfis de todos, eles pudessem interagir uns com os outros, 

pesquisando pelos nomes e adicionando como amigos; 

d) Criar publicação: nessa etapa, foram apresentadas dicas de segurança como por 

exemplo, evitar escrever detalhes da vida pessoal, endereço residencial ou 

informações  que  possam  colocar a vida em risco. Fizemos juntos uma publicação 

já inserindo fotos (escolhidas aleatoriamente na internet), marcando os outros idosos 

e até mesmo os extensionistas; 

e) Criar álbuns de fotos e vídeos: em uma pasta compartilhada do laboratório da PUC, 

inserimos uma foto de um evento que os idosos participaram e, de maneira bem 

detalhada, através do menu explicado na etapa 2, criamos um álbum e inserimos esta 

foto, adicionando uma legenda; 

f) Inserir comentários: incentivamos os idosos, com o aprendizado de etapas anteriores 

e realizando todas repetidamente, que entrassem no perfil um dos outros e 

adicionassem comentários nas fotos;  houve um pouco de dificuldade para encontrar 

um amigo, mesmo repetindo esta tarefa de alternar entre um amigo e outro várias 

vezes; 

g) Curtir: é um modo fácil de dizer às pessoas que você gostou, sem deixar 

comentários. Assim como um comentário, o fato de você ter curtido fica visível 

embaixo da publicação. Nessa etapa, não foram encontradas dificuldades, visto que 

nas etapas anteriores, todos as atividades foram realizadas repetidamente e após o 

entendimento do conceito de curtir ficou mais fácil realizar essa tarefa; 

h) Alteração do perfil: além da página inicial, o Facebook proporciona uma página de 

perfil, o qual aparecerá para as demais pessoas que quiserem ver a conta de 

determinado usuário. Portanto, como última etapa, foi apresentada esta opção e dadas 

instruções de configurações de segurança e repassado, individualmente, como 

acessar e alterar as informações ali inseridas. 

 

A atividade de uso de uma rede social mostrou ser uma possibilidade  para que o idoso 

se sinta inserido na sociedade e que possa compreender os novos modos de interação entre as 

pessoas e assim partilhar, discutir e acompanhar as pessoas e/ou assuntos de seu interesse 

“fazendo com que se sinta parte da vida destas pessoas, mesmos estando distante” (JANTSCH 

et al. 2012).   

http://ieeexplore.ieee.org.ez93.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%252522Authors%252522:.QT.Kiran%252520Jot%252520Singh.QT.&newsearch=true
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O uso da rede social foi uma atividade  marcante  para o grupo de extensionistas, pois 

foi possível  perceber a aquisição de conhecimento sobre o uso e manipulação da tecnologia 

por parte do idoso de uma forma lúdica, fácil e  que proporcionou  a  eles alegria pela 

aquisição da habilidade de usar esse recurso tecnológico. Com essa atividade, os idosos 

demonstraram a aquisição do conhecimento de edição de texto,  de compreensão da 

navegação na internet, de compreensão da estrutura das páginas web com a localização de 

menus e barra de navegação. Eles puderam exercitar o controle sobre a ferramenta, vendo que 

são capazes de executar tarefas simples, mas com um alto grau de complexidade e todos se 

saíram muito bem. Todos os participantes completaram e repetiram o processo de uso da 

busca, da navegação, da edição, da postagem de fotos e da execução das tarefas de curtir, 

compartilhar, escrever comentários. A atividade de uso  das redes sociais  demonstrou ser 

uma alternativa eficiente para atingir o objetivo de o idoso se sentir inserido e capacitado no 

contexto de uso das tecnologias de comunicação. Demonstrou ser adequada para exercitar e 

comprovar o uso de habilidades de edição de texto, de busca e navegação na internet.  

 

5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

As aulas da oficina de informática foram realizadas no laboratório da PUC Minas 

Barreiro. No laboratório, cada participante  utilizou um computador adequado para prática das 

atividades envolvidas para aquisição de conhecimento. A atividade de inclusão digital do 

idoso demonstrou ser uma atividade complexa, que exigiu dos extensionistas um grau de 

envolvimento e comprometimento no sentido de trabalhar as habilidades necessárias para o 

idoso se tornar um incluído digital, exigiu dos alunos extensionistas criatividade, paciência, 

capacidade de colocar-se no lugar do outro em um processo de aprendizagem para auxiliá-los 

a transpor desafios pessoais. Para uma avaliação pragmática do processo,  podemos analisar 

os aspectos de aquisição de habilidades e desafios encontrados pelos idosos.  

 

5.1 Aquisição de Habilidades 

 

As atividades realizadas buscaram o desenvolvimento de habilidades básicas para 

promover a inclusão digital do idoso.  Agrupamos essas atividades em:  

 1. Habilidades para compreender o funcionamento do computador. Para tanto, foram 

ensinados  nas oficinas conteúdos que pudessem habilitar o idoso a conhecer o funcionamento 

básico do computador e de seus periféricos.  
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2. Habilidades para melhorar a coordenação motora do idoso. Para este item, foram 

propostas e executadas atividades utilizando a ferramenta Paint (editor de desenho) para 

desenhar e pintar. O uso da ferramenta exige que o idoso movimente o mouse em todos a 

direções para conseguir fazer um desenho, com isso ele executa atividades que podem auxiliar 

na melhora dos movimentos de coordenação motora, no uso do mouse e teclado. Com a 

aquisição dessa habilidade, ele pode trabalhar na edição de textos, que é essencial para a 

aquisição da habilidade de comunicar-se.  

3. Habilidade de comunicação. Essa habilidade foi trabalhada em dois momentos, 

primeiro no uso do editor de texto, quando os alunos foram levados a escrever textos, salvar, 

fazer a edição de parágrafo, inserção de figuras, abrir textos salvos, reeditar textos. No 

segundo momento, a habilidade de comunicar-se foi trabalhada no uso da internet com a 

criação de conta de e-mail eletrônico e na criação de perfil na rede social Facebook. Assim 

eles puderam fazer pesquisas de informações nos navegadores da internet e no Google Maps. 

Nas redes sociais, todos puderam adquirir a habilidade de buscar e criar conteúdos como 

postar, marcar e curtir fotos e escrever comentários.  

 

5.2 Desafios do Projeto 

 

Os desafios vivenciados no projeto foram os problemas relacionados ao contexto de 

aprendizado de cada idoso, como o medo de usar e danificar o computador, as questões de uso 

adequado  do vocabulário de informática e as experiências da relação humana entre o idoso e 

o jovem. A seguir detalharemos como alguns desses desafios foram tratados no projeto.  

 

a) Preocupação do idoso em conseguir manusear o computador.  

 

Muitos não sabiam  como ligar e desligar um computador e outros relataram que tinham 

medo de danificar o equipamento. Alguns contavam casos de experiências em casa, com 

familiares  que não os deixavam usar o computador por medo de danificarem. Para auxiliar os 

idosos, foram preparadas aulas para que eles vissem os componentes do computador,  

pudessem tocar nas peças, saber o que era, para que servia. Nas aulas sobre o funcionamento 

das máquinas, eles eram levados a tocar, ligar, desligar as máquinas para que superassem o 

medo de manusear o equipamento e danificá-lo. Os extensionistas  alertaram para os cuidados 

necessários com o equipamento, mas sem que isso se tornasse uma barreira para a 

aproximação física com os equipamentos. Durante as aulas no laboratório, foi possível 
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perceber que, na medida em que os idosos estavam aprendendo como executar as tarefas no 

computador , esse  temor  ia diminuindo e os idosos passavam a demonstrar uma segurança 

no uso do equipamento.  

 

b) O vocabulário de informática ou o informatiquês 

 

O conteúdo ministrado para os idosos foi transmitido  através de slides com imagens e 

uma linguagem mais adequada possível a este público. Para adequar a linguagem, o grupo de 

extensionistas pesquisou e elaborou um conjunto de palavras sinônimas da linguagem da 

informática e de exemplos para cada item que fosse muito específico da área de informática e 

que  pudesse  causar confusão no seu entendimento. Sendo assim, foi possível ensinar que: a) 

Hardware está associado ao componente físico ou às partes em que podemos pegar; b) 

sistema operacional está associado com um conjunto de ferramentas que fazem o computador  

funcionar, ligar, desligar entrar na internet; c) desktop está associado à tela que aparece assim 

que o computador é ligado, maximizar uma tela ou uma janela como aumentar o tamanho, 

minimizar como diminuir esta tela; d) editor de desenhos Paint está associado a uma tela de 

pintura onde é possível pintar na tela; e) editor de texto pode ser visto como um caderno 

eletrônico digital;  f) Facebook  a um livro  onde as pessoas  colocam fotos e comentários 

para que outros possam visualizar as fotos e as atualizações que estão sendo introduzidas 

nesta rede social; g) Youtube pode ser visto como uma TV com uma grande variedade de 

programas;  h) e-mail associado a uma carta digital. Tomou-se o cuidado de trabalhar esses 

conceitos para que o idoso  entendesse bem o significado do termo e para que o entendimento 

do novo vocabulário de informática representasse um ganho de um conhecimento novo. 

Assim, compreendendo o conceito de informática, eles possam então fazer o uso do mesmo 

na sua rotina.  

Esse trabalho com a introdução do vocabulário da informática não foi tarefa fácil 

para os extensionistas da área de Sistemas de Informação, que lida rotineiramente com um 

vocabulário próprio. Essa tarefa fez com que os extensionistas focassem seu trabalho no 

usuário (agora o idoso), fez com que eles tentassem se colocar no lugar do outro (o idoso) e 

avaliar se aquele termo seria bem compreendido ou não. Fez com que eles procurassem 

alternativas adequadas para ter sucesso no processo de ensino de informática para esse 

público. Esse exercício criativo levou os extensionistas a melhorarem a compreensão de 

mundo do usuário e pensarem em processos adequados para exercer seu papel profissional no 

futuro.  
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c) As características do aprendizado do idoso 

 

Foi observada uma característica própria de aprendizagem do idoso, que apresenta 

uma dificuldade maior em memorizar o que é ensinado e de reter esse conhecimento.  Para 

lidar com essa característica particular do idoso, os extensionistas perceberam que era 

necessário criar mecanismos que pudessem lidar com essas características. Para isso, 

adequaram  as aulas  de laboratório,  de maneira que todos os dias, no início e no final de cada 

aula, era feita uma revisão do conteúdo dado no dia anterior, para só então começar com o 

conteúdo da aula do dia. Ao final da aula, também era feita uma revisão do que havia sido 

apresentado de conteúdo durante a aula. Outra estratégia foi deixar escrito em um lado do 

quadro lembretes de itens importantes do que estava  sendo visto no dia. Assim, adotando 

essa estratégia de repetições dos assuntos, foi possível contribuir para que os conteúdos 

pudessem ser memorizados pelos idosos, por meio de constantes revisões e as anotações. Foi 

possível perceber, em  conversas  informais  com  os  participantes,  durante  o  curso,  que  

essa  estratégia contribuiu  de   maneira   satisfatória   para  o  progresso   da  aprendizagem   

e,  desse   modo, auxiliou-os a reter o conhecimento na memória. Eles se mostraram 

receptivos ao método, pois  solicitavam  que relembrassem os conteúdos do dia anterior, ou 

que as anotações fossem feitas no quadro quando eles não se lembravam de algum conteúdo. 

 

d) As relações humanas entre o idoso e o jovem 

 

Um desafio vivenciado no projeto por parte dos extensionistas, foi a necessidade de 

desenvolver  a paciência para escutar o idoso e para entender o tempo diferente que eles têm 

para aprender e reter os conteúdos e o interesse que eles têm pela informática. Os 

extensionistas destacaram que não tinham conhecimento de como lidar com esse público, 

perceberam que eles precisam muito desenvolver a escuta, pois muitos idosos têm a 

necessidade  de falar sobre acontecimentos de suas vidas e relatar acontecimentos familiares. 

Eles perceberam que é preciso escutar essas pessoas, prestar atenção ao que elas têm a dizer, 

para assim  fortalecer o vínculo  e obter a confiança  delas,  respeitando o que  têm a dizer. No 

final do curso, muitos idosos relataram que encontravam nos extensionistas a paciência e a 

dedicação que muitas vezes não encontravam em casa, com seus familiares. 

Por parte  dos extensionistas, estes relataram que às vezes não tinham muita 

paciência para escutar o outro, ou ensinar um conteúdo para quem apresentasse dificuldades 

de aprendizado. Por meio da experiência na extensão, do trabalho com o idoso, podem agora 
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ter uma visão diferente do mundo. E principalmente como isso pode influenciar seu trabalho 

como futuro profissional da área de informática, uma vez que irão desenvolver soluções de 

tecnologia para as pessoas. Essas pessoas, os usuários, precisam ser cada vez mais vistas e 

observadas no processo de trabalho do futuro profissional de sistemas de informação. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Para os extensionistas, foi possível perceber a contribuição do projeto principalmente 

porque foram estimulados a conhecer métodos de ensino diferentes e a analisar qual seria o 

mais adequado para o ensino do uso de computadores para este público alvo. Diante de cada 

aula ministrada, da interação com os idosos e do tempo preparando as aulas, além da geração 

de conhecimento técnico, o que é muito importante, foram vivenciados momentos  que  

propiciaram  a aquisição de conhecimentos para uma formação mais humana.  

Ao ensinar, perceberam que era possível também aprender, que ainda há muito a se 

viver e que a cada tarefa que for apresentada, deve-se encarar com entusiasmo e cobrir-se de 

força de vontade e disposição, independente do público. 

O aprendizado  dos dois lados, idosos e jovens em um mesmo processo, sem dúvida 

foi muito positivo para ambos. Como destaque especial, citamos uma das atividades que os 

idosos visivelmente  gostaram muito, quando usaram a ferramenta de desenho, o Paint, que é 

associada a uma tela de pintura. Com as atividades sendo realizadas no Paint, eles 

melhoraram o manuseio do mouse,  pois muitos não tinham habilidade em usá-lo. 

Apresentando  algumas dificuldades no início, mas com a utilização desse editor de desenhos, 

a coordenação motora para utilização do mouse foi aperfeiçoada. A partir do curso, muitos 

idosos  tiveram seu primeiro acesso  ao um editor de imagem, desse modo perceberam que a 

ferramenta é muito semelhante às utilizadas fora do computador e muitos idosos mostravam 

talentos com os desenhos feitos. Assim eles puderam perceber que o computador é uma 

ferramenta facilitadora para algumas atividades e isso pôde aproximar mais o idoso do 

computador. Os  alunos extensionistas  perceberam que o que para eles era algo sem muita 

importância ou banal, como um editor de desenho, poderia ser visto e usado com outros olhos 

por outras pessoas e como um recurso que pôde trazer benefícios para o idoso.  

Outro momento marcante de interação entre os idosos e os jovens foi a apresentação 

conjunta realizada na PUC do Coração Eucarístico, onde a equipe de extensionistas e os 

idosos participaram da Sétima edição do Encontro Cultural PUC Mais Idade, que é realizado 

anualmente nesta unidade. Esse encontro tem o objetivo de reunir todas as unidades que 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

137 

realizam o “Projeto PUC Mais Idade” (Arcos, Barreiro, Betim Contagem e São Gabriel), para 

que os idosos possam participar de atrações culturais que mostrem o que eles próprios 

produzem nos projetos. O grupo da unidade Barreiro realizou  uma apresentação no auditório 

acompanhado  dos extensionistas, sendo uma extensionista ao violão, cantaram a música de 

Almir Sater (Tocando em Frente) e um trecho da música de Gonzaguinha (“O que é, O que 

é"), além de uma declamação de poesia efetuada por um dos idosos, proporcionando a todos 

os envolvidos um momento muito agradável.  

A realização das aulas de informática no projeto PUC Mais Idade, está relacionado ao 

bem-estar do idoso, possibilitando a inclusão do mundo digital na sua vivência diária. Através 

das oficinas de informática,  o medo do que é novo foi perdendo espaço para o aprendizado de 

como utilizar as tecnologias da informação e comunicação para explorar as fronteiras das 

mídias sociais, aprendendo cada um de acordo com seu tempo. Conclui-se que a  troca de 

conhecimento e a riqueza das experiências de vida de cada idoso contribuíram para formação 

profissional do aluno participante deste projeto e também na formação humana promovendo a 

interação entre jovens e idosos. 
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CIRCUITOS ELÉTRICOS 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta a inclusão da prática de extensão vinculada à disciplina de Laboratório de Circuitos 

Elétricos no Curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas. Destacam-se os fatores que levaram à escolha da 

disciplina para encampar essa prática, o processo de implementação envolvendo professores e estudantes, as 

escolhas e ações junto às instituições envolvidas com este trabalho. Apresentam-se ainda os resultados desta 

prática ao longo de três semestres letivos, com resultados que indicam ganhos significativos para a aprendizagem 

dos estudantes e para as comunidades envolvidas no processo. Busca-se ainda resgatar e registrar o processo 

numa atitude crítica e reflexiva, bem como possibilitar melhorias no processo.     
 

Palavras-chave: Extensão universitária. Ensino de engenharia. Processo de aprendizagem. 

 

 

THE EXTENSION PRACTICE IN THE DISCIPLINE OF ELECTRICAL 

CIRCUITS LABORATORY 

 

ABSTRACT 

 
This article presents the inclusion of extension practice related to the discipline of  Electrical Circuits Laboratory 

in the Electrical Engineering Course of PUC Minas. We highlight the factors that led to the choice of the 

discipline to implement this practice, the implementation process involving teachers and students, the choices 

and actions that were taken together with the institutions involved in this work. The results of this practice are 

presented over three academic semesters, with results indicating significant gains for students learning and for 

the communities involved in the process. It also seeks to rescue and register the process in a critical and 

reflective attitude, as well as to enable improvements in the process. 

 
Keywords: University Extension. Engineering education. Learning  process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica (PUC Minas, 2008) preconiza 

a prática das atividades de extensão como fator essencial à formação de um profissional 

crítico e reflexivo e com visão das questões sociais, cuja aprendizagem  é possibilitada a partir 

de situações reais vivenciadas pelo estudante. Essa dimensão constitui um dos pilares deste 

Projeto Pedagógico, tendo como foco a indissociabilidade  entre Ensino, Pesquisa, Extensão e 

constando, inclusive, nas edições anteriores à do ano 2008. No entanto, considera-se que, 

apenas a partir de 2016, com a implantação da Extensão junto à disciplina regular do 

currículo, tornou-se possível universalizar esta prática no Curso. Antes dessa fase, as 

iniciativas eram pontuais e com abrangência reduzida, em termos globais, não tendo um 

alcance para todos os estudantes. A implantação da atividade de extensão vinculada a uma 

disciplina do curso de graduação segue os princípios e as diretrizes da PUC Minas, em 

especial as orientações da Pró-reitoria de Extensão (PUC Minas, 2015).  

No âmbito da formação de estudante de graduação em Engenharia, vários trabalhos 

publicados nesta área tratam da importância de criar situações práticas nos currículos que 

viabilizem a aprendizagem dos processos sociais e humanos relacionados à profissão do 

engenheiro, envolvendo o desenvolvimento de atitudes  proativas e a participação do 

estudante em projetos sociais (SILVEIRA, 2005).  

Os projetos que envolvem atividades de extensão devem estar articulados com os 

diversos processos e componentes curriculares de modo a viabilizar a integração entre esses 

componentes e possibilitar ao estudante a compreensão de que sua atividade profissional tem 

um alcance amplo nos espaços sociais. Nesses termos, Siveres (2013, s/p.)  destaca que “A 

extensão universitária, [...], constitui o eixo transversal para as atividades acadêmicas de 

ensino, de pesquisa e de extensão”, promovendo a articulação entre teoria e prática e entre 

universidade e sociedade. Conforme destacam  Miguens e Celeste (2014) a Extensão na 

prática curricular relaciona-se a “um processo de formação universitária através de uma 

pedagogia crítica que facilite a construção de novos conhecimentos, percebendo o contexto 

social ao qual se está inserido.” (MIGUENS; CELESTE, 2014, s/p.). 

Atualmente,  as atividades de Extensão  constituem  tópico de avaliação dos cursos de 

graduação pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

(INEP). A presença deste dispositivo de avaliação torna-se, portanto, um indicativo a ser 

considerado  nos  projetos  pedagógicos  e nos seus processos de implementação. O Colegiado  
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do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, atento a essas questões, considerando as 

demandas necessárias à formação do engenheiro e as diretrizes da Pró-reitoria de Extensão da 

PUC Minas, tem incentivado as iniciativas que apontem ações vinculadas à Extensão.  

Dessa forma, este trabalho resgata o processo de implantação desta atividade na 

disciplina de Laboratório de Circuitos, a partir do segundo semestre do ano de 2016, e os seus 

resultados ao longo de um ano de aplicação, tendo como um dos propósitos registrar e avaliar 

a implantação desta atividade de extensão. Isso se faz numa perspectiva crítica e reflexiva e 

busca, além de avaliar, encontrar através dos pares e setores envolvidos nesta atividade, 

melhorias que permitam a evolução e o aprimoramento desta prática. 

 

2 A DEFINIÇÃO DA DISCIPLINA LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

PARA A PRÁTICA DA EXTENSÃO 

 

A definição da disciplina de Laboratório de Circuitos Elétricos II para acolher a 

prática da extensão no Curso de Engenharia Elétrica foi uma proposta apresentada ao 

Colegiado do Curso  pelos professores do Eixo de Circuitos Elétricos. Essa escolha teve como 

base a localização da disciplina na grade curricular do Curso, a apropriação dos conteúdos 

específicos pelos estudantes  e a etapa em que o estudante se encontra no Curso. A disciplina 

mencionada está localizada no quinto período do Curso de Engenharia Elétrica, com carga 

horária prática de 34 horas-aulas, o que propicia ao estudante um conhecimento técnico dos 

fundamentos da Engenharia Elétrica e suas aplicações no campo profissional, ainda que 

limitada a demandas básicas desta área. Quanto aos conteúdos que compõem a ementa da 

disciplina, o estudante inicia uma apropriação de conhecimentos básicos da Engenharia 

relacionados às medições elétricas, à segurança em eletricidade e eficiência energética, fatores 

esses que implicam diretamente possibilidades de ações no âmbito social e cultural, 

adequados às atividades de extensão neste campo.  

Cumpre destacar ainda que, nesta etapa do Curso, o estudante está normalmente 

interessado em conhecer e adquirir uma visão aplicada do seu exercício profissional tendo 

oportunidade de enfrentar desafios e aplicá-los em situações reais, motivado por demandas 

sociais com ênfase  prática. Dessa forma, o laboratório pode ser o espaço adequado para 

suprir  parte desta demanda. Diante destas premissas, o Colegiado do Curso acolheu a 

proposta e decidiu pela sua implantação, a partir do 2º semestre letivo de 2016. Destaca-se 

que esta definição estava de acordo com a política institucional, das Pró-Reitorias de 

Graduação e de Extensão da PUC Minas.  
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Para efeito de definição dos aspectos técnicos sobre os quais os estudantes iriam 

focalizar seus trabalhos e, tendo em vista os conhecimentos que poderiam ser apropriados 

pelos estudantes, conforme descrito acima, foram definidos três eixos temáticos, a saber: 

eficiência energética, uso consciente de energia e segurança em eletricidade. Essas definições 

foram feitas considerando-se a importância dos temas para a sociedade, a compatibilidade dos 

temas com os conteúdos da disciplina, bem como a pertinência e a atualização destes assuntos 

para ampliação do conhecimento dos alunos envolvidos com os projetos.  

A eficiência energética  é uma área de estudos que visa melhorar o uso das fontes de 

energia, ou seja, fazer o mesmo serviço com menor consumo de energia. Um exemplo 

clássico é a utilização de lâmpadas de led em relação às fluorescentes e incandescentes. Pode-

se obter o mesmo índice de iluminação com o dispêndio bem menor de energia. O consumo 

da lâmpada de led, para produzir o mesmo índice de iluminação é bem menor que das demais. 

Esse tema é de grande relevância para o momento atual, em que  se buscam soluções 

tecnológicas  que propiciarão maior sustentabilidade em termos de eletricidade. A eficiência 

pode ter um impacto financeiro significativo em comunidades e instituições sociais que se 

beneficiariam desses conhecimentos práticos.  

O segundo eixo temático aborda uma necessidade premente  para a sociedade em 

geral, que é utilizar a energia elétrica de forma mais consciente. O desperdício de energia 

mundial é grande, sendo  que  as mudanças da cultura e de procedimentos podem minimizar 

esses gastos. Ressalta-se que um  foco  especial  deve ser dado às novas gerações. Palestras 

em escolas de ensino fundamental e médio, bem como em diversos setores da sociedade que 

não possuem técnicos ou profissionais especializados nessa área, podem contribuir 

significativamente para a minimização desse desperdício de energia, com reflexos positivos 

para a sociedade em geral. 

O eixo temático denominado  “segurança em eletricidade” aborda um dos tópicos mais 

importantes  da indústria de energia elétrica, bem como dos diversos ambientes nos quais as 

comunidades estão inseridas, que repercute na segurança e a qualidade de vida de pessoas. O 

referido tema possui um forte acoplamento com a disciplina de Laboratório de Circuitos 

Elétricos II. Indubitavelmente, inúmeros acidentes podem ser evitados, se houver um maior 

conhecimento, pela sociedade, dos riscos que a energia elétrica pode provocar. Não se pode  

permitir que a indústria de energia elétrica seja geradora de mortes e mutilações de indivíduos 

e, em especial, que pessoas geralmente não especialistas na área de eletricidade, sejam vítimas 

de acidentes que poderiam ser evitadas mediante um trabalho de conscientização e de 

esclarecimentos relacionados à eletricidade presente nos ambientes que elas frequentam. 
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A formalização  desta  atividade iniciou-se  com a atualização e adequação do Plano 

de Ensino no Sistema de Gestão Acadêmica – SGA –, descrevendo a prática curricular de 

extensão. Dessa forma, a disciplina Laboratório de Circuitos Elétricos II passou a contemplar 

uma prática de extensão que é uma atividade acadêmica que pressupõe ação, na perspectiva 

dialógica entre aluno, professor e sociedade, a qual possibilita relações entre a realidade e a 

produção do conhecimento, tendo como objetivo proporcionar aos participantes uma 

formação integral, comprometida com a mudança social, conforme proposta da Política de 

Extensão Universitária da PUC Minas (2006).  

Em relação à preparação dos professores para a implementação  deste Plano, foram 

realizadas reuniões envolvendo os docentes que ministrariam a disciplina, a Coordenação de 

Extensão do Curso de Engenharia Elétrica e a Coordenação do Eixo de Circuitos Elétricos. 

Nessas reuniões, foram abordados os seguintes pontos para conhecimento e discussões, tendo 

como objetivo atender à implantação da extensão na disciplina:  

 

  a contextualização do tema extensão no âmbito da PUC e, especialmente, no 

Curso de Engenharia Elétrica; 

  as razões que motivaram a escolha da disciplina de laboratório de Circuitos 

Elétricos II para a implantação dos projetos de extensão; 

  as possibilidades de aplicações práticas de atividades de extensão através da 

disciplina de Laboratório de Circuitos Elétricos II; 

  a definição dos eixos temáticos específicos que orientariam essas atividades; 

  as metodologias adotadas durante as aulas de Laboratório com a incorporação das 

práticas de extensão; 

  as estratégias e motivações dos estudantes para envolverem-se nessas atividades; 

  o sistema de avaliação dos estudantes na disciplina a partir da implantação dessas 

práticas; 

  a forma de abordagem e de retorno para as comunidades envolvidas nos projetos. 

 

Esses pontos tiveram a função de nortear as ações de extensão propostas e, 

especialmente, direcionar a avaliação dos procedimentos adotados ao longo do percurso, 

operando  como  um mapa para referenciar e avaliar essas ações. 
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A implementação desta prática na sala de aula teve como princípio propiciar uma 

discussão com os estudantes sobre a proposta da Extensão no curso, em particular na 

disciplina que, naquele momento, eles estavam cursando. Foram apresentados os aspectos 

sociais e culturais que essas ações poderiam desempenhar para as comunidades e instituições, 

bem como os desafios inerentes ao aprendizado social e técnico essenciais para sua formação.  

É importante destacar, desde já, que a receptividade e a abertura dos estudantes para 

essa proposta, a despeito de suas disponibilidades de tempo, foram acima das expectativas. 

Destaca-se que, a maioria dos estudantes do Curso noturno trabalham ou fazem estágio 

durante o dia, restando-lhes pouco tempo disponível para ampliar e atender as demandas 

dessas atividades.  

Outras ações necessárias e de âmbito prático que foram realizadas contemplaram a 

elaboração de um formulário a ser preenchido pelos estudantes que contemplou os seguinte 

pontos: a definição dos grupos de trabalhos, a escolha de uma instituição ou comunidade na 

qual o grupo propõe atuar e, a partir desta escolha, a definição de um eixo temático para 

orientar o trabalho. O Departamento de Engenharia Elétrica cuidou ainda de elaborar uma 

carta de apresentação para que os alunos pudessem apresentar para as instituições nas quais os 

projetos de extensão seriam realizados. Ressalta-se que essa carta é de suma importância, pois  

além de oficializar o trabalho de extensão,  aumenta a  confiança em todo o processo do 

relacionamento aluno com a instituição. 

 

3. OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS ESTUDANTES 

 

As aulas de Laboratório de Circuitos Elétricos II envolvem experimentos com 

circuitos energizados em bancadas de trabalho, em que os estudantes de organizam-se em 

grupos de 3 membros para desenvolvimento dessas atividades. Esses grupos foram 

constituídos espontaneamente e por temas escolhidos pelos próprios estudantes. Eles mesmos 

escolheram as instituições nas quais iriam atuar bem como a ênfase temática que iriam 

abordar. Em alguns casos o professor da disciplina indicou algumas instituições para os 

grupos atuarem.  Na sequência são listadas as instituições nas quais os estudantes atuaram, 

durante o 2º semestre de 2016 e o 1º semestre de 2017:  

 

 Projeto Assistencial Novo Céu. 

  Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus 

  Projeto Vila Fátima na Escola Estadual Manuel Martins de Melo. 
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  Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto. 

  Escola Maria Floripes Alves. 

  Igreja Paroquial Bom Jesus. 

  Escola Estadual Professor Bolivar de Freitas 

  Lar dos Meninos 

  Hospital Espírita André Luiz  

  Lar dos idosos Nossa Senhora de Lourdes. 

  Cidade dos meninos S.V. de Paulo. 

 Escola Estadual Padre Eustáquio. 

 Casa de Repouso Doce LAR – Casa para Vovós. 

 Asilo Lar dos Idosos. 

 Instituto Maria Montessori. 

 Fundação Ezequiel Dias. 

 PUC Betim. 

 Colégio Magnum Cidade Nova. 

 

Destaca-se a diversidade de instituições escolhidas pelos estudantes para desenvolver 

seus projetos bem como a abrangência social desta atividade. Cada grupo realizou uma ou 

mais visitas a essas instituições, coletando informações sobre a realidade local, definindo o 

eixo temático, entrevistando os agentes responsáveis pelas áreas em questão, identificando 

problemas e necessidades e apresentando soluções técnicas. Evidentemente que cada grupo 

deparou com realidades específicas em virtude das demandas encontradas. Os dados foram 

catalogados e os projetos de intervenção junto às comunidades foram realizados com 

orientação do professor da disciplina. Finalmente  os resultados foram registrados na forma de 

artigo técnico, tendo sempre como referência o aprendizado das questões sociais e humanas 

associadas às atividades desenvolvidas.   

Os títulos dos trabalhos apresentados pelos estudantes no segundo semestre de 2016 

são descritos a seguir: 

 

  Para quem engenhar? 

  Realização de Diagnóstico Energético para o Núcleo Assistencial Caminhos Para 

Jesus 
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  Energia Solar Fotovoltaica Conectada à Rede Projeta para o Hospital Espírita 

André Luiz 

  Projeto de Instalação de um Sistema Fotovoltaico no Lar dos Idosos Nossa Senhor 

de Lourdes 

  Proposta para Uso Racional de Energia na Instituição Filantrópica Lar do Meninos 

  Riscos e Métodos de Segurança em Linhas de Transmissão 

  Curso de Extensão em Instalações Elétricas Residenciais 

  Análise do Consumo Energético na Igreja Paroquial Bom Jesus 

  Energia Elétrica em Ambiente Doméstico: Segurança e Eficiência 

  Conscientização sobre Energia Elétrica: Riscos, Eficiência e Uso Racional  

  Carro Elétrico: Funcionamento, Autonomia e Sustentabilidade 

  Uso Racional de Energia Elétrica e Segurança 

  Faltas de Alta Impedância: Detecção e Localização do Rompimento do Condutor 

em Redes de Distribuição 

  Eficiência Energética 

 

Os trabalhos apresentados no primeiro semestre de 2017 foram: 

 

 Projeto de Reformas Elétricas no Asilo Lar dos Idosos 

 Análise do Desperdício de energia na PUC Minas – Betim 

 Segurança e os riscos relacionados á eletricidade no cotidiano 

 Eficiência Energética e Economia de Energia 

 Eletricidade com Segurança para trabalhadores e População 

 Normas de Segurança em Hospitais 

 Segurança e Eficiência Energética para alunos de Ensino Médio 

 Realização de Diagnóstico Energético para a Casa de Repouso DOCE lar - Casa 

para Vovós 

 Segurança no uso Doméstico de Energia Elétrica 

 Segurança em empresas 

 Uso Racional de Energia 
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Considerando-se os eixos temáticos propostos, os trabalhos contemplaram, de uma 

forma geral, as seguintes proporções: eficiência energética, 35%; uso racional de energia, 

35%;  segurança  em eletricidade, 15%; outros temas 15%. No entanto, o mais significativo na  

aprendizagem, em função da proposta de extensão, foi a vivência dos estudantes diante desses 

contatos e envolvimentos com os ambientes sociais diversificados, cujos resultados são 

destacados a seguir. 

 

4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Ao final de cada semestre letivo e, após a realização das visitas dos estudantes, é 

realizada uma pesquisa que visa avaliar os resultados obtidos. Os trabalhos consistiram na 

elaboração de um artigo técnico e uma apresentação do projeto de extensão desenvolvido 

junto às instituições/comunidades visitadas. A qualidade dos trabalhos pelo professor da 

disciplina foi considerada de boa a excelente. Observou-se, ainda, uma grande motivação e 

consciência dos alunos na aplicação da prática de extensão na disciplina de Laboratório de 

Circuitos Elétricos. Outro ponto a destacar foi o interesse dos estudantes em participar dos 

projetos. O depoimento abaixo, expresso no trabalho dos estudantes com o título 

“Conscientização sobre Energia Elétrica, Eficiência Energética e Uso Racional”, exemplifica 

este aprendizado: 

 

Consideramos o desenvolvimento do projeto de extensão como uma excelente 

oportunidade de ampliar conhecimentos, interagir com a comunidade e transmitir 

uma base do que aprendemos ao longo do curso de Engenharia Elétrica. No 

decorrer do trabalho tivemos contato com três principais assuntos relacionados à 

eletricidade: segurança, eficiência energética e uso racional de energia. O projeto de 

extensão é de grande valor pessoal e social, pois a Universidade deve formar 

engenheiros competentes tanto em tecnologia quanto em valores humanos, que 

preocupam com o bem estar das pessoas e com melhoria da sociedade. É com muita 

gratificação que executamos todo esse trabalho com a esperança de que a nossa 

sociedade se preocupe com a segurança de todos e se importem desenvolvimento 

energético que está relacionado à vida de todas as pessoas. 

 

O processo de avaliação desta  prática  junto aos estudantes envolveu um questionário 

no qual  estes expuseram  suas visões a respeito dessa atividade. As questões colocadas para 

os estudantes buscaram avaliar a aprendizagem adquirida com relação aos seguintes pontos: 

capacidade de formular problemas; articulação entre teoria e prática; criação de estratégias, 

metodologias e habilidades técnicas para intervir junto à sociedade; apropriação de outras 

áreas de conhecimento; reflexão sobre a prática profissional; desenvolvimento de uma postura 

crítica e ética frente às demandas da sociedade; preparação técnica para inserção no mercado 
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de trabalho; exercício da cidadania; mudança de valores e atitudes; desenvolvimento de 

competência  para o trabalho em grupo; aprendizagem sobre processos metodológicos; 

apreensão de novas informações e conhecimentos; ampliação da formação humanística. Em 

todas essas questões as respostas demonstraram que os estudantes obtiveram resultados 

significativos para sua formação.  

A figura 1 refere-se ao tópico formação humanística, em que 82% dos alunos 

consideram  que foi muito bom ou excelente. Os estudantes  consideraram  ainda que a prática 

curricular de extensão atingiu os objetivos propostos, sendo que 94% consideraram que 

atingiu plenamente e 6% parcialmente. 

 

Figura 1 – Formação humanística a partir da prática da extensão  

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

O retorno das instituições visitadas, que não serão detalhadas nesse artigo, foram 

igualmente positivas, demonstrando que a prática tem cumprido sua finalidade também no 

âmbito das instituições que participaram do projeto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversos textos e artigos relacionados ao ensino de Engenharia delineiam o perfil do 

engenheiro desejado para o próximo milênio, com alguns atributos fundamentais que 

extrapolam  as já esperadas competências de ordem científicas e tecnológicas (CARVALHO; 

TORRES, 2016). Essas competências dizem respeito especialmente à capacidade de 

relacionamento humano, capacidade de resolução de problemas, criatividade, capacidade de 

comunicação, raciocínio lógico e sensibilidade para as questões de ordem social e cultural. 

Todos esses atributos são, em princípio, adquiridos através de práticas desenvolvidas em 

ambientes reais onde as demandas são identificadas com o olhar especializado de um 

profissional preparado para essas questões. Obviamente que o ambiente social no qual o 

estudante é colocado, nas atividades de Extensão, deve ser avaliado e medido 

proporcionalmente às suas capacidades técnicas e humanas, tendo sempre em vista que se 

trata de dois atores envolvidos. De um lado, um grupo de estudantes em processo de 

aprendizagem e, de outro lado, uma comunidade de pessoas com demandas diversificadas.  

Cabe à universidade, que ali se coloca, identificar e elaborar junto à comunidade os 

elementos essenciais e pertinentes  dessas demandas. Espera-se ali o olhar de um especialista, 

mesmo que ainda em processo de formação, que é o caso dos estudantes na atividade de 

extensão. Daí a importância do papel do planejamento  desta  atividade, o que envolve, no 

caso em foco neste artigo, a definição de qual ou quais disciplinas são adequadas para cumprir 

esse perfil de formação, o desenvolvimento de um plano de atuação que esteja ao alcance dos 

estudantes e o acompanhamento sistemático e competente  pelo professor, em sintonia com os 

setores especializados da universidade. Esses são fatores que determinam os resultados 

obtidos nestas atividades. Um desvio em algum desses passos pode levar ao fracasso da 

proposta e à frustração dos atores envolvidos, sejam os estudantes em seu processo de 

aprendizagem, seja a comunidade que está em interação com esses trabalhos. Portanto, a 

avaliação é essencial e o presente trabalho busca fazer esta reflexão, registrar esses pontos e 

encontrar meios e recursos que possam ampliar e melhorar a atividade de extensão em curso 

com a disciplina de Laboratório de Circuitos Elétricos.  

Nesse sentido, conforme apresentado nos dados de avaliação com os estudantes e as 

instituições envolvidas no processo, os objetivos estão sendo alcançados. Há, no entanto, o 

desafio em dar continuidade nesta prática e estar atento para aprimorar o processo, elementos 

esses que estão na pauta dos professores e setores envolvidos.   
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Área do conhecimento: 3.04.03.00-6 - Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos  
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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta um estudo de caso inserido no contexto do projeto EDUCAPRO, realizado em uma 

escola pública estadual localizada no entorno da PUC Minas unidade Barreiro. Este projeto encontra-se em 

desenvolvimento no curso de Engenharia de Produção da unidade Barreiro da PUC Minas. Objetiva-se 

aperfeiçoar a gestão em  instituições de ensino público, melhorar as condições de trabalho dos funcionários em 

geral e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados. A contribuição da Engenharia de 

Produção incluiu o diagnóstico, a formação e o treinamento dos funcionários. Observa-se  que os objetivos 

foram alcançados pela mudança do comportamento e pelo engajamento de todas as pessoas envolvidas.  Ficaram 
evidentes também a percepção da importância de se evitar acidentes de trabalho e a necessidade da melhoria da 

qualidade do serviço prestado. Conclui-se ainda que a extensão universitária é um canal que permite o alcance de 

resultados rápidos e eficazes contribuindo para a formação do aluno e o desenvolvimento das instituições 

parceiras.   

 

Palavras-chave: Educação. Engenharia. Extensão Universitária.  

 

 

EDUCAPRO - CONTRIBUTION OF PRODUCTION ENGINEERING IN 

SCHOOL MANAGEMENT: a first experience 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents a case study inserted in the context of the EDUCAPRO project carried out in a state public 

school located near the PUC Minas Barreiro unit. This project is under development in the Production 

Engineering course of the Barreiro unit of PUC Minas. The objective is to improve management in public 

education institutions, improve the working conditions of employees in general and consequently improve the 

quality of services provided. The contribution of Production Engineering included the diagnosis, training and 

training of employees. It is noted that the goals were achieved by changing behavior and by engaging all the 

people  involved. It  was also  evident  the  importance  of  avoiding  work  accidents and the  need to improve 

the quality of the service provided. It is also concluded that the university extension is a channel that allows the 

achievement of fast and effective results, contributing to the formation of the student and the development of the 

partner institutions. 

 
Keywords: Education. Engineering. University Extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, (Brasil, 2015) promulgada 

em 05 de outubro de 1988, estabelece no seu art. 206, inciso VI, entre outros princípios, que o 

ensino público será ministrado com base na gestão democrática. Era de se esperar que esta 

forma de administração estabelecida nas escolas fosse voltada para uma melhoria contínua 

das atividades que permitem o funcionamento adequado das instituições, onde as partes 

envolvidas –  professores, funcionários, alunos e comunidade – contribuíssem para a 

expansão igualitária do ensino. Segundo Fernandes e Pereira (2016), no entanto, estudos 

revelam que, excetuando-se alguns casos muito particulares, se veem muitos obstáculos à 

participação coletiva na gestão escolar. As dificuldades se devem, sobretudo, à falta de 

interação entre segmentos da sociedade, à precária participação da comunidade escolar, que 

geram uma indefinição nos caminhos a serem seguidos pela escola. 

Muito se diz sobre educação e escola de qualidade, que, na visão de Gomes (2012), 

além do ensino, envolve um olhar sistêmico do trabalho diário que inclui gestão 

administrativa, a qual está dividida entre serviços de secretaria, e dos auxiliares de serviços 

gerais. Além da lacuna que existe entre a sociedade e a gestão das instituições de ensino 

público,  os órgãos governamentais, responsáveis pela educação no Brasil, não propiciam os 

investimentos  adequados  para a formação e o treinamento de funcionários, que atuam nas 

áreas administrativas, e de serviços gerais. Isso acontece, sobretudo, em função da cultura de 

aplicação de métodos de gestão administrativa nas instituições de ensino, da falta de 

planejamento, e do direcionamento para área do ensino dos recursos disponíveis.  

Assim, pode se afirmar que aperfeiçoar a gestão e melhorar as condições de execução 

de suas rotinas administrativas conduzirá a uma escola de qualidade, o que é fundamental para 

o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, se faz necessário adotar o gerenciamento 

baseado  em  instrumentos de controle  que permitirão um suporte mais adequado à direção da 

escola. Dada as características do curso de Engenharia de Produção, e dos problemas citados, 

a coordenação de extensão do curso de Engenharia de Produção da Unidade Barreiro da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais apresentou um projeto de extensão 

EDUCAPRO: A Engenharia na Gestão Escolar.  
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A Engenharia de Produção apresenta características multidisciplinares, que 

proporcionam aos seus egressos uma profunda formação humanística, a capacidade de 

desenvolver e gerenciar projetos, e uma boa visão estratégica e administrativa segundo a 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (2008). Essas  atribuições estão presentes 

no projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas. 

A partir das características inerentes ao curso de Engenharia de Produção, surgiu a 

ideia de desenvolver o projeto de extensão “EDUCAPRO: A Engenharia na Gestão Escolar”. 

As ações deste projeto possibilitam a universidade, através do seu curso de Engenharia de 

Produção na unidade do Barreiro, fazer-se presente nas escolas de ensino público 1º e 2º grau, 

estaduais e municipais, propiciando benefícios para a comunidade desta regional de Belo 

Horizonte bem como a comunidade acadêmica.  

Para a comunidade acadêmica, as atividades  de extensão abrem uma nova perspectiva 

na formação  complementar do seu corpo discente e docente, que, através das ações aplicam 

os conhecimentos teóricos e científicos disponíveis e desenvolvidos dentro da nossa 

universidade. 

Neste artigo, apresenta-se o projeto de extensão experimental, que teve origem em 

encontros da Rede Social (grupo criado e mantido pela PUC Minas Barreiro), em que a 

universidade  abre suas portas para instituições públicas, privadas, Organizações não 

Governamentais (ONG) e representantes da comunidade externa do seu entorno.  

Nos encontros realizados no ano de 2016, gestores de instituições de ensino 

participantes da Rede Social, em suas exposições, apresentaram demandas de questões 

administrativas  envolvendo a operação das suas atividades diárias. As questões apresentadas 

envolviam adequação, orientação, e a adaptação para a execução de atividades, como, por 

exemplo, normatização do sequenciamento dos serviços de rotina na secretária e nos serviços 

gerais realizados pelos seus funcionários, o treinamento na execução das rotinas, o 

treinamento adequado para o uso de equipamentos de segurança individuais (EPI), o 

treinamento sobre a noção de pertencimento do bem público, questões relacionadas às 

relações interpessoal em ambiente de trabalho, o treinamento sobre a compra e o manuseio de 

suprimentos  de alimentação e limpeza, a adequação do espaço físico de cantinas e secretarias 

entre outros.  

No primeiro momento, o representante do curso – o  coordenador de Extensão – 

realizou o diagnóstico  em três  instituições de ensino, quando ficou constatada a existência 

das demandas apontadas nas reuniões da Rede Social.   
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Para realizar uma experiência piloto, foi selecionada uma escola da rede estadual de 

ensino que apresentou as melhores condições para realização da ação extensionista. Para 

alcançar  tal objetivo, foi realizada coleta de dados com os funcionários  que exercem a 

função de Auxiliar de Serviços Básicos (ASB) por meio da metodologia do Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP). Foi então realizada uma primeira experiência, que consistiu em 

uma oficina para o treinamento  e disseminação de informações e instruções sobre a 

importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seus benefícios quando 

estes são utilizados de forma correta.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades  Públicas 

Brasileiras (FOREXT, 2001)  aponta a extensão universitária como um processo educativo, 

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre universidade e sociedade. Trata-se de um processo 

multifacetado,  promotor da interação transformadora entre Universidade e comunidade na 

qual está inserida, na forma de democratizar e expandir o conhecimento que é apresentado a 

pequena parcela da população que pode acessá-lo. 

Considerando as seis modalidades de extensão, a realização de projetos proporciona 

uma interação rápida e efetiva permitindo uma excelente oportunidade de cumprir o papel 

institucional da extensão universitária e promove as melhorias nas comunidades atendidas 

apresentados nas diretrizes para as Políticas de Extensão da PUC Minas (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2012). Assim, projetos realizados em 

instituições públicas de ensino, como o “EDUCAPRO: A Engenharia na Gestão Escolar”, se 

apresentam como uma excelente  ação  para a interação da universidade no contexto da gestão 

escolar democrática e participativa  em instituições de ensino publico, promovendo a melhora 

da qualidade dos seus serviços e consequentemente da educação. 

A qualidade, sendo algo inerente a quem usa o produto ou serviço, está diretamente 

ligada à percepção de efetividade da função para o qual foi projetado. Sendo assim, as 

organizações como um todo buscam veementemente  elevar seus níveis de  qualidade de 

forma contínua, como uma condição de sobrevivência e realização dos seus objetivos, quais 

sejam, a satisfação das pessoas a que a função se propõe atender.  

 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

155 

Tratando-se de instituições de ensino básico pública, sobretudo nas funções de 

operação e prestação de serviços, as questões que envolvem a qualidade não podem ser 

encaradas de uma forma diferenciada, e tem uma importância tão ou mais relevante que em 

outras atividades, pois o objetivo de uma instituição de ensino é a formação e a educação de 

pessoas que, como participes da sociedade, serão responsáveis pela condução do país no 

futuro.  

Assim o “Projeto EDUCAPRO” utiliza a metodologia do Diagnóstico Rápido 

Participativo  (DRP)  para identificar não conformidades que possam comprometer a 

qualidade nos serviços prestados  na Escola Estadual Padre João Botelho, instituição parceira 

no projeto. Segundo Cerqueira (2015), o DRP é uma metodologia empregada quando se 

deseja conhecer a realidade de uma comunidade ou instituição a partir da visão de seus 

membros ativos, estimulando a interação desses sobre a condição atual e figurar possíveis 

cenários futuros, permitindo a democracia na concepção do conhecimento coletivo.  

Para Freitas, Freitas e Dias (2011), a obtenção de informações decorrentes de uma 

comunidade  é dada através de diagnóstico, e, ao passo  que envolve aqueles que conhecem a 

realidade diagnosticada, passa a ser chamado de participativo, compondo assim, o conjunto de 

dados para a posterior análise. O DRP permite a expressão dos mediadores, mas não 

interferindo no processo de desenvolvimento realizado por aqueles que compõem o grupo 

ativo, e a interação  entre ambos os grupos, comunidade e mediadores. A interação entre os 

atores configura um processo de aprendizagem sobre a realidade local e também sobre o 

comportamento das pessoas do lugar com pessoas de regiões diferentes, que trazem consigo a 

proposta de auxílio para com a resolução de seus problemas. 

No diagnóstico realizado, observou-se que a saúde ocupacional seria o foco da prática 

extensionista.  Segundo Miranda (2012), é fundamental que organizações deem atenção  a 

seus funcionários quanto à saúde ocupacional e vislumbrem a necessidade de planejar e 

acompanhar a qualidade do atendimento disponibilizado aos trabalhadores. Para isso, 

auditorias de qualidade se apresentam como uma excelente ferramenta. Assim é possível 

identificar pontos de ação em não conformidade relacionados à saúde e segurança do trabalho.  

Um componente importante a ser observado é a saúde e segurança do trabalho em 

escolas e instituições de ensino público, em atividades rotineiras, como a limpeza dos 

ambientes diversos, o manuseio de utensílios em cantinas, nos serviços gerais, bem como a 

exposição   a  produtos   químicos. A  falta  de  compreensão   por  parte  dos  funcionários  da  
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existência de conhecimento  e de técnicas que podem orientar e auxiliar na realização efetiva 

das suas atividades diárias pode gerar consequências que passam por lesões mais simples até 

vir ocorrer acidentes de trabalho com certo grau de gravidade. 

Existem evidencias de que o uso de equipamentos de maneira inadequada pode causar 

problemas como lesões por esforços repetitivos, lombalgia ocupacional e variados acidentes 

como cortes e queimaduras. 

Para promover a saúde do funcionário e evitar ocorrências danosas à saúde, existe a 

necessidade de adotar medidas como a exigência da obrigatoriedade  do uso de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI). A Norma Regulamentadora, NR – 6 (Brasil, 2017) define 

Equipamento de Proteção Individual – EPI – como todo dispositivo ou produto utilizado 

individualmente para proteger o trabalhador de riscos que ameacem a saúde e segurança de 

suas atividades, e incumbe ao empregador da obrigatoriedade de instruir o quanto for 

necessário e fornecer gratuitamente o EPI perfeitamente condicionado ao uso. 

A exigência e a obrigatoriedade  somente serão bem aceitas pelo funcionário quando 

os equipamentos EPI estiverem  bem dimensionados à realidade apresentada e o uso correto 

dos equipamentos for acompanhado pela aplicação de treinamentos adequados para 

conscientização e o conhecimento dos seus usuários (VENANZI; SILVA, 2016). Assim, Cisz 

(2015) mostra que o colaborador  responde positivamente quando é ofertada a educação do 

uso do EPI e este é distribuído a partir de correto dimensionamento das atividades que 

demandam o equipamento, pois existe o crescente interesse do trabalhador acerca do seu bem-

estar e sua atividade laboral.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa e utilizou o método 

estudo de caso (CAUCHICK MIGUEL, 2011) em uma escola da rede pública de ensino, 

sendo executado em três grandes fases.  A primeira fase foi a definição da escola para realizar 

a atividade. Para a escolha da escola,  foram feitas algumas ponderações por parte dos 

coordenadores interessados pela realização do projeto no âmbito da PUC Minas Barreiro. 

Sendo este um projeto ainda embrionário, e realizado sem o fomento por parte da 

Universidade, foi levado em consideração: 

 

1º) A falta de recursos inviabilizaria a realização das ações em mais de uma escola e 

os alunos envolvidos seriam voluntários; 
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2º). Nas entrevistas realizadas, observou-se que em uma escola em particular, ações de 

parceria são realizadas com frequência, portanto, o ambiente e a cultura desta escola são bem 

mais favoráveis à iniciativa que está sendo proposta. Há que se destacar, ainda, que a escola 

escolhida é uma instituição que vive na prática a experiência de realizar uma gestão 

participativa e democrática. 

Assim a opção mais adequada para o projeto foi a Escola Estadual Padre João Botelho, 

que está localizada na Rua Maria de Lourdes Manso, no Bairro das Indústrias, na cidade de 

Belo Horizonte, em Minas Gerais. 

A meta proposta pela Escola Estadual  Padre João Botelho é ser referência na região 

do Barreiro,  por seus resultados pedagógicos e iniciativas de formação, até 2018. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB –, um indicador de qualidade educacional é de 

7,4  em 2015, sendo este valor típico de países desenvolvidos. A Escola Estadual Padre João 

Botelho está com o segundo IDEB entre as escolas na regional Barreiro. Ela atende em três 

turnos, com 40 turmas e oferece o ensino nas seguintes modalidades:  

 

1) 1ª a 9ª, e ensino médio 1ª a 3ª – com 1245 alunos;  

2) Educação de Jovens e Adultos – com 80 alunos;  

3) Educação integral 07:30 as 16:30 – com 118 alunos.  

4) Em 2017 iniciou a educação profissional (pós-médios) em RH, Administração 

e Magistério.  

 

O seu quadro de funcionários e composto por uma equipe formada por:  

 

1) 1 diretora e 3 vice-diretores (1 por turno);  

2) 68 professores;  

3) 09 funcionários da secretaria;  

4) 19 Auxiliares de serviço gerais. 

 

Nesta escola, atualmente, são realizadas algumas parcerias que visam à melhoria 

constante da sua qualidade. Uma das parcerias envolve a Vallourec e o Centro Cultural do 

Bairro das Indústrias através do projeto Comunidade Viva, que ministra aulas de música para 

os alunos da escola. Outro parceiro é o Instituto Áquila, que desenvolve ações relacionadas à 

da qualidade na educação. O Centro Universitário UNA também realiza projetos de extensão 

com ações para formação dos docentes e discentes da escola. 
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Outra característica que chama atenção é a liderança forte da diretora, que há 20 anos 

é eleita para dirigir a escola. Observou-se que a diretora é responsável pela mobilização de 

toda comunidade interna e externa, realizando ações, e estimulando boas práticas no ambiente 

escolar, de forma participativa e democrática. A diretora esteve presente no XI Semana de 

Extensão Universitária da PUC Minas Barreiro, quando realizou a apresentação “Um Case de 

Gestão Participativa”.  

Definida a escola, a segunda fase correspondeu à apresentação da proposta de 

trabalho, o entendimento e contextualização  desta entre as partes envolvidas. Em um 

primeiro momento, as definições e o diagnóstico  preliminar  foram  realizados entre a direção 

da escola, os coordenadores do projeto  e os alunos  extensionistas. Essas informações e dados 

preliminares foram organizados  de modo a permitir o planejamento das ações, que foram 

propostas e executadas.  

Ficou definida  a utilização do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) para coleta de 

dados com os Auxiliares de Serviços Básicos (ASB), grupo constituído pelos funcionários da 

cantina, limpeza e de manutenção geral da escola. 

A etapa final consistiu em definir o problema foco, a partir da análise dos dados 

obtidos na fase do diagnóstico. Então, foi proposta como ação à direção da escola, para os 

funcionários envolvidos na ação, uma oficina para o treinamento, e instrução sobre a 

importância do uso em Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Na oficina, foi realizado 

um curso introdutório de conhecimentos básicos sobre o uso destes equipamentos para as 

funções realizadas especificamente pelo público que estava sendo atendido. Foi elaborada 

uma cartilha com o conteúdo e as informações programáticas do treinamento; duas dinâmicas, 

uma antes e depois do treinamento, visando à interação entre o grupo e objetivando o sucesso 

da oficina e treinamento; questionários foram aplicados ao final da atividade, sendo um 

individual e outro em grupo, para a prospecção e identificação de oportunidades para ações 

futuras, e para a avaliação de conhecimento sobre o conteúdo ministrado. 

 

4 RESULTADOS  

 

O primeiro resultado foi a contextualização e compreensão, por parte do grupo de 

extensionistas, do ambiente escolar e das atividades que estão inseridas neste contexto. Foi 

necessário  perceber  a possibilidade da transposição de conhecimentos tipicamente utilizados 

em processos produtivos para a área de atuação em prestação de serviços. 
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Optou-se a partir daí pela coleta de dados utilizando a Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP) como metodologia. O corpo de membros ativos da comunidade 

pesquisada  foi  formado   por  16  funcionários,  designados   pelo  estado  como  Auxiliar  de  

Serviços Básicos (ASB), com faixa etária de idade entre 25 e 59 anos. Esses funcionários 

atuam divididos em três turnos manhã, tarde e noite, e são responsáveis pelas seguintes 

atividades de rotina: 

 

 Zelar pela limpeza e organização da cozinha;  

 Receber do nutricionista e da direção da escola as instruções necessárias; 

 Preparar as refeições destinadas aos alunos durante o período em que 

permanecerem na escola, de acordo com a receita padronizada e com o 

cardápio do dia; 

 Distribuir as refeições, no horário indicado pela direção da escola; 

 Receber os alimentos e demais materiais destinados à alimentação; controlar os 

estoques de produtos utilizados; 

 Armazenar  alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo; 

 Organizar o material sob sua responsabilidade na cozinha e nas dependências 

da cozinha (despensa, sanitário, caso seja exclusivo para uso da merendeira); 

 Cuidar da manutenção do material e do local sob seus cuidados; 

 Trajar o uniforme e utilizar EPI fornecido pela direção da escola. 

 

Os funcionários  trabalham  sob rodízio de funções de seis em seis meses. Esse rodízio 

criado pela gestora tem como intenção tornar o trabalho na escola mais dinâmico e menos 

monótono  para os funcionários, o que na sua visão reduziria possíveis conflitos interpessoais.  

Para a elaboração do DRP, optou-se por uma abordagem global da escola, com temas 

como as regras que o Estado  aplica sobre a administração da escola (obrigações e deveres dos 

funcionários), ferramentas cruciais de trabalho dos colaboradores, e o clima organizacional da 

instituição de ensino, com o objetivo de encontrar lacunas nos serviços e/ou administração da 

escola para serem trabalhadas pelos integrantes do projeto.  

Os dados obtidos no diagnóstico estabeleceram a escolha da atuação do grupo na 

primeira ação do projeto em curso. Esses dados apontaram ainda  demandas para futuras 

ações, que poderiam ser trabalhados posteriormente por outros grupos de extensão do curso 

de Engenharia de Produção, e de outros cursos da unidade Barreiro da PUC Minas. 
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Através da análise dos dados obtidos pelo diagnóstico, foi possível constatar a 

oportunidade de intervenção que possibilitaria elevar a qualidade do serviço ofertado na 

escola, uma vez observado os seguintes pontos: 

 

a) Necessidade de treinamentos: quase a totalidade das funcionárias mencionou que 

não receberam nenhum treinamento ao entrar na escola, influenciado pela falta de 

verba disponível, seja em relação a regras da escola, função, ou atividades 

designadas, seja sobre manuseio dos alimentos ou sobre limpeza. O manuseio de 

alimentos  foi apontado como crítico, pela diretoria, uma vez que sem treinamento 

instrucional, algumas funcionárias podem deixar a desejar em relação à higiene e 

preparação dos alimentos, podendo impactar na saúde de todos os alunos e 

colaboradores que se alimentam na escola. 

b) Uso de EPI: todas as funcionárias recebem os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), mas foi visto durante as visitas que poucas os usam, e quando os 

usam,  não estão com todos os equipamentos; nota-se, por exemplo, a ausência de 

luvas, de botas, ou das roupas adequadas ao serviço. Constatou-se ainda que 

muitos não têm noção da importância ou a função desses equipamentos. 

 

Diante deste quadro, decidiu-se pela aplicação de treinamento para todos os 16 

colaboradores  que executam atividades  englobadas dentro da função de ASB sobre os EPI, 

aplicáveis á realidade das funções exercidas por eles.  Ficou demonstrado durante o 

diagnóstico que a utilização de EPI é crucial e de extrema importância, dado que esses 

funcionários, sobretudo na área da cantina, utilizam objetos cortantes, estão sujeitos a calor 

intenso, transportam itens  com  excesso de peso, e utilizam com frequência produtos 

químicos para realizar a limpeza. Em muitas situações, quando necessário, esses funcionários 

realizam a higiene de algumas crianças. Foi observado que as atividades  apresentam risco em 

potencial para um incidente, acidente ou ainda riscos de adquirir alguma patologia.  

O treinamento e o uso consciente de EPI  ainda auxiliariam na higiene do manuseio de 

alimentos, evitando a contaminação por bactérias ou organismos nocivos à saúde das pessoas 

que se alimentam nas dependências da escola. 
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Foi observado que esse treinamento seria efetivo e teria seus resultados práticos 

alcançados, uma vez que todos os funcionários possuíam seus equipamentos de segurança. 

Também ficou evidente que a realização de uma oficina deveria ser a melhor alternativa, e 

que o foco do conteúdo a ser trabalhado deveria ser a de conscientização do uso correto e 

manuseio destes equipamentos.  

No treinamento, os funcionários foram instruídos sobre a importância do uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e dos benefícios quando eles são utilizados de 

forma correta. Na oportunidade, foram demostrados, a partir de exemplos reais, possíveis 

situações de riscos de acidentes na realização da rotina diária destes funcionários, e como 

esses acidentes poderiam  ser evitados a partir do uso correto dos equipamentos de proteção, 

bem como com o cuidado na realização de suas tarefas.  

Dinâmicas motivacionais foram realizadas no início e na conclusão da oficina 

realizada pelos extensionistas com o objetivo de interação entre os participantes.  

Foi  realizada uma  avaliação do conteúdo apresentado no final das atividades e 

entrega de certificados para os participantes do treinamento em EPI. 

Concluído o treinamento,  ficou a certeza e a esperança da mudança de conduta dos 

funcionários no que diz respeito ao uso dos EPI. Demonstrou-se, ainda, que existe a 

necessidade de conhecimento técnico quando se trabalha em atividades de rotina 

desenvolvidas individualmente ou em grupo. Esta é a condição para identificar e implementar 

melhorias contínuas e efetivas, na rotina, baseadas em informações conscientes. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A prestação do serviço em uma instituição de ensino, com qualidade, passa pela 

atuação, participação e colaboração de todos os atores envolvidos, os gestores, os professores, 

os funcionários, os alunos e seus familiares e a comunidade de seu entorno.  Cada um dos 

atores  operadores  da educação  deve trabalhar tendo como foco o melhor desempenho de 

suas funções, e garantir a manutenção do funcionamento da instituição de ensino, e 

consequentemente da educação, visando á melhoria das condições de vida de todos os 

membros da nossa sociedade. 

A Extensão na PUC Minas é um dos seus pilares  mais eloquentes e desafiadores, e 

por isso mesmo conta com a o apoio da  sua Pró-reitoria de Extensão,  a PROEX, e o apoio de 

toda a comunidade acadêmica, no cumprimento da sua missão institucional e social.  
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Foi neste contexto que o curso de Engenharia de Produção, da unidade Barreiro da 

PUC Minas, através da sua Coordenação de Extensão, propôs e proporcionou  aos seus alunos 

uma vivência extensionista, em situações reais, através do “Projeto EDUCAPRO: A 

Engenharia na Gestão Escolar”, em conformidade com o seu Projeto Pedagógico.  

O foco foi viabilizar aos alunos do Curso de Engenharia a possibilidade da experiência 

através da inter-relação com a sociedade, representada pela instituição de ensino da educação 

básica, e da universidade, por meio do encontro entre os conhecimentos apropriados do 

ensino, e da pesquisa que a extensão proporciona e promove. 

Observa-se que o “Projeto EDUCAPRO” alcançou seu objetivo através da realização 

de uma oficina de treinamento sobre o uso dos EPI, e da mudança no comportamento dos 

funcionários que exercem a função de Auxiliar de Serviços Básicos (ASB), que se 

apresentaram engajados diante da possibilidade da utilização adequada e correta desses 

equipamentos.  

Com este trabalho, percebeu-se também a importância da gestão participativa engajada 

nas instituições  de ensino. Entre as vantagens dessa forma de gestão, destaca-se a 

possibilidade de a comunidade  atuar, identificando, e propondo ações de melhoria contínua, 

como fez a PUC Minas, por meio da extensão universitária, no Curso de Engenharia de 

Produção da unidade Barreiro.  

Este projeto de extensão cobre uma lacuna na formação dos Auxiliares de Serviços 

Básicos (ASB), que deveria ser preenchida pelos órgãos do governo do Estado, que é o de 

garantir a qualidade do ensino em sua plenitude como está descrito na Constituição Federal 

(CF/1988).  

A vivência proporcionada pela ação extensionista em discussão deixa evidente a 

importância para o corpo discente, docente, e para a sociedade, aqui representada pela 

comunidade de uma instituição de ensino, que a solução dos problemas nacionais e locais 

passa pela educação e pela aplicação dos conhecimentos técnicos dela advindos. Mostrou-se 

aqui também que a extensão universitária é um caminho viável e efetivo, que propicia e 

permite condições para realizar mudanças rápidas, consistentes e duradouras para o bem-estar 

da comunidade e do país. 

 

Área do conhecimento: 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção;  3.08.01.00-1 Gerência de Produção.  
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RESUMO 
 

Este artigo se refere a um estudo de caso de caráter qualitativo, que se propõe a estudar  ações desenvolvidas / 
adotadas nos últimos anos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas (PUC Minas), por meio da Pró-

reitoria de Extensão (PROEX). Constatou-se, por meio de pesquisa bibliográfica e análise de documentos 

providos pela instituição, pelas entrevistas realizadas com integrantes do movimento e participantes da economia 

popular e com o gestor da PROEX, que as ações da Universidade têm cumprido seu objetivo de apoiar a 

Economia Solidária. Destaca-se a trajetória iniciada pela Incubadora Solidária Tecnológica, seguida da analise 

da Feira de Economia Solidária e do desenvolvimento de projetos de extensão afeitos a temática proposta.   

 
Palavras-Chave: Artesãos. Empreendimentos. Renda Complementar. 

 

 

THE CONTRIBUTION OF THE UNIVERSITY EXTENSION OF PUC 

MINAS TO THE SOLIDARITY ECONOMY OF BELO HORIZONTE 

 

ABSTRACT 
 

This article refers to a qualitative case study that proposes to study the actions developed in recent years by the 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), its Prorectory of University Extension 

(PROEX). It was verified through bibliographical research and analysis of documents provided by the 

institution, interviews with members of the movement and participants of the popular economy and with the 

PROEX manager, that the actions of the University have fulfilled their objective of supporting the Solidary 

Economy. It is worth highlighting the trajectory initiated by the Technological Solidarity Incubators, followed by 

the analysis of the Solidarity Economy Fair and development of extension projects related to the proposed 
theme. 

 
Keywords: Artisans. Enterprises. Complementary income.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Economia  Solidária  é uma forma de organização de atividade econômica em que 

os meios de produção  são de propriedade coletiva  dos associados  aos empreendimentos. Seu 

objetivo é possibilitar o acesso ao trabalho e a geração de renda dos envolvidos, contribuindo 

para a redução da desigualdade econômica e acesso a oportunidades emancipatórias.  

Um dos principais objetivos da criação e desenvolvimento de Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES) é promover a inclusão social, isto é, oportunidades igualitárias 

na geração de renda, almejando inserir no mercado  de trabalho indivíduos que se encontram 

marginalizados da sociedade. Por marginalizados, compreendem- se  aqueles indivíduos sem 

acesso o emprego e a renda, desprovidos de poder aquisitivo e que possuem maior 

vulnerabilidade social frente aos demais. (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 

2013).  

Diante do exposto, verifica-se que as  universidades possuem um importante papel no 

desenvolvimento da Economia Solidária, pois um dos pilares das Instituições de Ensino 

Superior (IES)  é a interação da comunidade acadêmica na sociedade, por meio de um 

processo  contínuo de troca de conhecimentos e de saberes, concatenados, principalmente, 

pela extensão universitária em um processo indissociável entre o ensino e a pesquisa.  

Neste trabalho,  apresenta-se a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas) como uma das organizações  que promovem a Economia Solidária em Belo Horizonte 

por intermédio de sua Pró-reitoria de Extensão (PROEX), que tem como beneficiários os 

participantes do movimento que se organizam sob empreendimentos de Economia Solidária  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desta investigação é compreender como a PUC Minas apoia o 

movimento de Economia Solidária em Belo Horizonte. Para atingi-lo, serão perseguidos três 

objetivos específicos. São eles: realizar um estudo sobre a trajetória do papel da Pró-reitoria 

de Extensão da PUC Minas para o desenvolvimento da Economia Solidária em Belo 

Horizonte, apontando as ações e atividades adotadas pela universidade com este fim, desde 

2006; analisar os meios pelos quais a extensão universitária se propõe a fomentar 

empreendimentos solidários atualmente e a identificar o perfil dos beneficiários destas ações; 
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e realizar entrevistas com representantes da Economia Popular Solidária5 e gestores da PUC 

Minas para compreender a percepção  destes sujeitos  quanto aos avanços da universidade nos 

últimos anos, bem como identificar suas expectativas para ações futuras.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O procedimento  adotado foi o estudo de caso, que tem como finalidade analisar um 

ou poucos casos  caracterizados por serem fenômenos sociais. Para Yin, citado por Gil (2007, 

p. 34), o estudo de caso “é reconhecido como o delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos”. Nesta pesquisa, o objeto da 

investigação são as ações desenvolvidas pela Extensão Universitária da PUC Minas  visando 

o incentivo à Economia Popular Solidária.  

Este artigo possui majoritariamente caráter qualitativo, uma vez que “preocupa-se (...) 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais” (SILVEIRA; CÓRDOVA; 2009, p. 32). 

Consideram-se, como amostra, os integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários 

que  estão envolvidos de alguma forma com a Extensão Universitária da PUC Minas, seja por 

meio de projetos ou como expositores da Feira de Economia Solidária. Foram interpretados 

dados dos questionários aplicados aos feirantes, fornecidos pela PROEX, que incluíam as 

respostas de 36 e 41 representantes de EES que expuseram na feira em 2016 e 2017, 

respectivamente. Os indivíduos que responderam os questionários não foram identificados. 

Foi realizada entrevista com o Pró-reitor de Extensão da Universidade, Prof. 

Wanderley  Chieppe  Felippe, com intuito de compreender a visão institucional em relação 

aos avanços que o órgão obteve no processo de consolidação das atividades de extensão 

voltadas para a área em questão, e com representantes de EES: Neusa Maria Ferreira, que 

participa ativamente do movimento há 15 anos, e Rafaela Pereira da Silva, que complementa 

sua renda familiar por meio do movimento. 

 

 

 

 

                                                           
5 De acordo com Caraggio (2017), Economia Popular Solidária é o agregado de organizações econômicas 

consideradas solidárias internamente. 
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

A Economia Solidária (ES) é um modo de atividade econômica sociodemocrático em 

que os envolvidos são os proprietários dos  meios de produção que partilham determinados 

princípios, com destaque para a solidariedade, cooperação e autogestão. (SINGER, 2003). 

Coraggio (2017, p 32) destaca que o termo “solidária” se refere a “uma sociedade que 

organiza sua economia de modo a alcançar solidariamente a reprodução e o desenvolvimento 

da vida de todas e todos em uma relação virtuosa com a natureza da qual fazemos parte”.  

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2008), os princípios desta forma 

de organização social e econômica são: cooperação, com objetivos e interesses em comum; 

autogestão; solidariedade, em que a distribuição dos resultados advindos  EES é partilhada 

por todo o grupo; e dimensão econômica, que engloba a motivação para a produção. Coraggio 

(2017) agrega que, referentemente à produção e/ou processo de trabalho dos EES, todos os 

trabalhadores devem ter acesso aos meios de produção e ao conhecimento; não deve haver 

exploração do trabalho alheio; a produção deve ser socialmente responsável; é necessária a 

autogestão. Tais princípios apontam para uma lógica de desenvolvimento sustentável com 

geração de trabalho e distribuição de renda, mediante o crescimento econômico, que buscam 

alcançar inclusão social. (CAETANO et. al. apud BRITTO, 2016).  

Os EES visam à inclusão nas relações de trabalho de pessoas que, por algum motivo, 

não se adaptam  às atividades de trabalho formal, seja voluntariamente ou não.  De acordo 

com Singer (2003), a Economia Solidária permite a criação de um grupo para empreender 

sem negligenciar a defesa de seus direitos e respondendo pelos seus deveres como 

participantes do sistema atual, em uma forma caracterizada pela noção da coletividade e 

igualdade.  

A EPS, então, se desenvolve por meio de associações, cooperativas e 

empreendimentos familiares ou comunitários com fins mercantis, com a finalidade de 

alcançar melhor posicionamento  de mercado e “se inserir no mesmo mercado que expulsou 

ou marginalizou aqueles que hoje se organizam por um vínculo com a atividade econômica.” 

(CORAGGIO, 2017, p. 32) 

Caetano et al. apud Britto (2016) ressaltam que outra característica frequentemente 

relacionada à Economia Solidária é a produção artesanal, que se consolida com papel de 

destaque, podendo indicar, sob este ponto de vista, uma manifestação cultural. Os envolvidos 

podem  mostrar  sua  produção em  feiras de  Economia  Solidária e ambientes  marcados pela  
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troca de experiências entre os feirantes e os visitantes. Percebe-se que a Economia Solidária é 

uma forma de resgatar, de alguma maneira, a cidadania dos indivíduos que estão fora do 

mercado formal de trabalho.  

 

4 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

Em 1996, entrou em vigor no Brasil a LDBEN nº 9.394, Lei que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De acordo com esta lei, a educação superior tem 

diversas finalidades, entre elas a Extensão Universitária, que passou a ser obrigatória em 

Instituições do Ensino Superior (IES). O texto estabelece que toda IES deve ser “aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.” (BRASIL, 

1996).  

Nesse sentido,  as IES são importantes para o desenvolvimento da sociedade em que 

estão inseridas. Por meio da Extensão Universitária, as Universidades se empenham em 

propor de soluções para os compromissos sociais, disseminar conhecimento, propagar ideias e 

princípios de interesse nacional, de acordo com o Estatuto da Universidade Brasileira de 

1931. A Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES)  destaca, em 

relação à Universidade, que: 

 

É sua tarefa intervir nas transformações da sociedade, no sentido de propiciar uma 

estrutura social justa que corresponda aos anseios majoritários da população. Assim, 

o processo de democratização tem que ser pensado como uma reformulação das 

estruturas universitárias, para que a instituição possa de fato contribuir para uma 

nova sociedade, tanto  do ponto de vista da formação profissional como da produção 

científica e cultural. (ANDES, 2003, p. 15). 

 

De acordo com Felippe et al. (2013), as ações extensionistas devem possuir caráter 

interdisciplinar e multidisciplinar, envolvendo as diversas áreas do conhecimento 

contempladas pelas IES, promover diálogo entre a comunidade acadêmica e disseminar o 

conhecimento, permitindo a democratização do saber.  

O compromisso social da Universidade é expresso por meio de ações que se 

preocupam com a inclusão social, garantia de direitos humanos e promoção de 

desenvolvimento econômico, ambiental e social. Desse modo, a Extensão Universitária busca 

fundamentar  suas  atividades  de  acordo  com  as  necessidades  e  demandas  regionais  onde  
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está inserida, de modo que a intervenção da Universidade  beneficie tanto a academia quanto 

a sociedade de maneira geral, focando principalmente no auxílio a segmentos da população 

que se encontram marginalizados e desfavorecidos por algum motivo. (FELIPPE et al., 2013)  

Desse modo, a Extensão permite que a formação fornecida pelas IES esteja alinhada 

com o compromisso e sensibilidade quanto a questões sociais, ampliando a visão de mundo 

da comunidade acadêmica. O público-alvo das ações de Extensão Universitárias são os 

setores externos à Universidade. É importante, no entanto, definir quais esferas integram tais 

“setores externos”. Com este intuito, Felippe et al. apontam que a Extensão Universitária 

dialoga com:  

 

a) a sociedade, considerando sob este conceito movimentos populares e sociais e 

organizações não governamentais;  

b) o mercado, se referindo às relações mercantis de compra, venda e consumo e as 

relações burocráticas de contratos;  

c) o Estado, levando em conta as particularidades da política, o sistema jurídico e as 

esferas governamentais. 

 

5 A ECONOMIA SOLIDÁRIA NA PUC MINAS  

 

A Extensão Universitária na PUC Minas é organizada pela Pró-reitoria de Extensão 

(PROEX), atualmente constituída de cinco Núcleos Temáticos, sendo eles: Núcleo de Direitos 

Humanos e Inclusão (NDHI), Núcleo de Investigação e Extensão da Criança, do Adolescente 

e do Jovem (ICA), Núcleo de Meio Ambiente e Saúde (NUMAS), Núcleo de Políticas Sociais 

e Urbanas (NUPSU), Núcleo de Tecnologia e Inovação (NUTEI) e Núcleo de Trabalho e 

Produção (NUTRA), responsáveis por difundir a extensão dentro da Universidade, de acordo 

com a área de conhecimento. Além desses, há também coordenações setoriais, coordenações 

de gestão, de programas, de projetos, de cursos de extensão, de unidade, de institutos e 

faculdades que irão auxiliar no funcionamento da extensão na PUC Minas, promovendo a 

articulação com o corpo docente e discente. 

 

 

 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

170 

5.1 Incubadora Solidária Tecnológica  

 

Em 2005-2006, a Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas idealizou e criou o projeto 

“Geração de Trabalho e Renda: Construindo uma Alternativa Solidária e Cidadã” com o 

objetivo de desenvolver uma Incubadora Solidária Tecnológica, que se dedicasse a contribuir 

para a inclusão social de famílias de baixa renda moradoras da região do Barreiro de Belo 

Horizonte e do bairro Nova Contagem de Contagem. Esse projeto surgiu  como  uma 

demanda do Ministério do Desenvolvimento Social, que por meio da Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP), realizou convênio com a PUC Minas e parceria com as Prefeituras de 

Belo Horizonte e Contagem para o desenvolvimento de suas atividades. Os princípios 

norteadores desse projeto eram os mesmos da Economia Solidária, ou seja, a valorização do 

trabalho humano, igualdade de gênero, respeito para com a natureza, cooperação e 

solidariedade.  

O público-alvo teve acesso a aulas e oficinas de capacitação ministradas pela PUC 

Minas em colaboração de metodologias de ensino já adotadas pela PBH que serviram de base 

para a criação e estabelecimento de 4 Empreendimentos Econômicos Solidários: EES de 

frutas desidratadas e sobremesas, na região do Barreiro – Belo Horizonte; EES de hortas 

agroecológicas, na região do Barreiro – Belo Horizonte; EES de condimentos, na região do 

Barreiro – Belo Horizonte; e EES de capacitação para o setor de serviços, no bairro Nova 

Contagem – Contagem. A incubadora prestou, também, consultoria aos EES e, a partir de 

2011, passou a ser responsabilidade da PBH. 

 

5.2 Feira de Economia Solidária  

 

Uma importante ação da PUC Minas para incentivo à Economia Solidária é a Feira de 

Economia Solidária, que teve início em 2010, como parte da Campanha da Fraternidade por 

meio  de uma demanda do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de 

Belo Horizonte  à Reitoria da Universidade, que repassou a ação à Pró-reitoria de Extensão. O 

evento teve como objetivo “colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, 

fundamentada no ideal da cultura da paz, a partir do esforço conjunto das igrejas cristãs e de 

pessoas de boa vontade, para que todos contribuam com a construção do bem comum, em 

vista de uma sociedade sem exclusão.” (PUC MINAS, 2010). 
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A Feira de Economia Solidária acontece anualmente como uma parceria entre a Pró-

reitoria de Extensão da PUC Minas (PROEX), o Vicariato Episcopal para Ação Social e 

Política da Arquidiocese de Belo Horizonte (ASPA), o Fórum Mineiro de Economia Popular 

Solidária e a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) do 

Governo de Minas Gerais (CAETANO; SILVEIRA; BARBOSA; BATISTA, 2015; PUC 

MINAS, 2010). 

A Feira se propõe a disponibilizar espaços para a exposição dos produtos artesanais 

desenvolvidos pelos participantes, além de possuir: 

 

(...) a proposta de transformar a feira em um espaço de produção, reflexão e 

socialização do conhecimento relacionado ao movimento de economia popular 

solidária, sendo um catalisador para o desenvolvimento sustentável dos 
empreendimentos solidários e para o aprimoramento das políticas públicas 

governamentais. (PUC MINAS, 2015). 

 

Desse modo, a Feira de Economia Solidária, que tem duração de aproximadamente 4 

dias, busca  expandir  as atividades econômicas e politizar os indivíduos participantes, desde 

os expositores  até os visitantes do evento, que são os alunos, os profissionais da PUC Minas 

(professores e corpo técnico-administrativo) e o público externo. A maioria dos expositores 

que participaram desta feira em 2016 e 2017, de acordo com levantamento feito pelo 

NUTRA, apresentaram o seguinte perfil: são mulheres; possuem  o Ensino Médio completo; a 

renda familiar mensal é de 01 a 03 salários mínimos; se organizam em EES de maneira 

informal; encontram na EPS uma fonte complementar de renda ou uma alternativa ao 

desemprego e à vulnerabilidade social; utilizam principalmente feiras e outras exposições 

eventuais para comercializarem os produtos; utilizaram capital próprio como recurso para 

iniciar as atividades do empreendimento; possuem acesso a programas de capacitação, 

assessoria ou apoio externo. Os expositores também revelaram que os principais órgãos de 

apoio aos empreendimentos são a Universidade, órgãos governamentais e igrejas. 

 

5.3 Projetos de Extensão  

 

Os projetos de extensão são uma das principais modalidades de Extensão Universitária 

da PUC Minas e são caracterizados por ações de duração pré-estabelecidas propostas por 

professores da Universidade e vinculadas a um curso ou instituto e a um Núcleo Temático. 

Atualmente,  cada  projeto da PROEX possui duração de 10 meses, com desenvolvimento das  
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atividades entre os meses de fevereiro a novembro, com a possibilidade de renovação do 

projeto para o ano seguinte (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2017).  

Desse modo, alguns dos projetos desenvolvidos promovem, direta ou indiretamente, 

incentivo à Economia Solidária, seja por meio de inserção de pessoas que se identificam com 

os princípios ao movimento, seja através de apoio já grupos existentes no alcance seus 

objetivos. Essas ações são possíveis por projetos de extensão que promovem ações de curto e 

médio prazo.  

A seguir serão apresentados alguns dos projetos de extensão desenvolvidos pela 

PROEX em 2016 e 2017, vinculados ao NUTRA, para ilustrar como esta modalidade de 

extensão pode executar ações que possuem interface com a Economia Solidária, resultando na 

sua disseminação.  

 

a) Projeto: “Elaborando o Orçamento Familiar: uma proposta de contribuição para a 

prosperidade econômica e social de artesãos e de população de baixa renda” 

(vinculado ao curso de Economia); 

b) Projeto: “Repensando o Trabalho das Mulheres” (vinculado curso de Psicologia). 

  

Esses projetos foram desenvolvidos em parceria, em 2016, embora ambos também 

realizassem atividades de forma independente e em outros locais. Suas ações conjuntas se 

concentraram na Fundação Espírita  Divino  Amigo  (Fundamigo), uma instituição 

filantrópica de Belo Horizonte. O objetivo era auxiliar mulheres assistidas pela instituição a 

refletir sobre suas necessidades e aspirações em relação ao trabalho e à geração de renda, 

tornando-as conscientes de suas potencialidades e ajudando-as a transformar estas em ações 

concretas. Foram fornecidas capacitações, oficinas e assessoria em relação à produção, 

precificação e comercialização de produtos, benefícios e direitos sociais, assistência quanto ao 

controle de finanças prestados e apoio psicológico. 
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c) “Projeto Articular: o trabalho artesanal como formador de identidade e gerador de 

renda para mulheres gestantes” (vinculado ao curso de Psicologia). 

 

O objetivo deste projeto, realizado em 2017, foi o de oferecer suporte técnico e 

científico a 30 mulheres trabalhadoras, grávidas ou parturientes, e a 10 (dez) voluntárias que 

participam de um grupo de formação psicossocial (Grupo de Mulheres), através da realização 

de consultoria, palestras, cursos de curta duração e oficinas ministradas por alunos e 

professores da PUC Minas (PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, 2017).  

O projeto teve como público-alvo gestantes e parturientes pertencentes a grupos 

informais de trabalho ou associações para o desenvolvimento de suas atividades, já existentes 

ou criados com o incentivo do projeto. A perspectiva era de apoiar a produção sustentável de 

trabalho artesanal, de modo a permitir a essas mulheres geração de renda durante um período 

em que sua capacidade laborativa está reduzida, tendo em vista o exercício da maternidade.  

 

5.4 As Ações Desenvolvidas sob a Ótica dos  Envolvidos  

 

Por meio de entrevista com representantes da EPS em Belo Horizonte, é possível 

compreender como esta está consolidada na cidade e como órgãos externos auxiliam no seu 

desenvolvimento.  

A entrevistada Neusa Maria Ferreira é integrante do EES Oficina das Bolsas e 

secretária do Fórum de Economia Popular de Belo Horizonte. Iniciou sua trajetória no 

movimento de Economia Solidária em 2002, quando, desempregada e com dificuldades 

financeiras, decidiu participar de um projeto da PBH intitulado “Mulher com geração de 

renda”. Para ela, o maior obstáculo que o movimento de Economia Solidária encontra em 

Belo Horizonte é interno: falta a união dos integrantes para que suas reivindicações de 

políticas públicas sejam atendidas. Assim, a artesã ressalta que é necessário que o movimento 

resgate alguns dos princípios da Economia Solidária, tais como objetivos e interesses em 

comum, bem como a luta conjunta para alcançá-los.  

Em momentos de crise econômica, como a vivenciada pelo Brasil em anos recentes, a 

Feira de Economia Solidária da PUC Minas é fundamental para a EPS de Belo Horizonte, de 

acordo com Neusa, pois permite que os artesãos possam expor seus produtos, captando 

clientes que realizam compras no local ou em momento posterior — é frequente que clientes e 

empreendedores troquem números de telefones e redes sociais, possibilitando a fidelização.  
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Nesse sentido, Rafaela Pereira da Silva, que também integra a Oficina das Bolsas e 

estava junto a Neusa no momento da entrevista, disse que o contato entre EES e estudantes e 

docentes ultrapassa os limites da Universidade, uma vez que são criadas relações de amizade. 

A experiência de troca de saberes entre Universidade e o movimento de Economia Solidária 

se tornam, então, muito além de uma contribuição de cunho financeiro e laboral e reafirma o 

alcance social, com vínculos efetivos vinculados a uma contribuição com vistas ao 

desenvolvimento local e do bem comum.   

Nessa perspectiva, Neuza destaca que a PUC Minas possui um papel que vai além da 

cessão de espaço para exposição de produtos advindos da Economia Solidária: as discussões, 

conversas, cursos e capacitações oferecidos tanto por meio do Seminário de Economia 

Solidária  quanto os realizados por projetos de extensão são importantes para o movimento. A 

empreendedora acredita que as capacitações oferecidas pela PUC Minas ajudam os 

integrantes de EES a promover autovalorização, melhoria de seus produtos e superação de 

limites e dificuldades, uma vez que acadêmicos possuem percepções distintas quanto à 

resolução de problemas e conflitos, o que auxilia no funcionamento de empreendimentos.  

A entrevistada também afirma que, durante a Feira de Economia Solidária, a 

Universidade promove entrevistas e reportagens que são transmitidas em rádios, pela PUC TV 

Minas e divulgadas na internet. Além disso, durante o evento, é comum que emissoras de TV 

e rádio se desloquem até a Universidade para entrevistas integrantes de EES, o que auxilia 

para a propagação do movimento de maneira mais ampla, dada a visibilidade que a PUC 

Minas possui. 

Quanto questionada sobre qual a vantagem da Universidade em relação a outros 

órgãos que apoiam a Economia Solidária, tais como o Estado e Organizações não 

Governamentais (ONG), Neusa acredita que as IES possuem maior autonomia financeira e/ou 

flexibilidade que determinados órgãos, de modo que há maior possibilidade de demandas do 

movimento serem atendidas com menos burocracia.  

Uma vez que grande parte dos expositores da Feira de Economia Solidária da PUC 

Minas considera que as atividades desenvolvidas nos EES são uma fonte complementar de 

renda, uma das questões direcionadas à Neusa é se ela acredita que, quando o Brasil voltar a 

se recuperar economicamente, culminando na geração de empregos formais, haverá evasão de 

integrantes de EES. A artesã diz que não se pode afirmar isso, uma vez que há muitas 

questões que devem ser consideradas. Para ela, muitos indivíduos entram no movimento para 

complementar ou gerar renda, mas o ambiente de colaboração, apoio emocional, solidariedade 

e união os faz permanecer mesmo quando surgem oportunidades formais de emprego.  
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Quanto à melhoria financeira proporcionada aos integrantes de Economia Solidária, 

Neuza ressalta que os ganhos são reais: apesar da inconstância da receita advinda do EES, sua 

melhor situação financeira é a atual, o que permite que ela tenha maior controle de suas 

finanças. A percepção de Rafaela é a mesma: como membro da Oficina das Bolsas, ela obtém 

uma renda que a permite ser aluna do curso de Serviço Social na PUC Minas. 

A entrevista com o Pró-reitor de Extensão da PUC Minas, Prof. Wanderley Chieppe 

Felippe, foi muito elucidativa por apresentar a percepção do gestor em relação ao papel da 

PUC Minas para o movimento de Economia Solidária.  

O entrevistado ressalta que admira a determinação dos membros dos EES que, apesar 

dos obstáculos para se organizar em núcleos empreendedores, advindos da falta de formação 

gerencial, dificuldade de precificação e de comercialização de produtos, se empenham em 

viabilizar a existência do negócio junto a familiares e amigos, que juntos desenvolvem  

atividades  para  as  quais  possuem  aptidão,  como  artesanato  e  confecção  de  roupas.  Esta  

percepção levou os gestores da PROEX a constatarem que, mesmo que a Universidade não 

dispusesse de recursos financeiros, seria viável o apoio contínuo a estes EES por meio de 

oficinas e capacitações. 

Nesse sentido, a alta adesão à formação oferecida pela PUC Minas incentivou a 

PROEX a criar, então, o Seminário de Economia Solidária que acontece durante os dias de 

realização da Feira de Economia Solidária.  

O Professor assinala um fato curioso em relação à Feira de Economia Solidária: no 

primeiro ano de seu acontecimento, 2010, a Universidade buscou fornecer auxílio financeiro 

aos expositores para cobrir gastos com transporte, alimentação e hospedagem. A partir do ano 

seguinte, no entanto, os feirantes dispensaram o auxílio e se dispuseram a assumir a 

responsabilidade de arcar com os custos de transação para exposição na Feira, indicando o 

senso de autonomia dos grupos. Os membros dos EES que expõem nesse evento, de acordo 

com o Professor, possuem uma trajetória heroica, uma vez que grande parte deles começou 

com poucos recursos ou capital, adquirindo aos poucos suas matérias-primas, ferramentas e 

equipamentos de trabalho necessários à produção. 

O Prof. Wanderley apresentou os aspectos que os expositores aperfeiçoaram desde o 

ano de inauguração da Feira de Economia Solidária até 2017:  

a) organização: possivelmente por falta de experiência em feiras grandes, a quantidade 

demandada pelos bens produzidos não era estimada adequadamente pelos expositores, de 

modo que, em 2010, aconteceram casos em que, mesmo antes da finalização do evento, 

faltavam produtos. Atualmente, o planejamento é melhor;  
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b) precificação: muitos dos expositores não possuíam conhecimento acerca de seus 

custos de produção. A experiência que eles adquiriram ao longo destes anos e a qualificação 

oferecida pela Universidade permitem maior precisão para precificar os produtos 

transacionados;  

c) qualidade: é notável a melhora nos produtos.  

d) autonomia financeira: o fato de que a o capital de financiamento das atividades 

desses EES é próprio, para a grande maioria dos membros dos EES, reflete o ganho de 

autonomia financeira adquirida por estes grupos ao longo dos anos.  

No início da Feira, de acordo com o Professor Wanderley Chieppe, muitos dos 

expositores não possuíam capital próprio e precisavam recorrer a empréstimos com mais 

frequência. 

Quanto às ações que a PUC Minas planeja adotar para continuar incentivando a 

Economia Solidária em Belo Horizonte, o Pró-reitor esclarece que as atividades 

desenvolvidas pela PROEX são fundamentadas em demandas  dos cursos de graduação e pós-

graduação da IES, cujos professores e alunos identificam, por meio da percepção das 

necessidades dos setores externos, para então formalizarem propostas de atuação por meio de 

projetos ou outras modalidades de extensão. A partir de então, o órgão analisa a viabilidade de 

execução das medidas requeridas e destina recursos para o desenvolvimento das atividades. 

Nesse sentido, não há hierarquia vertical, de cima para baixo, na PROEX: não parte dos 

gestores a iniciativa de apoiar EES ou outras formas de atuação junto à sociedade por meio da 

extensão, mas de alunos e professores.  

As áreas de conhecimento que mais se identificam com a Economia Solidária, 

geralmente, são as relacionadas à Administração e à Economia, que se organizam na PUC 

Minas por meio de cursos pertencentes ao Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais 

(ICEG). Também é comum o interesse pelo tema no curso de Psicologia, na PUC Minas, 

pertencente à Faculdade de Psicologia (FCA). Quando as demandas de apoio ao movimento 

partem dos setores externos, sem o engajamento de cursos da PUC Minas, há maior restrição 

para atuação da Universidade, uma vez que é obrigatório que as ações de extensão envolvam 

alunos e professores, garantindo a geração de benefício acadêmico.  

Para o Prof. Wanderlei, o diferencial da Universidade em relação aos demais órgãos 

incentivadores da Economia Solidária é o conhecimento, uma vez que as IES permitem, por 

meio da pesquisa, ensino  e extensão, a criação de conhecimento,  metodologias e tecnologias, 
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contribuindo, inclusive, para a prática profissional. Os envolvidos com a Universidade 

desenvolvem maior capacidade de questionamento, análise, proposição de soluções que os 

demais. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As ações da PUC Minas que interagem com os setores externos são desenvolvidas 

principalmente pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade, que, de forma continua, 

promove projetos, programas e eventos que englobam as áreas de conhecimentos da 

instituição e possuem diversas linhas de atuação, entre elas a de geração de trabalho e renda 

para grupos que se encontram marginalizados ou sem acesso a empregos formais, que engloba 

a Economia Solidária.  

A visão do Pró-reitor da PROEX e de representantes da EPS é de que as ações 

voltadas para a Economia Solidária têm: 

 

a) contribuído para a consolidação da Economia Solidária em Belo Horizonte, uma 

vez que resulta na divulgação do movimento por canais internos da IES e pela mídia, que se 

inteira da Feira devido à relevância da Universidade na sociedade;  

b) promovido ações de capacitação que permitiram melhorar o planejamento de 

produção, a qualidade dos produtos e ajustar a precificação dos bens;  

c) permitido o desenvolvimento de relações pessoais, uma vez que promove a 

aproximação entre os integrantes dos EES e estudantes, professores e funcionários da PUC 

Minas, intensificando o diálogo entre sociedade e Universidade.  

 

A relação entre a Extensão Universitária e a Economia Solidária na PUC Minas resulta 

em benefícios para todos os atores envolvidos, uma vez que permite a troca bidirecional de 

saberes técnicos, científicos e populares. A PROEX encontra nos EES uma possibilidade de 

interação da comunidade acadêmica com setores externos, permitindo a reflexão acerca da 

realidade social vivenciada fora da estrutura da Universidade e promovendo o incentivo à 

adoção de uma postura analítica por parte de alunos e professores para identificação de 

problemas sociais e definição de propostas de intervenção. Para os EES, a Universidade 

contribui com a disponibilização de espaço para a divulgação de sua produção e com a 

socialização do conhecimento produzido na PUC Minas.  
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Conclui-se que o aspecto que permite que as ações voltadas para a Economia 

Solidária, seja pela Feira, seja pela execução de projetos, sejam bem-sucedidas é o 

alinhamento da PUC Minas com o movimento no que tange a seus valores e princípios, isto é, 

o compromisso com a inclusão social, solidariedade e busca pelo bem comum. 

 

Área do Conhecimento: 6.03.08.00-1 Economia do Bem-Estar Social. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho  descreve as atividades de extensão do curso de Engenharia de Produção desenvolvidas em 

uma cooperativa de reciclagem na cidade de Poços de Caldas/MG, bem como as futuras atividades a serem 

desenvolvidas  no ano de 2018, em decorrência da continuidade do projeto de extensão. Entre as ações futuras, 

cabe destacar as iniciativas com os catadores, com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e com a Escola 

Municipal José Mamud Assan para a melhoria da conscientização, do processo de coleta, recepção, triagem, 

armazenamento e comercialização do material reciclável.A fim de garantir o processo de melhorias 

anteriormente iniciadas, no âmbito deste projeto, propõe-se um planejamento estratégico baseado nos princípios 

da sustentabilidade, qualidade e inovação ao estabelecer uma rotina para trânsito do material reciclável, de modo 

que, toda a matéria prima esteja adequada para o processo de reciclagem, da recepção à triagem, isto é, do 

momento em que é separado no ambiente doméstico até seu destino / fim. Adicionalmente, o projeto visa 

estabelecer iniciativas de conscientização dos alunos, docentes e funcionários da PUC Minas campus Poços de 

Caldas e das escolas supracitadas. Dentre as atividades utilizadas no desenvolvimento da pesquisa estão o plano 

de ação e as técnicas de coleta de dados (observação, entrevistas e aplicação de questionários).  
 

Palavras-chave: Curso de Extensão. Cooperativa de reciclagem. Conscientização.  

 

PRODUCING SUSTAINABILITY: improvement of the garbage recycling 

process at the Ação Reciclar Cooperative in Poços de Caldas 

 

ABSTRACT 
 

The present work describes the extension activities developed by the Production Engineering course in a 

recycling cooperative  located in Poços de Caldas / MG, as well as the future activities to be developed during 

the year of 2018, due to the continuity of the project. Among the future actions, there are the initiatives with 

waste  pickers,  the  Municipal  Secretary  of Public  Services  and  the  José  Mamud Assan Municipal School to  
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improve awareness of the process of collecting, receiving, sorting, storing and marketing recyclable material. In 

order to guarantee improvements previously initiated to the process, within the scope of this project, strategic 

planning based on the principles of sustainability, quality and innovation is proposed when establishing a routine 

for transit of the recyclable material, so that all the raw material is suitable for the recycling process, from the 

reception to the sorting, that is, from the moment it is separated in the domestic environment to its destination. In 

addition, the project aims to establish awareness initiatives for students, teachers and employees of PUC Minas 

Poços campus de Caldas and the schools mentioned above. Among the activities used in the development of the 

research are the action-plan and the techniques of data collection (observation, interviews and application of 

questionnaires). 

 

Keywords: Extension Course. Recycling cooperative. Awareness. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A população do planeta vem aumentando a passos largos, haja vista serem divulgados 

números que superam a marca dos sete bilhões de pessoas, um crescimento de dois bilhões 

em apenas 25 anos. Esse contingente populacional resulta numa  maior concentração em áreas 

urbanas, ampliando a utilização de recursos ecossistêmicos, devido ao aumento da produção 

de bens e serviços e do aumento de consumo (GODECKE; NAIME; FIGUEIREDO, 2012). 

Em adição, a tendência por utilização de produtos com ciclos de vida reduzidos e de 

embalagens  descartáveis ocasiona, muitas vezes, danos decorrentes do incorreto retorno de 

resíduos à natureza após sua utilização pelo homem. Segundo Paula et al. (2010), o modo de 

vida humana que usa a racionalidade produtiva do sistema econômico para suprir suas 

necessidades primárias pode agravar a situação contribuindo para destruição do meio 

ambiente.   

Os lixões, aterros controlados e aterros sanitários são os principais destinos para a 

disposição de resíduos sólidos gerados nas cidades. Além das regulamentações para a correta 

disposição de resíduos nos aterros, existem políticas governamentais para a gestão e 

gerenciamento  de  resíduos  sólidos  urbanos,  devendo  ser  observada  a  seguinte  ordem  de  

prioridades: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição  final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). No entanto, as ações 

de gerenciamento de resíduos no país ainda são consideradas ineficazes. 

Com base nisso, destacam-se as iniciativas de âmbito global como a Conferência das 

Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como 

Agenda 21 (Brasil, 2007), na qual foram debatidas questões relevantes, entre elas, a 

universalização do saneamento básico. Em 2007, a Lei Federal do Saneamento Básico nº 

11.445,  de  5  de  janeiro  de 2007 (BRASIL, 2007) estabeleceu as diretrizes  nacionais para o  



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

182 

saneamento básico, reforçando a necessidade urgente de conhecer em números o que a 

população produz de resíduos  e a conduta dos municípios em relação ao manejo dos resíduos 

sólidos. 

No tocante à geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a quantidade de mater iais 

descartados pela população continuou a aumentar no Brasil, tanto em termos absolutos, como 

individualmente. O total de RSU gerado no país aumentou 1,7% de 2014 a 2015. 

Particularmente, a cidade de Poços de Caldas apresenta a maior população da 

mesorregião Sul / Sudoeste do Estado de Minas Gerais, com população estimada, para 2017, 

de 166.085 habitantes e área territorial de 547 km² (IBGE, 2017). Sua economia fundamenta -

se primeiramente no setor de serviços, seguido pela indústria e por último a agropecuária. 

Dessa forma, a oferta de grande variedade de mercadorias para consumo e serviços é 

observada, como tendências dos hábitos de consumo moderno, consequentemente, a geração 

do lixo é significativa. 

Em Poços de Caldas, a disposição final de grande parte dos resíduos sólidos se dá no 

lixão a céu aberto da cidade, onde são depositados, diariamente, cerca de 60 toneladas de 

resíduos urbanos residenciais, cinco toneladas de resíduos decorrentes dos serviços da saúde e 

15 toneladas de material proveniente das indústrias comuns e do comércio, segundo Palma et 

al. (2004).  Desse quantitativo, estima-se que apenas 18% sejam rejeitos, ou seja, tipo de 

material que não serve para ser reciclado. No que diz respeito ao lixo reciclável, são coletados 

diariamente aproximadamente 100 toneladas de materiais reutilizáveis.  

Considerando que o correto destino dos resíduos tente a reduzir os impactos de 

degradação ao meio ambiente, o processo de reciclagem torna-se relevante, pois além de 

contribuir para a manutenção da saúde da população, se torna uma fonte de renda às 

populações mais carentes.  

Para tanto, as cooperativas de reciclagem, em especial, são, segundo Cattani (2003), 

organizações de trabalho voltadas para a cooperação, propondo uma alternativa de geração de 

trabalho e renda. Estas vêm desempenhando um importante papel socioambiental na medida 

em que integram catadores ao contexto organizacional e contribuem, ainda, para a destinação 

correta de resíduos sólidos. 

As cooperativas contribuem para a inclusão dos catadores, que retiram seu sustento 

dos lixões e com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta, 

separação e fornecimento de matéria-prima secundária  para as indústrias. Inserem-se no fluxo  

de programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos 

recicláveis, tornando-se transformadoras e fornecedoras de produtos anteriormente 
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descartados (PAULA et al., 2010). Contudo, percebe-se que as condições de funcionamento 

de grande parte dessas organizações não são ideais; muitos cooperados tornam-se 

permanentemente sujeitos a acidentes (vidros, pregos, latas etc.) e a riscos ocupacionais, em 

decorrência do contato com materiais contaminados (GONÇALVES, 2013). 

Além disso, segundo informações do Movimento Nacional dos Catadores de 

Recicláveis (MNCR), o Brasil possui cerca de 600 cooperativas formais, as quais agregam 

aproximadamente 40 mil catadores. Há apontamentos de que 60% das cooperativas vivenciam 

más condições de trabalho e baixa remuneração para seus integrantes. A renda média dessa 

categoria de trabalhadores fica abaixo do salário mínimo, calculado entre R$ 420,00 e R$ 

520,00 (BRASIL, 2010). 

Em Poços de Caldas, a Lei Municipal 8.316/2006  dispõe sobre a Política de Gestão de 

Resíduos Sólidos Reutilizáveis do Município.   

Desde 2005, a prefeitura municipal vem implantando a coleta seletiva no município. 

Em 2017, melhorias foram implantadas em parceria com as cooperativas, reformulado os 

setores de coleta seletiva da cidade, sendo dividida em seis setores, entre as regiões sul, leste, 

oeste e centro, para onde parte diariamente seis caminhões, percorrendo 44 rotas, de forma a 

viabilizar a coleta do material com possibilidade de reciclagem entregue pela população. Após 

recolhidos, são entregues para as Cooperativas e Associação da cidade, conforme dispõe a 

Política de Gestão de resíduos sólidos reutilizáveis e incentivos à coleta seletiva de lixo no 

município de Poços de Caldas (2006).  

Dentro desse contexto, a situação-problema foi levantada a partir de visita técnica 

realizada pelos alunos do Curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, campus Poços de 

Caldas, em uma cooperativa de reciclagem localizada na mesma cidade. 

Em 2015/2016, o presente projeto de extensão propôs ações de melhorias para os 

catadores de materiais reciclados inseridos na cooperativa Ação Reciclar; no ano de 2017, 

iniciaram as oficinas de conscientização sobre a importância da coleta seletiva e reciclagem 

para as crianças de duas escolas municipais e para a comunidade acadêmica do campus Poços 

de Caldas. 

Além disso, foi possível correlacionar as dimensões do comprometimento dos 

colaboradores com a produtividade e, para tanto optou-se pelo uso do instrumento elaborado 

por Meyer e Allen (1991). Isso decorre do fato de que o comprometimento organizacional 

vem  ganhando  a  atenção  de  muitos  pesquisadores e  estudiosos  devido a diversos  fatores,  
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dentre eles a busca por colaboradores empenhados e dispostos a trabalhar juntamente com a 

empresa, para assim ajudá-la a atingir os seus objetivos e metas, deixando de ser uma simples 

relação contratual, estabelecendo laços e vínculos duradouros entre empresa e funcionários. 

Nesse sentido, a contribuição da presente pesquisa será, em âmbito geral, descobrir 

qual dos três componentes do comprometimento organizacional propostos por Meyer e Allen 

(1991)  prevalece entre os cooperados da Ação Reciclar. Os cooperados poderão desenvolver 

melhorias voltadas para o mais perfeito aproveitamento dos seus potenciais. 

 

2 MATERIAL E METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada no trabalho é a pesquisa-ação, a qual é empregada quando se 

realiza uma atividade de estreita associação como uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo (TURRIONI E MELLO, 2012). Nesta metodologia, os pesquisadores do 

problema estão envolvidos de maneira cooperativa ou participativa no ambiente pesquisado 

(SILVA; MENEZES, 2005). A vantagem dessa metodologia é que, a vivência do pesquisador, 

interno ao ambiente, auxilia na investigação de soluções aos problemas os quais são 

conhecidos em detalhe pelo pesquisador (FELIPPO, 2008).  

Desse modo, os alunos extensionistas e integrantes da instituição de desenvolvimento 

dessa pesquisa buscam a resolução das situações diagnosticadas, de modo cooperativo e 

participativo. Inicialmente, foi realizado o diagnóstico da situação atual da cooperativa, 

levantando-se as principais dificuldades relacionadas às condições de trabalho e dos negócios.  

Para tanto, como técnicas de coleta de dados foram utilizadas a observação, ferramenta 

de coleta de dados que busca a obtenção de informações e utiliza os sentidos (visão, audição e 

análise dos fatos); entrevistas, procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico; aplicação de questionários e visitas in loco (SILVA; 

MENEZES, 2005).  

Paralelamente, foram verificadas as condições atuais de coleta seletiva de resíduos no 

campus da PUC Minas em Poços de Caldas. Todas as informações coletadas foram 

organizadas e devidamente tratadas para possibilitar o desenvolvimento de um plano de ação 

para as dificuldades levantadas.  Tal plano de ação contém, como escopo, as principais 

operações envolvidas e definição dos recursos necessários para o alcance do objetivo geral 

proposto, respeitando-se os prazos e os recursos  disponíveis. A implementação  das  ações  

está  em  andamento,  sendo  baseada  em métodos  de otimização de processos relacionados à  
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área da Engenharia de Produção e através da realização de pesquisa à literatura e troca de 

informações com o corpo docente do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas 

campus Poços de Caldas.  

Além disso, espera-se que uma evolução das propostas até então criadas para este 

projeto de pesquisa esteja demarcada na forma de implementações de ferramentas 

operacionais que ampliem a eficiência da cooperativa. Nesse caso, a proposta é definir um 

processo de implantação de aspectos levantados através do Círculo de Controle de Qualidade 

(CCQ). Essa ferramenta induz o cooperado a participar da melhoria do desempenho, 

reduzindo os custos e aumentando a eficiência na qualidade de seu trabalho. Entre os aspectos 

do CCQ, busca-se benefícios e inovações para a cooperativa, bem como a utilização do 

conceito de 5S (sensos de organização) para maximizar o aproveitamento da execução das 

tarefas diárias na cooperativa.  

Além disso, foram desenvolvidos projetos de ampliação da conscientização nas 

escolas para jovens e crianças sobre a importância da reciclagem, na forma de seminários, 

gincanas, palestras e afins. Essa proposta pretende ampliar o relacionamento entre as escolas 

públicas Mamud  Assan e David Campista, situadas em Poços de Caldas, e a cooperativa 

Ação Reciclar, conforme Figura 1. 

Assim, essa proposta se torna fundamental para ambas as organizações, pois na visão 

das escolas amplia o processo de conscientização com relação aos malefícios da má gestão de 

resíduos. Já para a Ação Reciclar, além de ampliar a quantidade de material a ser processado, 

tende a estabelecer um local ótimo para a coleta seletiva na região de ambas as escolas. 

 

Figura 1. Confecção de brinquedos a partir de material reciclado na escola Municipal 

Mamud Assan 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2017. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

186 

Somado a isso, o comprometimento organizacional é um assunto discutido por muitos 

autores e, uma das divergências reside na transcrição do entendimento da linguagem cotidiana 

para a científica, assim o conceito pode ser de distorções: perpetrar, desempenhar, prejudicar, 

dificultar e impedir; ou mesmo como: agregar, envolver, integrar, confiar a (prisão, asilo), por 

a salvo, responsabilidade, obrigação e lealdade. (BASTOS, 1994).  

Os estudos de Bastos (1994) trouxeram uma relevante definição para o construto como 

o estado de envolvimento, engajamento e disposição do indivíduo de agir, identificados por 

sentimentos positivos, tal qual a lealdade. Com isso, desejam permanecer como membros 

facilitadores das metas organizacionais. 

Nesse sentido, Meyer e Allen (1991) adotaram o modelo tridimensional no qual 

conceituam três componentes do comprometimento no trabalho como afetivo, instrumental e 

normativo. Além disso, estabelecem e conceptualizam os três componentes na definição do 

comprometimento organizacional: 1) comprometimento como um apego afetivo; 2) 

comprometimento  percebido como custos associados ao deixar a organização, que os autores 

chamam de continuance ou instrumental; e 3) comprometimento como uma obrigação em 

permanecer na organização, que os autores denominam de obligation e depois reconceituam 

como normativo (MEYER, ALLEN E SMITH, 1993). 

Para tanto, foram aplicados questionários na cooperativa Ação Reciclar para monitorar 

o nível de comprometimento, bem como as alterações no ambiente produtivo. O primeiro 

questionário procurou avaliar a formação do ambiente de trabalho para a proposta de 

melhorias, conforme Figura 2. 

 

Figura 2.  Questionário de Círculo de controle de qualidade aplicado na cooperativa 

ação reciclar 

1º QUESTIONÁRIO DE CÍRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE 

APLICADO NA COOOPERATIVA AÇÃO RECICLAR 

 

Idade: ______  Gênero (  ) masculino  (  ) feminino 

Tempo que trabalha na Ação Reciclar: ______ 

1– O que o motivou a trabalhar na Ação Reciclar? 

2– Como você contribui para o processo produtivo? 

3– O que você acha que pode ser melhorado? 

4– Quais benefícios você acha que a cooperativa traz para a cidade? 

5– O que você não gosta na cooperativa? 

6– você se sente bem trabalhando aqui? 

7– o que você achou da implantação da esteira? Já chegou a triar nela? Se sim, 

o que achou? Se não, por quê? 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Além disso, com a proposta de verificar o nível de comprometimento dos cooperados, 

foram aplicados questionários baseados no modelo das Três Dimensões de Allen e Meyer 

(1991). Tais questionários foram aplicados durante o desenvolvimento do projeto de extensão, 

e aplicados em dois momentos distintos, a proposta foi identificar qual dos três tipos de 

vínculos os cooperados desenvolviam com a cooperativa.  

Os tipos de vínculos analisados foram: 

 

 Afetivo: quando o funcionário gosta da empresa gosta dos colegas de trabalho; 

 Normativo:  quando o funcionário está satisfeito com o que faz e concorda com 

as normas da empresa; 

 Instrumental:  quando o funcionário avalia o custo benefício de permanecer na 

empresa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A pesquisa evidenciou a relevância das cooperativas no canal reverso dos resíduos 

sólidos urbanos e na consequente mitigação do impacto ambiental provocado por eles. De 

forma abrangente,  destacam-se: o aumento da vida útil  dos aterros sanitários; a diminuição 

da disposição incorreta desses resíduos; a redução do gasto de energia; e diminuição da 

extração de matéria-prima virgem, além da melhoria das condições de trabalho dos 

cooperados.  

Nesse sentido, as ações extensionistas envolveram, inicialmente, o diagnóstico 

organizacional, sendo levantadas informações gerais a respeito dos negócios da cooperativa 

(vendas, dados financeiros e contábeis, procedimentos administrativos atuais) e das atividades 

produtivas, através de visitas semanais. Com isso, foi possível identificar como principais 

dificuldades: organização inadequada  de informações referentes aos negócios da cooperativa, 

dificultando o processo de gestão e correta divisão de despesas e receitas entre os cooperados; 

triagem pouco eficiente; falta de organização dos postos de trabalho; máquinas sem a correta 

manutenção; irregularidades referentes à segurança, saúde e higiene ocupacionais.  

No que diz respeito à busca de conscientização de alunos, docentes e funcionários da 

PUC Minas campus Poços de Caldas e da comunidade para a importância da reciclagem de 

resíduos sólidos, foram realizadas reuniões com o administrador do campus, para a obtenção 

de informações gerais a respeito da coleta seletiva, que já foi implantada e que se pretende 

expandir. 
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De par do diagnóstico, um plano de ação foi delineado, com o estabelecimento de 

prazos para a solução das dificuldades levantadas. Dentre as principais ações já realizadas 

listam-se as seguintes: 

 

 Levantamento das informações que compuseram a Matriz FOFA, sendo que, 

atualmente, a Missão, a Visão e os Valores da cooperativa, que já existiam, estão 

passando por reformulação, conforme informações levantadas;  

 Em relação à organização das informações dos negócios da cooperativa, será 

ofertado curso de planilhas eletrônicas aos administradores. Também será 

verificada a viabilidade de implantação do software Sistema de Gestão de 

Cooperativa de Catadores (CATASIG);  

 Sobre a condição  das máquinas utilizadas  no processo de reciclagem, observou-se 

a falta de manutenções corretivas e/ou preventivas. Para a manutenção corretiva, 

fez-se o levantamento dos materiais elétricos necessários para o conserto de 

prensas e fragmentadoras de papel, e aguarda-se o período correto para a 

realização de intervenções;  

 Quanto às irregularidades referentes a segurança, saúde e higiene ocupacionais, foi 

elaborado um Plano Diretor com as parceiras da cooperativa, sendo desenvolvidos 

o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme preconizado por normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 No que diz respeito às ações de conscientização, foram realizados estudos a 

respeito  de quantidade  de lixeiras e mapeamento / distribuição das mesmas para o 

campus  PUC Minas campus de Poços de Caldas, sendo também realizado estudo 

de modelos e cotações para a compra de lixeiras;  

 Visando à conscientização do processo de coleta seletiva, foram realizadas 

reuniões com a empresa  de  publicidade  do curso de Propaganda e Publicidade da 

PUC Minas campus de Poços de Caldas, traçando-se ações de publicidade: 

elaboração de vídeo institucional da cooperativa, para divulgação nas redes sociais, 

plano para elaboração de vídeos sobre descarte de resíduos para reciclagem, a 

serem socializados posteriormente em mídias sociais e televisivas locais;  

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

189 

 Realização  de ações de Mapeamento  de Fluxo de Valor para que se possa medir o 

tempo gasto com cada atividade na cooperativa. Com esses resultados, instruíram-

se melhorias simples  que impactaram em uma maior produção e uma forma mais 

prática e eficiente de trabalho; 

 Sob o ponto de vista da interdisciplinaridade, o projeto promove uma interlocução 

direta entre várias disciplinas, entre as quais podemos destacar: Engenharia da 

Qualidade, Ciências Sociais e Comportamento Organizacional.  

 

A importância dada ao tema Comportamento Organizacional está ligada ao interesse 

das empresas em possuírem empregados com nível de comprometimento organizacional 

satisfatório, pois estes são os membros facilitadores dos objetivos empresariais. Um 

funcionário comprometido  com  seu trabalho não mede esforços para ajudar a empresa, 

dando o melhor de si. 

No que tange aos resultados obtidos com a correlação das dimensões do 

comprometimento  com a produtividade pelo uso do instrumento  elaborado por Allen e 

Meyer (1991), foi possível perceber que, em média, os colaboradores apresentam nível de 

comprometimento direcionado ao normativo, como é possível observar na Tabela 1, que 

segundo os autores pode ser tratado quando o funcionário está satisfeito com o que faz e 

concorda com as normas da empresa. 

 

Tabela 1 – Resultado da entrevista com os colaboradores da Ação Reciclar 

 Afetivo Normativo Instrumental 

Média 4,68 5,05 4,91 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Nesse sentido,  foram  consideradas  três iniciativas para ampliar o comprometimento 

dos colaboradores: 

 

 Promover eventos e atividades para melhorar as relações interpessoais; 

 Realizar treinamento para o trabalho e sobre o trabalho; 

 Aumentar a produtividade para melhorar a renda. 

 

Com base nisso, em sala de aula foram discutidas as informações fornecidas e as 

percepções dos alunos sobre a cooperativa: 
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 A realização de reuniões para obtenção de sugestões para melhoria da qualidade 

não seria produtiva, uma vez que, na cooperativa, todos os trabalhadores são 

cooperados e já apresentam suas sugestões em assembleias para serem aplicadas 

quando aprovadas; 

 O trabalho é constantemente adaptado às  condições que atendam a especificidades 

de cada cooperado, por exemplo, as jornadas de trabalho são flexíveis e cada um se 

empenha de forma individualizada. 

 

Já para a disciplina de Engenharia da Qualidade, foi possível  aproveitar o projeto para 

fazer visitas técnicas à cooperativa e discutir o tema da Gestão Integrada da Qualidade que 

envolve, entre outros, o gerenciamento e aprimoramento dos processos relacionados ao meio 

ambiente. A disciplina de Ciências Sociais teve um contexto real para estudar aspectos sociais  

no entorno dos catadores, como estes se organizam e como são vistos pelos demais grupos 

sociais. Por fim, a forma de organização do trabalho em cooperativas é objeto de estudo da 

disciplina de Comportamento Organizacional. 

Para a formação do aluno, espera-se um desenvolvimento de habilidades de 

relacionamento, desenvolvimento de uma postura ética e crítica e uma formação mais 

humanística. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa e a prática  extensionista  em andamento  visam à implantação de 

melhorias nos processos de uma cooperativa de reciclagem na cidade de Poços de Caldas e a 

conscientização de jovens e crianças das escolas Mamud Assan  e David Campista, situados 

na cidade. O trabalho foi organizado em duas etapas: diagnóstico e implantação de ações.  

Na etapa inicial, foi possível identificar algumas dificuldades referentes à condução 

dos negócios e dos processos produtivos, tais como organização inadequada de informações 

referentes aos negócios da cooperativa; triagem pouco eficiente; falta de organização dos 

postos de trabalho; máquinas sem a correta manutenção; irregularidades referentes à 

segurança, saúde e higiene ocupacionais.  

A etapa de implantação encontra-se em andamento; dentre as ações já implementadas, 

destacam-se as ações de conscientização na PUC Minas campus Poços de Caldas, bem como 

as ações relativas à busca de melhorias nos negócios da cooperativa.  
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Por meio da realização desse trabalho extensionista, busca-se uma integração maior 

com a comunidade, promovendo  ainda uma interlocução direta entre as várias disciplinas do 

curso de Engenharia de Produção, entre as quais podemos destacar: planejamento e controle 

da produção, segurança, ciências sociais, processos discretos de produção, eletricidade 

aplicada.  

Logo, a pesquisa participativa é uma condição marcante na razão do ensino superior, 

quando estabelece os vínculos substanciais das atividades acadêmicas e os legítimos anseios 

sociais. Por isso, as atividades desenvolvidas contribuem para que a produção e a difusão do 

conhecimento estejam comprometidas com a alteração da realidade social. Nesse sentido, o 

aspecto fundamental da contribuição deste trabalho reside no fato de sua capacidade de 

formulação, apropriação e difusão de um conhecimento que seja transformador. Assim, a 

pesquisa-ação e a extensão conduzem à inclusão de conhecimento aos participantes. 

 

REFERÊNCIAS  

BASTOS, Antônio Virgílio Bittencourt. O Conceito de Comprometimento: sua natureza e 

papel nas explicações do comportamento humano no trabalho. Organização e sociedade. 

Salvador, v.1, n.2, p. 77-106, jun. 1994. 

BIRCHALL, J.  The International Cooperative Movement. Manchester: Manchester 

University Press, 1997. 

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305htm >. Acesso em: 20 

nov.2015. 

BRASIL. Caderno de Atenção Básica nº 21. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2007. Acesso em: 16 set. 2017. 

CATTANI,  Antonio  David. A outra economia: os conceitos essenciais. In:  CATTANI, 

Antonio  David. (Org.) A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003.  

FELIPPO, D.  Suporte à coordenação em sistemas colaborativos. Rio de Janeiro: PUC-RJ. 

Março de 2008. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-

rio.br/Busca_etds.php?strSeq=11743@1 >. Acesso em: 09 out. 2015.  

FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. Processo e Relações do Trabalho 

no Brasil: movimento sindical, comissão de fábricas, gestão e participação, o modelo japonês 

de organização da produção no Brasil (CCQ e KANBAN). 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

GODECKE, Marcos Vinicius;  NAIME, Roberto Harb;  FIGUEIREDO, João Alcione 

Sganderla. O consumismo e a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Associação 

Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, 2012. 

GONÇALVES, M. A. A destinação final dos resíduos sólidos urbanos: alternativas para a 

cidade de São Paulo através de casos de sucesso. Future RSJ, v.5, n.1, p.96-129, 2013. 7º 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária Ouro Preto – Minas Gerais – 2016. 

https://abrampa.jusbrasil.com.br/
https://abrampa.jusbrasil.com.br/


EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

192 

JOVCHELOVITCH, S. Psicologia Social: saber, comunidade e cultura. Psicologia e 

Sociedade.  Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 20-31, maio/ago. 2004.  

MEYER, John P.; ALLEN, Natalie J. A three component conceptualization of organizational 

commitment Meyer Allen.  Human Resource Management Review, v.1, n.1, p.61-89, 1991.  

MEYER, J. P.; ALLEN, N. J.; SMITH, C. A. Commitment to organizations and occupations: 

extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 

v. 78, n. 4, p. 538-551, 1993. 

PAULA, Mabel Bastos;  PINTO, Helma de Souza;  SOUZA, Maria Tereza Saraiva de; A 

Importância das cooperativas de reciclagem na consolidação dos canais reversos de 

resíduos sólidos urbanos pós-consumo. FGV, 2010. 

POÇOS DE CALDAS. Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Disponível em: < 

http://pocosdecaldas.mg.gov.br/leis/leisordinarias/leisordinarias_8316.pdf >. Acesso em: 8 

set. 2017. 

SANTOS, A. M. M.; DELUIZ, N. Economia popular e educação: a experiência de uma 

cooperativa de reciclagem de lixo no Rio de Janeiro. Revista Portuguesa de Educação, v. 

22, n. 2, p. 159-190, 2009. 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 

4° edição rev. atual. Florianópolis: UFSC, 2005.  

SIMON, A. A. A Pesquisa-Ação:  O extensionista  como sujeito-objeto. Revista Brasileira 

de Agroecologia, Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 544-547, 2007.  

SOUZA, J. C. Reciclagem e sustentabilidade ambiental: a importância dos processos 

logísticos. TRANSPORTES, v.19, n.1, pag. 43–48, 2011.  

TURRIONI, J. B. MELLO, C. H. P. Estratégias, Métodos e Técnicas para Condução de 

Pesquisas Quantitativas e Qualitativas. MG: UNIFEI, 2012. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

193 

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE EM UMA 

PEQUENA EMPRESA FORNECEDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS1 

 

André Moreira Duarte2 

Alessandra Lopes Carvalho3 

Luciano Andrade4 

Aline Gomes Vicente5 

 

RESUMO 

 
Este trabalho está inserido  no contexto do Projeto  Extensionista “Produção Ativa”, desenvolvido em parceria 
por alunos e professores do curso de Engenharia de Produção Unidade Barreiro  e pequenas empresas 

localizadas no entorno da universidade. Especificamente, objetiva-se apresentar estudos e intervenções 

realizadas em uma pequena empresa que presta serviços para eventos em geral e que também produz bens 

tangíveis de forma sazonal, de acordo com a demanda. O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, no 

qual foram realizadas visitas técnicas, entrevistas, coleta de dados primários e implementação de ferramentas da 

qualidade. Considerando  a  indissociabilidade  do ensino, pesquisa e extensão, os resultados obtidos 

demonstram claramente o crescimento profissional dos alunos envolvidos. Quanto à empresa parceira, foi 

possível observar envolvimento satisfatório dos gestores e colaboradores e a consequente melhoria do ambiente 

de trabalho.  

 
Palavras-chave: Engenharia. Extensão Universitária. Qualidade. Programa 5S. 

 

IMPLEMENTATION OF QUALITY TOOLS IN A SMALL 

ENTERPRISE PROVIDER OF PRODUCTS AND SERVICES 

 

ABSTRACT 

 
This work is inserted in the context of  the  Extensionist Project "Active Production" developed  in partnership 

by students and professors of the Production Engineering  course  at Barreiro Unit and small companies located 

in the surroundings of the university. Specifically, it aims to present studies and interventions carried out in a 

small company that provides services for events in general and also produces tangible goods in a seasonal 

manner, according to the demand. The work is characterized by a case study in which technical visits, 

interviews, primary data collection and implementation of quality tools were carried out. Considering the 

inseparability of teaching, research and extension, the results obtained clearly demonstrate the professional 

growth of the students involved. As for the partner company, it was possible to observe the satisfactory 

involvement of the managers and employees and the consequent improvement of the working environment. 

 

Keywords: Engineering. University Extension. Quality. 5S Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que micro e pequenas empresas desempenham um papel crucial para o 

desenvolvimento  social e econômico  de diversos países. Especificamente no Brasil, apesar 

da grande  representatividade  deste perfil de negócio, a taxa de sobrevivência a médio e 

longo prazo é consideravelmente baixa.  Podem  ser atribuídas diversas possíveis causas a este 

fato, como falta de conhecimento, falta de estabilidade da economia, elevada carga tributária 

dentre tantas outras. 

Aliado a todas essas dificuldades, percebe-se ainda o crescimento contínuo da 

globalização e a busca por uma maior qualidade em produtos e serviços por parte dos 

consumidores.  Observa-se no mercado contemporâneo,  portanto, que a qualidade tornou-se 

um importante diferencial  estratégico (MONTGOMERY, 2016; GONÇALVES; LUZ, 2016). 

Observa-se ainda uma clara relação entre a qualidade e a sustentabilidade de um 

empreendimento (SOUZA et al., 2014). 

Considerando  a demanda das micro e pequenas empresas por suporte técnico e a 

busca por parte das universidades pela efetivação do seu compromisso social, torna-se 

oportuna a possibilidade  de união destas duas demandas. A partir dessa premissa, encontra-se 

em desenvolvimento o Projeto Extensionista “Produção Ativa” no curso de Engenharia de 

Produção da PUC Minas Unidade Barreiro. O foco principal do projeto é conceber o 

monitoramento voluntário e a possibilidade de interação da comunidade acadêmica com 

microempresas pertencentes ao entorno da Universidade. Resultados concretos obtidos 

anteriormente podem ser encontrados em Carvalho et al. (2016); Suzart, Aguiar e Carvalho 

(2017); Pacífico, Araújo e Carvalho (2017) e Barbosa et al. (2017). 

Este trabalho está inserido no contexto do projeto extensionista supracitado e 

apresenta  estudos e intervenções realizadas em uma pequena empresa que presta serviços 

para eventos em geral  e  que  também produz bens tangíveis de forma sazonal, de acordo com 

a demanda.   

Sabe-se que o campo de atuação do Engenheiro de Produção é naturalmente 

multidisciplinar, sendo composto por nove grandes áreas (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON , 2010;  VENANZI;  SILVA, 2016).  O foco deste trabalho  concentra-se na área 

da Engenharia da Qualidade. 
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2 ENGENHARIA DA QUALIDADE  

 

A busca pela qualidade é intrínseca à natureza humana. O conceito de qualidade pode 

ser vinculado à conformidade com especificações técnicas, desempenho, durabilidade,  

adequação ao uso, confiabilidade (probabilidade de funcionamento isento de falhas) 

mantenabilidade  (probabilidade de realização de manutenção), dentre muitos outros fatores.  

Sabe-se que a qualidade foi associada a métodos científicos após a revolução industrial 

devido à necessidade de padronização a partir da produção em massa. A qualidade vinculada 

à Engenharia passou por várias eras de desenvolvimento conhecidas na literatura por 

inspeção, controle, garantia e gestão estratégica (CAMPOS, 2013; RODRIGUES, 2014;  

CAMPOS, 2014; CARPINETTI 2016).  

A gestão  da qualidade pode ser interpretada como  uma atividade multidisciplinar, 

que visa atender as necessidades e expectativas dos clientes,  diminuir custos e desperdícios 

de forma sistêmica  e garantir a sobrevivência da organização a longo prazo.   

Considerando-se que um processo pode resultar em um produto ou serviço, os 

conceitos de qualidade aplicam-se em  ambos os casos. Segundo  Lovelock e Wright ( 2011), 

os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte a outra.  

Considerando-se  a prestação de serviços, a avaliação de qualidade surge ao longo de 

todo o processo. Cada contato com o cliente é uma oportunidade de satisfazê-lo ou não. A 

satisfação do cliente pode ser definida pela comparação do serviço que foi prestado com as 

expectativas do serviço desejado (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS; BORDOLOI, 2014).  

A busca pela qualidade  (considerando-se produtos ou serviços) pressupõe a  

implantação de métodos de controle de processos e a utilização de ferramentas adequadas.  As 

ferramentas da qualidade podem ser utilizadas em empresas de diferentes tamanhos 

produtoras de bens ou serviços e atuantes em qualquer ramo de atividade.  Cabe ressaltar 

também  que não existem distinções quanto a organizações que possuem sistemas de 

produção contínuos, em massa ou com características sazonais (TUBINO, 2017).  

Dentre as ferramentas clássicas para controle da qualidade podem ser citadas 

histograma, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de 

concentração de defeitos, diagrama de dispersão e gráfico de controle ( TOLEDO et al., 2013; 

RODRIGUES, 2014; MONTGOMERY, 2016).  Surgiram, ao longo do tempo, outros 

métodos e programas de grande importância como, por exemplo, o Programa 5S 

(CARVALHO, 2011). 
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De acordo com Carpinetti (2016), o programa 5S  incorpora um conjunto de boas 

práticas que tem como principal objetivo a organização do local de trabalho. Este programa 

surgiu na década  de 50, no Japão, como uma alternativa de auxilio à implantação do controle 

da qualidade total. No Brasil, segundo Carvalho (2011), o programa 5S ficou mais conhecido 

a partir de 2001.  

O nome do programa é decorrente de 5 palavras do idioma japonês; seiri, seiton, seiso, 

seiketsu, shitsuke. (RANDHAWA e INDERPREET, 2017).  

 

Figura 1 – Estruturação do Programa 5S 

 
Fonte: Adaptado de Randhawa e Inderpreet (2017). 

 

Carvalho (2011) conceitua Seiri  como o senso de utilização. É a primeira etapa dos 5 

passos a serem seguidos neste programa. Visa analisar o local de trabalho em busca de objetos 

que não agreguem ou que atrapalhem a realização de atividade no ambiente e que possam ser 

retirados, e posteriormente descartados. Um dos aspectos mais importantes desta etapa é a 

liberação de espaço do local que pode ser usado para realização de outras atividades 

importantes. Seiton, o segundo passo é composto pelo senso de ordenação, ou seja implica 

mapear o local onde se irá guardar o que permaneceu após o primeiro passo.  

O terceiro passo, Seiso, é composto pelo senso de limpeza. O objetivo deste passo é 

criar uma cultura de zelo na organização, buscando fazer o levantamento das atividades 

realizadas e o nível de sujeira que estas acarretam, e com estas informações criar rotinas e 

regras para a limpeza.  

O quarto passo, Seiketsu, visa a padronização das práticas saudáveis dentro do 

ambiente de trabalho  em diversos âmbitos  como físico, mental e financeiro. De acordo com 

Carvalho (2011), no decorrer das aplicações dos sensos, o ambiente de trabalho se torna cada 

vez mais agradável e os vícios antiquados que antes faziam parte do processo vão 

desaparecendo e dando espaço às novas rotinas empregadas. 
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Shitsuke, o quinto e último passo, tem o senso focado na autodisciplina, e tem como 

finalidade a manutenção e o compromisso perante a todos os outros passos já padronizados. 

Lobo (2012)  indica planilhas de verificação e avaliação como meios de manter o controle do 

programa 5S, como também para levantamento de possíveis falhas e melhorias a serem 

executadas. Aplicações bem sucedidas do Programa 5S podem ser encontradas em vários 

trabalhos como por exemplo em Silva et a.l (2013); Longo et al. (2016); Almeida e Tortorella 

(2017); Pasolini, Franco e Vidor (2017). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa extensionista com caráter qualitativo e utiliza 

como método o  estudo de caso  (CAUCHICK MIGUEL,  2012).  Inicialmente, desenvolveu-

se uma etapa de diagnóstico na qual foram realizadas visitas técnicas à empresa selecionada.  

As visitas técnicas tiveram como objetivo conhecer a rotina da organização e obter 

dados para fomentar as discussões iniciais e permitir a formulação do problema a ser 

analisado. Foram realizadas ainda entrevistas não estruturadas com gestores e colaboradores 

da empresa, de forma a desenvolver um vínculo de colaboração e respeito mútuo. Percebeu-se 

a importância do ato de “ouvir” as queixas de funcionários e/ou proprietários à fim de auxiliar 

na tomada de decisão.  

A empresa foco  do estudo está presente no mercado há aproximadamente 10 anos e 

atua prestando serviços de locação de itens utilizados em eventos de grande porte como 

fechamentos de tapumes e grades de proteção. Existe também um processo de produção sob 

demanda destes mesmos itens visando fabricação de peças novas e substituição de peças 

danificadas ou extraviadas.  

Atualmente a empresa presta serviços para todo o estado de Minas Gerias, mas a 

demanda principal está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte.  Percebeu-se 

claramente que o seu principal foco de atuação da empresa concentra-se  no prestação de  

serviços e o processo de produção tem características sazonais, variando de acordo com a 

demanda.  Observou-se que predominam ações de corte, dobramento e solda quando o 

processo de produção encontra-se ativo. 

Segundo informações fornecidas pelos gestores, é necessário um grande espaço físico 

para a estocagem de materiais e para a movimentação dos caminhões que efetuam toda a 

logística de entrega dos materiais aos locatários. Observou-se que somente uma pequena parte 

do espaço é destinada à produção e ao almoxarifado de peças de reposição.   
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Foi possível ainda observar a movimentação e níveis de estoque dos produtos usados 

para abastecer os clientes.  Normalmente  as locações ocorrem nos fins de semana e feriados, 

e no início da semana, o material locado é recolhido e devolvido ao estoque. Um problema 

descrito de forma recorrente foi a falta de organização e perda de materiais locados e 

ferramentas.  

Após a etapa de diagnóstico,  foi realizada uma pesquisa bibliográfica  com o intuito 

de coletar e analisar materiais  a fim de angariar maior conhecimento sobre as ferramentas de 

gestão da qualidade com potencial de utilização,  perante as observações realizadas. 

Considerando os dados coletados e a pesquisa bibliográfica, constatou-se a 

possibilidade de aplicação do programa 5S.  Foi sugerido à organização a aplicação deste 

programa para auxiliar aos colaboradores em relação ao melhor acesso e monitoramento das 

ferramentas de trabalho, organização do estoque e liberação de espaço no galpão a fim de 

utilizá-lo para atividades diversas. Os gestores da empresa escolheram aplicar a ferramenta 5S 

em um local específico de maior utilização pelos funcionários, no qual são armazenados os 

equipamentos e ferramentas.  Elaborou-se um plano de ação envolvendo a área da empresa  

definida anteriormente e considerada mais crítica.  O plano de ação foi exposto em uma 

reunião, que envolveu os gestores da organização e toda a equipe de trabalho, sendo 

posteriormente implementado.  

 

4 ANALISE DE RESULTADOS 

 

Observou-se, no local escolhido como foco, que os equipamentos e ferramentas são 

guardados em prateleiras de forma aleatória. Observou-se ainda que  não há uma separação 

quanto ao nível de utilização como também não há um registro em relação à retirada e 

devolução destes produtos ao estoque.  

Foi elaborado um fluxograma do processo de acesso ao estoque, por meio do qual foi 

percebida  a necessidade de implantação de um controle para registro de retirada e devolução 

das ferramentas. Dessa forma, pretendia-se saber quando as ferramentas foram usadas e quem 

o fez, respectivamente. Foi elaborado um formulário modelo de controle de retirada e 

devolução de equipamentos e ferramentas e apresentado aos gestores a título de sugestão.   

Seguindo a metodologia do programa 5S, no primeiro passo denominado Seiri, 

verificou-se que não havia materiais a serem descartados. No entanto, pôde-se realizar uma 

separação dos equipamentos e ferramentas  com menor utilização pelos funcionários das que 

eram mais utilizadas. 
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O segundo senso Seiton contribuiu para o mapeamento dos novos lugares onde 

ficariam as ferramentas e equipamentos. Nesta etapa, os materiais foram separados e 

classificados  de acordo com o grau de utilização. Assim, os materiais com maior rotatividade 

foram colocados no centro das prateleiras.  Além disto, etiquetas foram colocadas nos locais 

indicados para auxiliar na organização dos espaços dedicados a cada equipamento e 

ferramenta.  

Para a aplicação do terceiro senso, Seiso, foi sugerida aos gestores a criação de uma 

rotina semanal  para a limpeza das prateleiras e das ferramentas e equipamentos. Foi sugerida 

ainda a indicação formal de um funcionário responsável para tal atividade. 

Os dois últimos passos Seiketsu e Shitsuke se norteiam pela manutenção da limpeza e 

higiene dos três sensos já implementados . Foi sugerida  aos gestores a aplicação de auditorias 

periódicas para garantir a aplicação de forma contínua da rotina 5S. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A busca pela qualidade pressupõe a  implantação de métodos de controle de processos 

e utilização de ferramentas adequadas. Este trabalho descreve a implantação do Programa 5S, 

enquanto prática associada à Engenharia de Produção,  em um pequena empresa. 

A empresa parceira apresenta resultados positivos quanto à limpeza e organização do 

ambiente, sugerindo a possibilidade de uma melhor gestão dos processos.  A partir da 

implementação do Programa 5S, peças e materiais que antes eram de difícil identificação 

ficaram claramente  visíveis e disponíveis para uso. Além disso, o descarte de materiais que já 

não tinham mais utilidade possibilitou utilização mais racional do espaço disponível.  

Considerando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, os resultados 

obtidos demonstram claramente  o crescimento profissional dos alunos envolvidos. Observa-

se ainda que os alunos participantes do projeto tiveram a oportunidade de conhecer a rotina de 

um ambiente industrial e vivenciar os problemas inerentes à gestão de um negócio como a 

necessidade de convivência entre pessoas de diferentes gerações e com níveis de instrução 

diversos.  

Conclui-se finalmente que a união de conhecimentos acadêmicos e empíricos propicia 

ao aluno o equilíbrio entre o saber científico e o saber popular. Essa vivência conduz ao 

desenvolvimento não somente profissional  mas,  sobretudo,  ao desenvolvimento pessoal  de 

um profissional imbuído de uma visão holística e crítica.   
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Área do conhecimento: 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção;  3.08.01.00-1 Gerência de Produção;  

3.08.01.05-2 Garantia de Controle de Qualidade. 
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A articulação entre ensino, pesquisa e extensão  gera um  reconhecimento dos limites e 

peculiaridades de cada uma dessas três atividades. Nem toda pesquisa consiste em extensão, 

pois o conhecimento produzido pode ser encarcerado no debate teórico ou ser desenvolvido 

com objetivos que não sejam aqueles das populações que participaram na investigação. Já a 

extensão,  caso  seja orientada pela concepção da superioridade do saber científico em relação  
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aos saberes produzidos pelos grupos atendidos, também pode incorrer no erro de fechar os 

olhos para esses últimos saberes e manter a separação entre a ciência e o mundo de visões 

alternativas.  

A articulação entre o ensino e a extensão aponta para uma formação que se preocupa 

com os problemas da sociedade contemporânea, mas carece da pesquisa, responsável pela 

produção do conhecimento científico. Um dos objetivos propostos pelos alunos extensionistas 

do Curso de Fisioterapia, dentro do “Projeto de Extensão (A)penas Humanos: ações 

interdisciplinares no âmbito da APAC” foi incentivar o condicionamento cardiorrespiratório, 

através da realização dos exercícios monitorados por um Programa de Condicionamento 

realizado  durante 8 meses neste Centro de Reintegração Social. Na realização dessas práticas, 

muitos dos recuperandos relatavam dores osteoarticulares. O sedentarismo nesta população, 

caracterizado pelo ambiente privado de liberdade, aliado à ausência de estímulo para 

manutenção de hábitos de vida saudáveis e às posições flexoras adotadas  com muita 

regularidade, durante o sono,  devido ao comprimento dos colchões, podem ser prováveis 

desencadeadores deste distúrbios ostearticulares.  

Estimulando a pesquisa  e a fim de identificar os distúrbios musculoesqueléticos nesta 

população específica, de indivíduos restritos em relação à liberdade, foi aplicado o 

Questionário Nórdico em 110  recuperandos  do sexo masculino, com a média de idade de 32 

± 3 anos em ambos os regimes de encarceramento semiaberto e fechado. O Questionário 

Nórdico (NMQ) foi desenvolvido com a proposta de padronizar a mensuração de relato de 

sintomas osteomusculares e, assim, facilitar a comparação dos resultados entre os estudos. Os 

autores desse questionário não o indicam como base para diagnóstico clínico, mas para a 

identificação de distúrbios osteomusculares e, como tal, pode  tornar-se um importante 

instrumento de diagnóstico do ambiente.  

Há três formas do NMQ: uma forma geral, compreendendo todas as áreas anatômicas, 

e outras duas específicas para as regiões lombar e de pescoço e ombros. O instrumento 

consiste em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas nas diversas 

regiões anatômicas nas quais são mais comuns. O respondente  relatava a ocorrência dos 

sintomas, considerando-se os 12 meses e os sete dias precedentes à entrevista, bem como a 

ocorrência de afastamento das atividades rotineiras no último ano.  

Estudos têm mostrado bons parâmetros psicométricos para o instrumento original. 

Índices de confiabilidade teste-reteste mostraram um percentual de respostas não idênticas 

que variou entre 0% e 23%, enquanto o coeficiente de correlação com a história clínica variou 

entre 0,80 e 1,00. Apesar das limitações inerentes aos instrumentos de autoavaliação, a 
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simplicidade e os bons índices de confiabilidade do NMQ indicam-no para utilização em 

investigações epidemiológicas e estudos que busquem mensurar a incidência dos sintomas 

osteomusculares. Estudos também vêm sendo desenvolvidos para investigar a contribuição de 

variáveis de ordem física, ergonômica e psicossocial no desenvolvimento das doenças 

osteomusculares, quase sempre envolvendo análises da relação entre essas variáveis e a 

ocorrência de sintomas. Morbidade osteomuscular ou ocorrência de sintomas de distúrbios em 

músculos, tendões e articulações nas diferentes regiões anatômicas têm sido medidas pela 

condutibilidade elétrica no tecido muscular, pelo relato de sintomas e pelo registro, em 

avaliação clínica, de dor e da restrição de movimentos à manipulação das estruturas 

osteomusculares. Dentre os três métodos, o relato de sintomas tem sido o mais largamente 

utilizado por ser mais rápido e economicamente viável, apesar da validade questionável.  

Os dados do questionário foram tabulados e analisados descritivamente e apresentados 

em porcentagem. Os resultados deste questionário demonstraram que o relato da região mais 

acometida nesta população é a lombar, seguida da região torácica e da articulação do quadril. 

Em relação à intensidade da dor, avaliada pela Escala Visual Analógica, o escore 7/10 

(moderado) foi o preponderante para a região lombar. A região  lombar e os ombros foram os 

alvos de maior intensidade de dor nos últimos doze meses e nos últimos sete dias, 

considerando a frequência da dor,  seguidos dos joelhos e ombros. Caracterizando a 

associação entre a região da dor e realização de exercício físico, a maior porcentagem  dos 

recuperandos descreveu a presença de dor lombar e no quadril e evitaram a realização de 

atividade física. O maior acometimento no membro superior direito foi relativo a problemas 

articulares no ombro, mão e punho. Em relação ao membro superior esquerdo, a região dos 

ombros foi a que apresentou maior comprometimento. A generalização dos resultados 

apresentados deve considerar as limitações inerentes aos estudos transversais e que utilizam 

instrumentos de autopreenchimento, como o viés das medidas simultâneas e a possibilidade 

de interferência de fatores não controlados.  

Dando seguimento a uma linha de cuidado e pensando na promoção da saúde, foi 

realizada uma oficina com a participação interdisciplinar dos  alunos extensionistas dos 

Cursos de Psicologia e da Fisioterapia utilizando a metodologia da “Roda de Conversa”. A  

abordagem sobre como lidar com as limitações do corpo físico foi o objetivo desta oficina. 

Essas ações propiciaram aos alunos além do  cumprimento da missão institucional, a 

reafirmação da extensão universitária como parte da ação acadêmica, demonstrando a 

indissociabilidade entre o ensino  a  pesquisa  e  a extensão e a formação de um aluno crítico e 

cidadão, comprometido  
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com a responsabilidade social e capaz de discernir a necessidade de integração da linha de 

cuidado, além  da apropriação de conhecimento e/ou técnicas na utilização deste instrumento 

de avaliação e o estímulo da reflexão entre teoria e prática. 

 

Palavras chaves: Dor. Lesões Orteoarticulares. Pesquisa. Extensão Universitária. 

Área de Conhecimento: 4.08.00.00-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: uma experiência extensionista na Casa de 

Referência da Mulher Tina Martins 

 

DOMESTIC VIOLENCE: an extensionist experience at Tina Martins 

House of Reference 

 

Karinne Vieira de Jesus1 

Raquel de Oliveira Souza e Santiago2 

Bruno Vasconcelos de Almeida3 

 

A violência doméstica constitui significativo obstáculo a ser superado pelas sociedades 

contemporâneas, em função de sua elevada incidência. Esse contexto é reflexo do modelo 

patriarcal, no qual o homem detém o poder econômico, social e disciplinador, permeado por 

comportamentos de posse sobre a mulher, limitando sua competência e capacidade de tomar 

decisões por si mesma. A complexidade dessa agressão também perpassa o conceito de 

gênero, entendido como uma construção sociohistórica e cultural, que atribui o 

comportamento do indivíduo ao sexo, associando-se a força e racionalidade ao homem, 

enquanto a fragilidade e submissão à mulher (NETTO, MOURA, 2014).  

Dada a relevância do tema, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, 

instituiu o dia 25 de novembro como o ‘Dia Internacional pela Eliminação da Violência 

contra as Mulheres’, proclamando que qualquer agressão dessa natureza é um problema de 

saúde pública (SILVA et al., 2013).  

Como forma de amparar o direito à dignidade e autonomia das mulheres, destaca-se a 

Lei de nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, responsável pela criação de 

mecanismos  para  coibir  e  prevenir  a  violência  doméstica  e familiar contra a mulher. Uma  
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Eucarístico. Extensionista do Projeto Andanças: população em situação de rua e práticas transdisciplinares. 
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Professor Adjunto IV Departamento de Psicologia, PUC Minas. E-mail: brunovasconcelos@pucminas.br. 
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inovação legislativa. No ano seguinte, foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, durante a II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, constituindo uma estratégia de integração entre governo federal, estadual e 

municipal. 

As casas de acolhimento são locais sigilosos, para a segurança das abrigadas, e de 

caráter temporário. Têm exercido um papel complementar para o cumprimento das normas 

em vigor, sendo importante ferramenta no conjunto de recursos existentes para o 

enfrentamento dessa violência, com o intuito de reduzir os decorrentes danos. 

O presente trabalho, relativo ao “Projeto de Extensão Andanças: população em 

situação de rua e práticas transdisciplinares”, da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais – PUC / MG, Campus Coração Eucarístico, inclui pesquisa bibliográfica, assim como 

a metodologia da pesquisa participante. Para a produção do referencial teórico, fizeram-se 

fundamentais as etapas consistentes no levantamento bibliográfico preliminar – artigos, 

periódicos e legislações –, como principal ferramenta propulsora do conhecimento científico; 

busca das fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto; e redação do 

texto. Para confirmar, ensina Gil, nesse quesito, que a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

(GIL, 2002, p. 44). 

A pesquisa de campo produzida possui caráter participante junto à Casa de Referência 

da Mulher Tina Martins, situada na região Centro-Sul de Belo Horizonte/MG. Esse método 

não apresenta um modelo único e exato, exigindo que a ação seja adaptada às condições 

singulares do público alvo em questão. A execução das práticas foi coconstruída entre as 

extensionistas, 10 abrigadas e benárias – nome dado às voluntárias responsáveis pela casa –, o 

que é corroborado por Gil: “A pesquisa participante, caracteriza-se pela interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas” (GIL, 2002, p. 55). 

A Casa Tina Martins objetiva acolher física e psicologicamente a mulher em situação 

de violência doméstica ou sob ameaça e risco iminente de morte, oferecendo serviços como 

atendimento psicológico, orientação jurídica, recolocação profissional, acesso a arte, cultura e 

lazer, priorizando o empoderamento e contribuindo para o processo de emancipação e 

subjetivação. Contudo, é importante salientar que, caso não queira permanecer na casa, tem o 

direito de buscar novas alternativas.  
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Apresenta rotina própria; tudo é compartilhado; as tarefas são divididas; “todo o 

trabalho da casa é feito de forma voluntária por mulheres do movimento ou pelas próprias 

abrigadas, assim como todos os móveis e mantimentos usados ali são frutos de doação” 

(BERTHO, 2016, s/p.). 

Constitui, pois, uma oportunidade para o empoderamento e a reformulação de um 

novo projeto de vida para as mulheres, cuja carência socioeconômica e ausência de suporte 

familiar são, em sua maioria, ponto comum. “A resistência  feminina é uma resistência 

cotidiana, é uma luta contra o patriarcado, que nos mata, é a luta para que os nossos filhos 

sobrevivam, é uma luta para ter emprego, moradia, direito à militância e ainda ocupação dos 

espaços de poder” (MÁTIA, 2017, s/p.). 

Para a realização das atividades, foi indispensável, inicialmente, conhecer o espaço 

físico, as regras preestabelecidas e a dinâmica da casa; as demandas das acolhidas e 

coordenadoras, por meio de rodas de conversa; avaliar a viabilidade das necessidades 

assinaladas; discutir as problemáticas nas supervisões semanais com a instituição apoiadora 

do projeto; planejar e promover oficinas diversas, a fim de aumentar a autoestima e estimular 

a autonomia das mulheres. 

A rotatividade e disponibilidade das acolhidas, para a realização das atividades 

propostas pelas extensionistas, foram alguns dos desafios enfrentados. Cada uma tinha um 

hábito e rotina diversa fora da casa de acolhimento – trabalho, busca por emprego, resolução 

de questões particulares –, o que dificultava a participação massiva nas horas destinadas à 

programação. Além disso, observou-se um obstáculo em relação à reinserção social. 

Muitas apresentavam dificuldade para conseguir trabalho, ora por falta de experiências 

anteriores, ora por não saberem redigir um currículo. Dessa constatação, surgiu a ideia de 

realizar uma oficina que auxiliasse na confecção de currículos; divulgação de vagas 

disponíveis no mercado, em conformidade com o perfil profissional de cada uma; difusão de 

anúncios de cursos gratuitos; construção, por meio de simulação, da postura e fala adequadas 

no momento da entrevista. Tudo isso possuía, como pano de fundo, o resgate da cidadania e 

promoção da autonomia por meio da recolocação laboral. 

Atividades de recreação também foram propostas, como sessões de cinema, seguidas 

de reflexão e discussão. Ao longo do desenvolvimento do projeto, mais moradoras 

demonstraram interesse nas oficinas e no atendimento psicológico, sentindo-se à vontade para 

expor   suas  inquietações,  relatando   eventos  dolorosos  de  seu  passado  que  as  levaram  a  
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procurar a casa de acolhimento. Essa abertura representou um grande avanço no elo com as 

extensionistas, haja vista que muitas daquelas tinham resistência para expor sua história de 

vida. 

Um trabalho  coparticipativo, pautado nas ideias trazidas pelas moradoras, propiciando 

planos de ação adequados e que contribuíssem para a promoção do bem-estar daquelas 

mulheres e reconquista de sua autonomia de vida. 

Ressalta-se a importância do avanço da legislação que tipifica a violência contra a 

mulher como crime. A exemplo, a lei Maria da Penha, que representa um marco para a 

sociedade e conquistas das vítimas de agressão doméstica e familiar, prescrevendo maior 

assistência e judicialização para os seus infratores. 

 

Palavras-chave: Agressão contra mulheres. Violência doméstica. Casas de acolhimento. 

Área do Conhecimento: 7.07.05.00-3 Psicologia Social. 
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DIREITOS E REQUISITOS PARA SE TORNAR UM 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: prática curricular de extensão 

na disciplina 

 

RIGHTS AND REQUIREMENTS FOR BECOMING AN INDIVIDUAL 

MICRO-ENTREPRENEUR: curricular extension  

practice in the discipline 

 

Cristiane Trani Gomes1 

Thalia da Silva Ferreira2  

Thauana Alcina Santana3 

 

A realização da prática de Extensão no curso de Direito da PUC Minas no Barreiro 

possui como finalidade integrar o ensino acadêmico e a pesquisa, propondo uma maior 

relação do discente com a comunidade. Dessa maneira, a aprendizagem em sala, bem como 

aquela desenvolvida por meio de pesquisas acadêmicas devem ser repassados a sociedade, 

proporcionando-a explanações para a vida cotidiana. Os efeitos produzidos da prática de 

extensão enriquecem o conteúdo lecionado na sala de aula, onde a constituição dos saberes é 

realizada através da comunicação. A disciplina de Direito Empresarial I dispõe-se a analisar 

como organizar e regulamentar as relações contratuais e extracontratuais na sociedade de 

modo a progredir a economia e também o sistema político-social vigente. 

 Isso posto, foi executada a prática de extensão, por intermédio de alunos do quarto 

período do Curso de Direito, turno manhã, 2º/2017, com o presente problema: “Você sabe o 

que deve fazer para se tornar um Microempreendedor individual-MEI?” Os objetivos 

específicos dessa prática se concretizaram mediante atividades colaborativas, bem como 

pesquisar na literatura sobre os direitos garantidos aos microempreendedores individuais na 

legislação; os seus requisitos, benefícios e como se regularizar no Portal do Empreendedor; 

verificar in loco quais seriam as possíveis necessidades dos microempreendedores em relação 

a formalização  do seu negócio; discutir e levantar as  necessidades  destes de  acordo  com os  
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dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, debatendo 

às deficiências apontadas na literatura, de modo a auxiliá-los e compartilhar com 

conhecimentos práticos da área jurídica. 

A prática foi desenvolvida em duas feiras-shoppings da região do Barreiro, pelo fato 

de ser um polo comercial de alta intensidade, no qual existem vários estabelecimentos 

empresariais, e potenciais microempresários. Os empresários de diversos seguimentos, desde 

que possuíssem faturamento anual de até 80 mil reais por ano, foram orientados e 

entrevistados. Dessa maneira, foi elaborada uma cartilha instrutória ao público alvo dessa 

prática, empresários atuantes no ramo de feiras-shoppings, da comunidade da região do 

Barreiro, com fulcro de orientação e explicação acerca do assunto. Os questionamentos 

aplicados foram: você já ouviu falar sobre o microempreendedor individual? Você conhece os 

requisitos para se registrar? Você conhece os benefícios de ser um microempreendedor 

individual? Você sabe como se registrar e obter mais informações? Caso já seja parte, qual a 

sua experiência? Você conhece outros empresários que também façam parte dessa categoria?  

No primeiro local visitado, “Feira Mix”, não foi possível concluir a orientação devido 

ao fato de a gerente não permitir a atuação dos alunos, alegando que é proibido o ato de 

panfletagem no local e que, consequentemente, atrapalharia os empresários e seus 

funcionários a atenderem seus respectivos clientes, mesmo nos momentos ociosos em que não 

havia freguesia. Desse modo, o diálogo foi frustrado mediante a gerente ter agido com 

descortesia. Todavia, houve ainda, em menor proporção, a orientação e comunicação com 

alguns poucos empresários que obtinham conhecimentos sobre o microempreendedor 

individual, faziam mesmo parte ou já deixaram de ser por excederem o faturamento anual 

limite exigido por lei, inclusive até conheciam outros colegas que aderiram ao benefício ou 

até mesmo familiares próximos.  

Na sequência, foi visitada a “Feira VIP”, novo polo comercial da região. Devido à 

recente instalação, vários empresários não eram ainda microempreendedores individuais e não 

sabiam das vantagens proporcionadas. Em razão disso, foram explicados os requisitos, 

benefícios, como e onde registrar, a forma de tributação, entre outros informes. Ao longo da 

realização do trabalho, foram tiradas também fotografias juntamente com os feirantes e os 

discentes envolvidos. Após a aplicação e realização da cartilha com as informações 

relevantes, foram os resultados reunidos, analisados e discutidos entre o grupo de alunos 

participantes em sala de aula com a professora e orientadora da disciplina.  
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Pode-se perceber os resultados da intervenção e observar a carência de informação por 

parte da comunidade a respeito de um tema que muitas vezes não é percebido ou até mesmo 

ignorado pela maioria dos indivíduos. Os estudantes participantes da Prática de Extensão 

puderam perceber o interesse e a carência de informações pela maioria dos empresários 

examinados. Assim, conclui-se que há uma extensa necessidade de conhecimento sobre os 

direitos e deveres dos cidadãos que muitas vezes são filtrados e impedidos de chegar ao seu 

destinatário final, a fim de impedir o progresso social e econômico do indivíduo.  

As maiores dificuldades dos discentes realizadores da Prática de Extensão encontram-

se nos obstáculos da comunicação com os próprios empresários que ocasionalmente não 

quiseram ouvir e conhecer o assunto abordado na cartilha apresentada ou o impedimento de 

dialogar, pela gestora do ambiente, como mencionado anteriormente. Nota-se também, que 

apesar do imprevisto, alcançou-se o objetivo, sendo fundamental para os ouvintes e 

propiciando uma grande chance para os empresários se regularizarem em conformidade com a 

lei. Em suma, a intervenção da Disciplina de Direito Empresarial I é considerada agradável e 

de grande valia para a formação acadêmica, profissional e humana de todos os alunos, pois 

possibilitou observar a realidade de perto e contribuir sobremaneira em benefício de atenuar a  

relapsa realidade. Ressalta-se que os empresários devem possuir maior acesso a informações 

sobre os seus direitos sociais, tendo em vista a magnitude que tal tema representa no cotidiano 

de cada indivíduo e também da economia. Além disso, a prática curricular de extensão na 

referente disciplina integraliza a relação do conhecimento teórico com o conhecimento 

prático, na perspectiva de promover o desenvolvimento e diversos benefícios tangíveis à  

sociedade. 

 

Palavras-Chave: Direito Empresarial. Benefícios. Microempreendedor Individual.  

Área de Conhecimento: 6.01.03.02-7 Direito Comercial. 
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CONTRATO DE FRANQUIA: uma prática de extensão na disciplina 

 

FRANCHISING CONTRACT:  an extension practice in the discipline 

 

Cristiane Trani Gomes1 

Brunelly Bueno Torres2 

Emerson Silveira Lima3 

Tais Nayara de Andrade4 

Thaís Alcione Santana5  

 

A prática de Extensão na disciplina possui a finalidade de integrar o ensino e a 

pesquisa a partir da interação com a sociedade, especialmente com a comunidade local. Assim 

sendo, o conhecimento produzido na academia, através de pesquisas na literatura e aulas 

expositivas, é complementado por meio da construção dialógica envolvendo professor, alunos 

e a comunidade a partir das práticas de extensão. Ademais, é necessário salientar que os 

acadêmicos, ainda em fase de formação na universidade, também aprendem com o público- 

alvo, pela interação e troca de experiências, sendo esta a relação dialógica que o ensino deve 

favorecer. Assim, os alunos do sexto período do Curso de Direito da Unidade Barreiro, turno 

manhã, do 2ºsem./2017, realizaram uma Prática de Extensão com o tema “Contrato de 

Franquia Empresarial”, na Disciplina de Direito Empresarial III.  

Os empresários de diferentes segmentos comerciais, tais como vestuário e 

alimentação, da região central do Barreiro, foram o público-alvo da prática, tendo como 

objetivo de socializar informações sobre o contrato de franquia de modo a explicar a sua 

configuração, características, elementos constitutivos, bem como explicitar os direitos e 

deveres do franqueador e franqueado. Para tanto, houve um estudo prévio acerca de vários 

contratos empresariais, propostos em sala, através de aulas expositivas.  

Por meio de um diagnóstico realizado em campo, os alunos participantes perceberam o 

interesse dos empresários em adquirirem mais informações sobre o contrato de franquia que, 

por ventura, poderia ser tratado numa possível intervenção in loco. Apesar de alguns 

empresários abordados  não darem a devida atenção, alegando que estavam trabalhando, e 
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que, portanto, não teriam tempo disponível para ouvir as informações dos discentes, os alunos 

não desistiram. Assim, foi escolhido o tema Contrato de Franquia tendo em vista que essa 

modalidade de empreendedorismo está crescendo no Brasil, uma vez que possibilita 

oportunidade de investir no próprio negócio, gerar empregos e produzir riqueza diante de um 

cenário de crise econômica do país. Conforme Coelho  (2012):  “O crescimento do sistema de 

franquias, no Brasil, a partir dos anos 1990, despertou o interesse de empresários, no sentido 

de franquearem seus negócios, e diversos investidores foram atraídos pelas alternativas aberta 

do segmento” (COELHO, 2012, p. 142).  

Posteriormente, foram realizadas discussões em grupo sobre a viabilidade de 

elaboração de uma cartilha explicativa para ser aplicada ao público alvo de modo a auxiliá-los 

com conhecimentos práticos acerca do investimento inicial, características e organização de 

uma franquia que, conforme Coelho: “Pela franquia, o empresário (franqueador) licencia o 

uso de sua marca ao outro contratante (franqueado) e presta-lhes serviços de organização 

empresarial, com ou sem venda de produtos. O objeto principal do contrato é, de um lado, a 

autorização dos sinais distintivos e, de outro, a prestação dos serviços de estruturação de 

empresa pelo franqueador, experiente na exploração do negócio, ao franqueado”. (COELHO, 

2012, p.278).  

Com a cartilha pronta, os discentes voltaram a campo para entregar e explicar o 

material elaborado aos empresários interessados. Através da aplicação da cartilha, percebeu-

se que foi possível sanar de forma clara e objetiva as dúvidas que empresários tiveram acerca 

do tema, notadamente como se tornar um franqueador ou franqueado e, sobretudo, quais os 

benefícios que o segmento de franquia pode promover diante do negócio selecionado. 

Ressalta-se, ainda, que a cartilha foi produzida de forma didática e simples de modo que 

houvesse uma fácil compreensão.  

A partir da Prática de Extensão realizada, constatou-se que o conhecimento 

transmitido e adquirido entre os alunos e a comunidade local colabora para uma sociedade 

mais justa e igualitária, uma vez que a troca de informações e conhecimento possibil ita uma 

maior fraternidade entre as pessoas e promove melhores condições sociais. A maior 

dificuldade  encontrada  pelo grupo, durante a realização da prática, foi a negação de alguns 

empresários em receber a cartilha e as informações dos alunos, sob a alegação de que estavam 

trabalhando  e que não poderiam atender. Contudo, diante daquele que se dispuseram a dar 

atenção para a prática realizada, foi percebido o interesse de compreender mais o assunto, 

haja vista a maior facilidade de empreender a partir do sistema de franquias.  
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A Prática de Extensão na disciplina de Direito Empresarial III possibilitou a interação 

do conhecimento teórico com o conhecimento prático, a partir da troca de saberes entre os 

discentes e a sociedade, de modo a salientar que toda a construção do saber acadêmico pode e 

deve promover melhorias para a sociedade, preocupando-se, na atividade realizada, em 

abordar os benefícios em adotar o ramo de franquia empresarial. Ademais, a experiência da 

Prática de Extensão valoriza o que é produzido no âmbito acadêmico a partir do diálogo entre 

a universidade e a comunidade, uma vez que há o compartilhamento do conteúdo estudado em 

sala de aula, além de promover uma formação mais humana dos alunos do curso de Direito.  

 

Palavras-Chave: Direito Empresarial. Empresários. Franqueador. Franqueado. 

Área do Conhecimento: 6.01.03.02-7 Direito Comercial. 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL: a dignidade humana como parâmetro 

nas relações previdenciárias dos agricultores familiares e camponeses de 

Minas Gerais 

 

RURAL SOCIAL SECURITY: human dignity as a parameter in the 

preventive relationships of family farmers and peasants of Minas Gerais 

 

Jéssica Maria Ferraz dos Santos1 
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Este trabalho  expõe  as atividades extensionistas  promovidas pelo Projeto de 

Extensão  “A inserção dos agricultores familiares e camponeses do Estado de Minas Gerais na 

rede de proteção social do Regime Geral de Previdência Social”, do curso de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias (PUC-Minas), unidade Betim, durante o 

ano de 2017.  O projeto de extensão prestou assistência jurídica aos moradores da comunidade 

camponesa de Morro do Paiol (município do Serro) e do assentamento de reforma agrária 2 de 

Julho (município de Betim), no atendimento às condições jurídicas de acesso à proteção 

previdenciária prevista na legislação em vigor.  

Os agricultores familiares e camponeses foram incluídos na rede de proteção social do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de segurados especiais, a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/1988) e da Lei Federal n.º 

8.213/91, que instituíram um regime contributivo e protetivo diferenciado e adaptado às suas 

realidades  produtivas.  Nesse  contexto,  os agricultores familiares e camponeses, na condição  
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de segurados especiais, possuem um regime contributivo diferenciado, no qual são obrigados 

a recolher contribuições previdenciárias apenas no momento em que comercializarem seus 

produtos rurais (artigo 195, § 8º, da CR/1988). Possuem, também, um regime protetivo 

diferenciado, no qual o acesso aos benefícios previdenciários independe da comprovação do 

recolhimento das contribuições previdenciárias, exigindo-se, apenas, a comprovação 

do efetivo “exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência do benefício requerido (artigo 39 da Lei Federal n.º 8.213/91).  

O tratamento previdenciário diferenciado dos agricultores familiares e camponeses 

representa uma conquista histórica de inclusão desta classe social na rede de proteção social 

do Regime Geral de Previdência Social, que está estritamente relacionada à promoção da 

dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Entretanto, a legislação previdenciária exige que a comprovação do efetivo “exercício de 

atividade rural” seja feita por início de prova material, entendida como documentos em que 

conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e 

seja contemporâneo ao fato nele declarado, não se admitindo prova exclusivamente 

testemunhal.  

A análise de alguns procedimentos administrativos, instaurados no âmbito do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para apreciar os requerimentos administrativos de 

obtenção de proteção previdenciária aos agricultores familiares e camponeses, evidencia que, 

em sua maioria, os benefícios previdenciários são indeferidos por falta de apresentação de 

prova documental da efetiva exploração da atividade rural. E, nas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os agricultores familiares e camponeses atendidos pelo projeto de extensão, 

constatou-se um desconhecimento generalizado da legislação previdenciária, especialmente 

em relação aos documentos que são imprescindíveis para a comprovação da efetiva 

exploração da atividade rural.  

Pode-se afirmar, então, que uma das causas principais do indeferimento dos 

requerimentos administrativos de concessão de benefícios previdenciários aos agricultores 

familiares e camponeses, e, consequentemente, da falta de efetividade da proteção 

previdenciária destes trabalhadores, é a falta de informações sobre os direitos previdenciários, 

especialmente em relação às normas jurídicas que regulam a comprovação do exercício de 

atividade rural. Em outras palavras, a falta de efetividade dos direitos sociais fundamentais  da  
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proteção previdenciária dos agricultores familiares e camponeses é causada pelo 

desconhecimento das normas jurídicas que regulam a concessão dos benefícios 

previdenciários a estes trabalhadores.  

O projeto de extensão  promoveu, então, a realização de diversas atividades educativas 

destinadas a construir, de modo dialógico com os moradores da comunidade camponesa de 

Morro do Paiol (município do Serro) e do assentamento de reforma agrária 2 de Julho 

(município de Betim), a compreensão sobre as formas de exercício dos direitos 

previdenciários dos agricultores familiares e camponeses, especialmente em relação aos 

documentos apropriados à comprovação da atividade rural para fins previdenciários. A ação 

extensionista foi orientada pela estratégia metodológica conhecida como pesquisa-ação 

(GUSTIN; DIAS, 2013, pp. 88/89), de acordo com a qual a construção do conhecimento dos 

problemas sociais (a falta de efetividade da proteção previdenciária dos agricultores familiares 

e camponeses em virtude da ausência de documentos comprobatórios da efetiva exploração da 

atividade rural), bem como as ações coletivas destinadas à resolução dos problemas 

identificados (formalização jurídica das atividades produtivas, com a produção dos 

documentos apropriados para a comprovação da atividade rural  para fins previdenciários), 

são feitas de modo solidário e cooperativo entre  a equipe extensionista  e os destinatários das 

ações extensionistas.  

No ano de 2017, as ações tiveram início com a realização de um curso de formação 

sobre a Previdência Social Rural, dirigido aos participantes do projeto de extensão, com a 

finalidade de fornecer a esses alunos extensionistas as informações imprescindíveis para a 

intervenção na realidade social de falta de efetividade do sistema de proteção previdenciária 

dos agricultores familiares e camponeses. Após a referida capacitação, foram realizadas 

visitas técnicas à comunidade camponesa de Morro do Paiol (município do Serro) e ao 

assentamento de reforma agrária 2 de Julho (município de Betim). Nessas ocasiões, a equipe 

extensionista fez uma apresentação sobre os direitos previdenciários dos agricultores 

familiares e camponeses, especialmente em relação às normas jurídicas que regulam a 

comprovação do exercício de atividade rural. Por outro lado, os agricultores familiares e os 

camponeses explicavam sua forma de produção agrícola, baseada no trabalho dos integrantes 

da entidade familiar, de modo a identificar os documentos que poderiam ser elaborados para a 

comprovação da atividade rural para fins previdenciários. Por fim, tomava-se uma decisão 

consensual sobre os documentos apropriados para a comprovação da efetiva exploração das 

atividades rurais para fins previdenciários.  
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Destaca-se ainda que muitos agricultores familiares e camponeses não sabiam 

que, além da aposentadoria, eles são titulares de outros direitos previdenciárias, tais como 

auxílio-doença, salário-maternidade, dentre outros.  Nas visitas técnicas, foram realizados os 

atendimentos jurídicos dos agricultores familiares e camponeses que tiveram benefícios 

previdenciários indeferidos pelo INSS, com a finalidade de direcioná-los ao Serviço de 

Assistência Judiciária da PUC Minas (SAJ) e, assim, promover o ajuizamento de 

procedimentos cabíveis, destinados a assegurar a efetividade dos direitos à proteção 

previdenciária dos agricultores familiares e camponeses. Por isso, resta clara a importância do 

projeto de extensão, que atuou na diminuição dos conflitos que ensejam injustos 

indeferimentos de benefícios e serviços previdenciários.  

Sabe-se que o conhecimento da norma é muito importante para a efetivação da mesma 

(SABADELL, 2008, pp. 68/69), e com o projeto em questão, observou-se um 

desconhecimento sobre aquelas que regulam a previdência social rural. E, por isso, é 

primordial que a universidade, depois de descobertas as principais causas para a falta de 

efetividade dos direitos previdenciários dos trabalhadores rurais, continue construindo as 

soluções para a efetividade dos direitos previdenciários em conjunto com os agricultores 

familiares e camponeses. Tais soluções se darão baseadas na análise dos casos concretos que 

surgirem para a demanda universitária. Os meios para tanto podem ser diversos, como: 

administrativamente, judicialmente ou através de orientações jurídicas.   

Evidenciou-se, com o projeto de extensão, que a efetividade dos direitos sociais 

contribui  eficazmente para  o aprimoramento da sociedade, dado que as desigualdades sociais 

são reduzidas e há efetiva promoção de dignidade humana. Esta deve pautar e nortear o 

conhecimento adquirido na Universidade, para que seja assegurada, na prática, a igualdade de 

direitos. Ademais, por meio das atividades extensionistas, constatou-se que os alunos são 

atores de grandes transformações sociais a partir  do conhecimento adquirido no âmbito 

universitário.  
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Este trabalho apresenta uma forma de inserção da Fonoaudiologia no ambiente 

escolar, levando assuntos de grande pertinência ao conhecimento de professores, unindo 

promoção da saúde à educação. Atualmente, a ciência fonoaudiológica projeta-se como um 

segmento de contribuição na abordagem dos transtornos da comunicação, na qualidade de 

vida e no bem-estar social. Por assumir esta dinamicidade, alguns estudiosos (CARVALHO; 

CRENITTE; CIASCA, 2007) têm discutido sobre práticas fonoaudiológicas educacionais 

que, além de detectar alterações precocemente, podem formar educadores para lidar com elas 

mais eficazmente.  

Quando o professor tem mais conhecimento sobre o desenvolvimento normal da 

linguagem, fala e habilidades auditivas, por exemplo, consegue propor estratégias que 

facilitam a aprendizagem pela criança. Além disso, ele pode, mais facilmente, identificar 

distúrbios reais e ajudar na orientação para os encaminhamentos, quando necessários. 

Entende-se assim, que o fonoaudiólogo e o professor precisam trabalhar juntos, numa relação 

de troca, visto que cada um tem seu papel definido e a vivência dentro do imenso universo da 

educação.  
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A experiência da atuação do fonoaudiólogo associada à do professor, com base na 

integração de conhecimentos, colabora generosamente para a promoção da saúde e o 

desenvolvimento dos alunos. Ao se pensar em como trabalhar nessa interlocução, tem-se a 

extensão universitária, mais especificamente a prática curricular de extensão, como uma 

importante ferramenta que alavanca iniciativas para a transformação social.  

Diante dessa perspectiva, um colégio de Ensino Infantil e Fundamental I, localizado  

na cidade de Belo Horizonte, foi alvo da intervenção a favor da conscientização sobre a 

Gagueira infantil e da divulgação do Dia Internacional de Atenção à Gagueira (DIAG), 

comemorado anualmente no dia 22 de outubro. Essa intervenção teve como público-alvo as 

professoras do primeiro ao quarto ano, que concordaram participar da atividade. Levando-se 

em consideração o caráter do objeto de ação desta prática curricular de extensão, a 

metodologia mais adequada para o seu desenvolvimento perpassou pelo contato inicial com o 

colégio, agendamentos de visitas e realização do diagnóstico institucional, formulário 

elaborado pelo grupo de alunas de Fonoaudiologia, com informações extraídas de Lagrotta e 

César (1997), e da oficina de conscientização acerca da Gagueira infantil.  

Para a concretização dessa oficina, um questionário, baseado nos estudos de 

Mendonça e Lemos (2011), foi aplicado às professoras do primeiro ao quarto ano do colégio. 

Tal questionário teve como objetivo verificar o nível do conhecimento prévio sobre os temas 

a serem abordados. Após sua aplicação, uma discussão entre as autoras foi iniciada, elencando 

os pontos que deveriam ser sanados de acordo com a avaliação obtida. Partindo-se desses 

pontos, os instrumentos Bibliotecoterapia (ANDRADE, 2004) e Livreto para Professores 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE FLUÊNCIA, s/d)  foram tomados como referenciais 

teóricos para a construção das orientações, aconselhamentos e materiais utilizados na 

intervenção, além de auxiliarem no esclarecimento de mitos e verdades a respeito da 

Gagueira. O questionário pré-intervenção foi reaplicado depois da efetuação da oficina, 

juntamente a um formulário de avaliação da mesma, com a finalidade de validar a eficácia da 

atividade executada. Convencionou-se que as diferenças qualitativas mais importantes entre 

as informações obtidas antes e após a intervenção seriam consideradas para compor os 

resultados desta prática.  

Após a sondagem do conhecimento prévio e do ulterior à oficina realizada com as 

professoras, por meio de material específico elaborado pelas autoras, os dados foram 

comparados e analisados. O total da amostra corresponde a 7 (sete) professoras e suas 

respostas mostraram-se bem heterogêneas antes da intervenção. Em relação à etiologia da 

Gagueira, 55% das professoras disseram que esta tem origem psicológica / emocional, 27% 
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apontaram para a hereditariedade e 18% responderam que a Gagueira poderia ser adquirida. 

Para essa pergunta, havia a possibilidade de marcar uma ou mais opções. Após a ação 

realizada, 100% da amostra afirmaram  que a Gagueira tem causalidade multifatorial, isto é, 

não há somente uma causa definida. Esse achado corrobora os estudos de Neumann (2006), 

que apontam para o modelo multifatorial como o mais aceito para explicar a gênese da 

Gagueira.  

No que tange à cognição de alunos gagos, todas as professoras pensavam que eles 

apresentavam dificuldades na aprendizagem devido à Gagueira. Esse dado também está em 

consonância com as pesquisas de Chiquetto (1992), Barbosa e Chiari (1998) que, ao 

estudarem a Gagueira e suas possíveis implicações na aprendizagem escolar de crianças com 

o problema, identificaram concepções e atitudes pouco pedagógicas entre os professores, 

caracterizando-as como sendo do senso comum. Quando o questionário foi reaplicado, após a 

intervenção, todas as professoras deixaram de atribuir à Gagueira a responsabilidade 

exclusiva pelo déficit na aprendizagem, tomando consciência de que esses alunos são tão 

capazes quanto aqueles que não apresentam esse transtorno da linguagem.  

No que diz respeito ao profissional que deve ser procurado, caso a criança apresente 

alterações na linguagem, 53% das professoras disseram ser o fonoaudiólogo, 27% 

mencionaram o psicólogo, 11% afirmavam ser o pediatra e 9%, o neurologista. Depois da 

intervenção, todas as professoras citaram o fonoaudiólogo como o profissional habilitado para 

atuar em casos de alterações da linguagem. Sobre o DIAG, nenhuma das participantes 

conhecia o evento. Comparando-se outras questões respondidas antes e após a intervenção 

junto às professoras, se torna nítido o quão importante informações verídicas e esclarecedoras 

são essenciais para a formação de agentes multiplicadores da saúde e promotores do 

desenvolvimento escolar.  

Pode-se afirmar que este trabalho se encontra sob a ótica da promoção da saúde, visto 

que aposta no professor e na escola como colaboradores primordiais para o desenvolvimento 

do conhecimento partilhado e integrado. Nesse sentido, é de fundamental relevância 

reconhecer que o professor, além de ter uma função pedagógica específica, dispõe de uma 

função social e política voltada para a transformação, não unicamente do espaço escolar, mas 

de todo o seu entorno. Essas razões justificam o porquê de ações de promoção da saúde 

também ocuparem o sistema educacional. Conforme Costa, Silva e Diniz (2008) o 

estabelecimento de parcerias entre os profissionais da saúde e os da educação pode ser 

vantajoso para a construção de novas formas de se pensar como o tema “saúde” deve ser 

abordado no meio educacional. A Fonoaudiologia propõe que o professor, ao assumir o papel 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

226 

de receptor e emissor da informação, se conscientiza e faz o mesmo à comunidade, sendo 

elemento desencadeador de saúde. Não somente à Gagueira devem-se reservar as ações de 

promoção da saúde, é necessário mobilizar todos os profissionais da saúde em prol de um 

esquema integrado à saúde na escola. O paradigma que ainda circunda a atualidade, no qual a 

educação está associada apenas à escola e aos processos de aprendizagem e a saúde é 

identificada com os serviços de saúde e processos de adoecimento, precisa ser desfeito. À 

Fonoaudiologia também cabe o papel de destacar a importância da interface saúde-educação, 

no âmbito escolar, como prática de promoção da saúde, passível de ser realizada por meio de 

ações de extensão, como a efetivada e relatada neste trabalho. É válido ressaltar que essa 

experiência é possível durante a formação acadêmica, posto que as ações extensionistas 

viabilizam a articulação de saberes a favor da sociedade e contribuem veementemente para a 

constituição mais humana e contextualizada do discente e, consequentemente, a do futuro 

profissional. 

 

Palavras-chave: Promoção da saúde. Fluência. Educação infantil. 

Área do Conhecimento: 4.07.00.00-3 Fonoaudiologia. 
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Este trabalho retrata como a Fonoaudiologia contribui para o processo ensino-

aprendizagem por intermédio do compartilhamento e da integração de saberes entre 

fonoaudiólogo, professor e escola. Consoante a Fernandes e Crenitte (2008), a atuação 

fonoaudiológica, na área educacional, objetiva não somente detectar as alterações da 

linguagem oral e escrita, mas sim dar possibilidades para a otimização do desenvolvimento, 

criando condições favoráveis e eficazes para que as capacidades de cada um possam ser 

exploradas ao máximo.  

Diante dessa perspectiva, a Escola Estadual Desembargador Mário Gonçalves de 

Matos, de Ensino Fundamental, localizada na cidade de Belo Horizonte, foi protagonista da 

intervenção em prol da estimulação da Consciência Fonológica (CF), após um processo 

intenso de estudo e reflexão a respeito da realidade nela existente. De acordo com Sacaloski, 

Alavarsi  e Guerra (2000), a CF pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão  
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desde a simples percepção global do tamanho da palavra, e de semelhanças fonológicas entre 

as palavras, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas, sendo requisito 

fundamental à linguagem escrita. O professor torna-se  peça-chave para também intencionar 

mudanças, no ambiente escolar, diante dos novos conhecimentos adquiridos acerca do papel 

da linguagem, visando à aprendizagem, especificamente às atribuições da CF, o que enriquece 

esta pesquisa extensionista com suas experiências.  

Levando-se em consideração o caráter do objeto estudado, a metodologia mais 

adequada para o desenvolvimento deste trabalho foi a Pesquisa do tipo Intervenção ou 

somente Pesquisa-intervenção. Segundo  Sannino  (2011), a pesquisa-intervenção é elaborada 

com a finalidade de maximizar as aprendizagens dos alunos nela envolvidos, sobretudo em 

situações pedagógicas nas quais essas aprendizagens se encontravam, sistematicamente, 

aquém do esperado. Para Freitas (2007), denomina-se “intervenção” as interferências, 

mudanças ou inovações, propositadamente realizadas, por pesquisadores e/ou professores em 

suas práticas educacionais. Tais interferências devem ser planejadas e implementadas com 

base em um determinado referencial teórico, cujos objetivos promovam melhorias nessas 

práticas, favorecendo, assim, o avanço do conhecimento sobre e a favor do processo de 

ensino-aprendizagem. Para que a produção do conhecimento ocorra, no entanto, avaliações 

rigorosas e sistemáticas dessas interferências precisam ser efetivadas.  

Partindo-se desse pressuposto, a concretização desta pesquisa perpassou pela 

realização detalhada do diagnóstico da instituição participante, baseando-se em Lagrotta e 

César (1997), seguido da sondagem da linguagem escrita dos escolares do 1º, 2º, 4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental, por meio de material para avaliação da CF confeccionado pelas 

autoras, e seleção daqueles que obtiveram desempenho abaixo do esperado para participarem 

da ação coletiva em sala de aula para estimulação da CF. A intervenção foi validada com nova 

coleta da escrita dos alunos estimulados e comparação entre as respostas dadas ao 

questionário sobre linguagem, antes e após a estimulação, oriundas das professoras 

responsáveis pelos alunos estimulados.  

Após a sondagem da linguagem escrita das turmas do 1º, 2º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental, por meio de material elaborado pelas autoras, os dados foram analisados. 

Somando-se os integrantes das turmas mencionadas anteriormente, o total corresponde a 86 

alunos. Dessa amostra, apenas 44 alunos (51,2%) foram selecionados em decorrência do 

desempenho inadequado na atividade proposta, sendo 21 alunos da turma do 1º ano (47,8%) e 

23 alunos (52,2%) da turma do 5º ano do Ensino Fundamental, a fim de participarem da 

intervenção em CF. Quando comparadas as informações advindas da coleta da escrita pré e 
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pós-estimulação, se utilizando do mesmo material, as turmas do 1º e 5º anos do Ensino 

Fundamental apresentaram nítida elevação (70,4%) no desempenho da CF, principalmente no 

que se refere à competência de manipular vogais e consoantes do próprio nome. Essa 

afirmação vai ao encontro do estudo de Capovilla e Capovilla (2000), os quais verificaram 

que alunos da 1ª série de uma escola pública com baixo funcionamento em CF tiveram 

benefícios com o treino da mesma. Esses benefícios se estenderam às habilidades de 

conhecimento das letras e leitura de palavras em voz alta. No que tange à capacidade de 

elaboração de texto dos alunos participantes, esta também obteve melhora significativa, 

corroborando  pesquisas de Zorzi (2003), Navas e Santos (2004) e Pestun (2005), nas quais a 

relação entre CF e aquisição da leitura e da escrita é recíproca e bidirecional, ou seja, à 

medida que a CF se desenvolve, ela facilita o aprendizado da leitura e da escrita que, por sua 

vez, propicia o estabelecimento da CF. As professoras incumbidas pelas turmas do 1º e 5º 

anos do Ensino Fundamental demonstraram ter compreendido a relevância que a CF tem para 

a linguagem escrita, ratificando a eficácia da intervenção junto aos escolares.  

Com o intuito de integrar a Fonoaudiologia à escola, este trabalho visou apresentar o 

papel que o saber fonoaudiológico ocupa no contexto de ensino-aprendizagem. A 

interdisciplinaridade da qual a Fonoaudiologia dispõe é imprescindível à potencialização do 

desenvolvimento escolar, beneficiando, com especial atenção, ao aluno. Nesse sentido, esta 

pesquisa também pretende enfatizar o quanto as ações de promoção da saúde  fonoaudiológica 

aliadas à educação têm a contribuir para a prevenção e/ou minimização dos problemas 

escolares que atingem os alunos, bem como fornecer subsídios para a melhoria constante do 

sistema educacional brasileiro. Dessa forma, é essencial articular o professor em práticas 

como estas, visto que sua atuação consciente sobre a aprendizagem e os aspectos a ela 

inerentes, como a linguagem, permite, além da troca de experiências, uma parceria singular a 

favor da transformação do espaço escolar. Sabe-se que ainda há muito a ser feito na área da 

educação para que se alcancem os resultados almejados; entretanto, ainda que sejam 

minúsculas, as metas precisam ser traçadas, em conjunto, e executadas a fim de que os 

progressos sejam notados. A Fonoaudiologia, é claro, deseja participar ativamente da 

construção desse novo cenário educacional. 

 

Palavras-chave: Atuação fonoaudiologia. Linguagem. Ensino-aprendizagem. 

Área do Conhecimento: 4.07.00.00-3 Fonoaudiologia. 
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O projeto “Equoterapia Multidisciplinar: um atendimento especial para crianças 

especiais”, uma parceria entre a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG) 

e a Associação Despertar Vidas, foi executado, durante todo o ano de 2017, no Parque de 

Exposições David Gonçalves Lara. Foram atendidos pacientes da Fundação Dom Bosco e do 

ambulatório do curso de fisioterapia da PUC Minas Betim. Colaboraram com o projeto alunos 

do curso de Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Medicina Veterinária, caracterizando, assim, 

um trabalho multidisciplinar capaz de proporcionar o desenvolvimento biopsicossocial do 

praticante.  

Segundo Camila S. Campos, Margareth R. G. V. de Faria e Juliany G. G. de Aguiar 

(2007), citando um excerto de Ana Luísa de Lara Uzun (2005), a Equoterapia pode ser 

definida com um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo como instrumento 

cinesioterapêutico,  dentro de  uma abordagem  interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e  

                                                           
1 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas campus Betim. E-mail: juliarochapsicologia@hotmail.com. 
2 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: isabelafaria_12@outlook.com. 
3 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: janekeleluz@hotmail.com. 
4 Graduanda do Curso de Medicina Veterinária . PUC Minas / Betim. E-mail: josianne.cribeiro@gmail.com. 
5 Graduanda do curso de Medicina da PUC Minas campus Betim. E-mail: nathaliafirace@gmail.com. 
6 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas campus Betim. E-mail: apthamires20@outlook.com. 
7 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: cdayane333@gmail.com. 
8 Graduando do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: reis.fernandoalves@gmail.com. 
9Dr.ª em Neurociências (UFMG), Professora da PUC Minas/Betim. E-mail: patricia.lemos.b.fontes@gmail.com. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

233 

equitação, proporcionando, dessa forma, vários benefícios aos seus praticantes. Como um dos 

benefícios desta atividade, cita-se o fato de ela acontecer em um ambiente que propicia o 

contato com natureza, promovendo formas de aplicação de exercícios de psicomotricidade, de 

recuperação e de interação, complementando, com isso, as terapias tradicionais. O método 

proporciona a melhora no equilíbrio, devido à constante estimulação que o movimento 

tridimensional do cavalo realiza sobre os sistemas vestibular, cerebelar e reticular do paciente. 

O objetivo deste estudo foi, então, avaliar se o projeto proposto e realizado contribuiu para o 

ganho funcional e participação social dos pacientes atendidos. 

Foram realizados atendimentos de Equoterapia no período de março a dezembro de 

2017, com intervalo no mês de julho. Os atendimentos aconteciam três vezes por semana, 

com duração de 30 minutos cada e eram realizados no Parque de Exposição David Gonçalves 

Lara, localizado no município de Betim, Minas Gerais. Os alunos do curso de Fisioterapia e 

Psicologia atuavam diretamente nos atendimentos, em conjunto com as terapeutas 

responsáveis  da Associação Despertar Vidas e da Associação Dom Bosco, conduzindo, dessa 

forma, programas de tratamentos individuais, conforme a necessidade de cada paciente. Já as 

alunas do curso de Medicina realizaram anamneses e exames neurológicos, buscando, assim, 

traçar o perfil dos pacientes atendidos. Por sua vez, os atendimentos veterinários foram 

realizados pelos graduandos com os três equinos da Associação, sendo, nesse processo, 

elaborada uma ficha médica contendo os dados de cada cavalo e, além disso, as discentes 

realizaram, no que diz respeito aos procedimentos a serem seguidos com os animais que 

apresentaram alguma alteração, orientações à equipe.  

Durante o primeiro semestre de duração do projeto, foram realizados grupos 

terapêuticos com os pais e responsáveis, enquanto os pacientes eram atendidos. Os grupos 

ocorreram na forma de rodas de conversas e foram trabalhados temas como: inclusão, passe 

livre e dificuldades encontradas no dia a dia das pessoas com deficiência. Além disso, foram 

propostas adaptações que poderiam ser realizadas em casa e/ou na escola, visando a tornar a 

dinâmica da vida cotidiana mais fácil. Foram elaboradas, também, durante o projeto, cartilhas 

informativas, que foram entregues aos pais e responsáveis nos grupos, buscando, com isso, 

proporcionar  conhecimentos sobre diferentes temas, tais como o autismo e os benefícios da 

Equoterapia. O projeto realizou, ainda, o V Torneio de Equoterapia Betinense, sem fins 

competitivos, no qual os pacientes atendidos puderam demonstrar suas habilidades e suas 

melhoras, tanto para seus familiares quanto para membros da comunidade. Por fim, no 

segundo semestre, foram realizadas visitas domiciliares e escolares, que tinham o intuito de 

acompanhar os pacientes em suas atividades diárias, conhecendo-os no seu contexto familiar e 
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realizando intervenções, quando necessárias, além de conciliar, se possível, tais interferências 

com o tratamento na Equoterapia, beneficiando, assim, ainda mais os pacientes e suas 

famílias. 

Os pacientes atendidos tinham idade entre 3 e 26 anos, com diagnósticos diversos, 

entre os quais: paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, síndrome de Angelman, 

hidrocefalia, epilepsia, traumatismo craniano, síndrome de Chiari, síndrome de Outsaid, 

síndrome de Goldenhar e retardo mental grave. Foram realizadas, ao todo, em 76 dias de 

atendimentos, 436 sessões, que atenderam 51 pacientes. As anamneses, realizadas pelas 

alunas do Curso de Medicina, proporcionaram, aos extensionistas, uma compreensão maior 

sobre os diagnósticos apresentados pelos pacientes.  

Em relação aos animais, buscou-se promover a saúde e o bem-estar, para que, assim, 

eles pudessem desempenhar suas funções da melhor maneira possível.  Nos atendimentos, a 

equipe trabalhou  com diversas atividades lúdicas e manuseios específicos para cada paciente, 

sendo possível, neste momento, ao compreender todas as necessidades do paciente, perceber a 

importância do trabalho multidisciplinar.  

Na análise dos grupos terapêuticos, que incluíam  os pais e responsáveis, foi percebida 

uma carência de um espaço para compartilhar os temas propostos. Sendo assim, o grupo 

buscou proporcionar conhecimento e troca de experiências, provocando reflexões acerca dos 

temas evidenciados nas reuniões. Desse modo, ao final dos grupos terapêuticos, as famílias 

trouxeram depoimentos positivos, relatando como foram beneficiadas por essa prática.  

Em relação ao V Torneio de Hipismo Especial, foi possível observar a satisfação e a 

felicidade dos participantes, que, montados em um cavalo e contando com a presença de um 

extensionista em cada lado, realizaram um trajeto com obstáculos. O Torneio promoveu a 

interação dos participantes com a comunidade e despertou um sentimento de orgulho e 

felicidade nos pais e responsáveis. Assim, no final, todos os participantes ganharam uma 

medalha simbólica, para que pudessem se lembrar daquele momento. Além disso, as visitas 

domiciliares  proporcionaram,  aos  pacientes e suas famílias, um grande  auxílio; o amparo  

dado foi, por exemplo, a adaptação de uma cadeira escolar para uma paciente e uma cadeira 

de rodas para outros dois. Além disso, o projeto realizado pode proporcionar um olhar mais 

humanizado e crítico aos extensionitas.  

O projeto de extensão “Equoterapia Multidisciplinar: um atendimento especial para 

crianças especiais” proporcionou vários benefícios para os pacientes e para as suas famílias, 

sendo possível observar, a partir deste trabalho, uma melhora no quadro funcional do 

paciente. Além disso, foi relatada evolução nas relações sociais dos indivíduos atendidos. Por 
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meio de relatos dos pais e responsáveis, durante todo projeto, é possível ressaltar a satisfação 

destes no que diz respeito aos benefícios que a prática trouxe para os pacientes, que 

demonstravam empolgação ao chegarem para às sessões de equoterapia. O projeto 

proporcionou, ainda, aos alunos extensionistas, crescimento profissional, por intermédio da 

oportunidade de conhecer a modalidade e, por fim, também possibilitou, a partir do contato 

com os pacientes e suas famílias, o desenvolvimento humanístico dos discentes.  

 

Palavras-chaves: Biopsicossocial. Método terapêutico. Trabalho multidisciplinar. 

Área de Conhecimento: 4.08.00.00-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO TRABALHADOR 

 

SERVICE OF INTEGRAL ASSISTANCE TO THE WORKER 

 

Manoel Deusdedit Júnior1 

Elisiene Chaves Fagundes2 

Júlia Rocha Soares3 

Graziele Natália Teixeira Gomes4 

Andréia Gomes Pereira Silva5 

 

De 2005 a 2011,  o Curso de Psicologia da PUC Betim  manteve em funcionamento o 

projeto de extensão SAIT – Serviço de Atendimento Integral ao Trabalhador. Tal iniciativa 

buscava, dentre outros objetivos, acolher, nas dependências do Núcleo de Psicologia do curso, 

casos de urgência subjetiva encaminhados por entidades de representação dos trabalhadores 

(sindicatos e associações) e, sobretudo, pelo CEREST.  

Os efeitos positivos das práticas no âmbito  deste projeto se fizeram notar na formação 

dos discentes que dele fizeram parte, bem como do coordenador, que realizou seu 

doutoramento, tendo como base a experiência adquirida ao longo desses anos de seu 

funcionamento. Mais recentemente, iniciativas análogas àquela desenvolvida no projeto se 

tornaram necessárias, dada a constatação da dificuldade do município em articular os 

diferentes dispositivos da saúde para lidar com os problemas de saúde mental dos 

trabalhadores. Nesse sentido, mais que uma retomada do projeto original, a presente proposta 

se revestiu de um caráter inovador,  ao propor  ações que integram os diferentes cursos da 

área da saúde, alocados na Unidade de Betim da PUC: Psicologia, Medicina, Fisioterapia e 

Enfermagem.  

                                                           
1 Professor Adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Doutor em Psicologia Social, Mestre 

em Engenharia de Produção, Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenador 

do SAIT – Serviço de Atenção Integral ao Trabalhador e Membro da CIST – Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador. E-mail: madeusjunior@hotmail.com.  
2 Mestranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduada em Psicologia pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, psicóloga clínica do Serviço Especial à Saúde do Trabalhador 

do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, membro da CIST – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

e supervisora do SAIT – Serviço de Atenção Integral ao Trabalhador. E-mail: elisiene.fagundes.ef@gmail.com. 
3 Graduanda do 9º período do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

extensionista do SAIT – Serviço de Atenção Integral ao Trabalhador. E-mail: 

juliarochapsicologia@hotmail.com. 
4 Graduanda do 8º período do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

extensionista do SAIT – Serviço de Atenção Integral ao Trabalhador E-mail: grazi_nataly@hotmail.com. 
5 Graduanda do 9º período do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

extensionista do SAIT – Serviço de Atenção Integral ao Trabalhador E-mail: andreia13gomes@yahoo.com.br. 
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Dentro dessa perspectiva, busca-se formar o discente na lógica da integralidade à 

saúde (com foco na saúde do trabalhador), apto a compreender e a lidar com a complexidade 

do fenômeno. O envolvimento de alunos de diferentes cursos busca assegurar a 

interdisciplinaridade, e a interação dos docentes desses cursos visa garantir a 

interprofissionalidade,  como  preconizado pela Política Nacional de Extensão Universitária. 

Outro aspecto também inovador da presente intervenção diz respeito à integração, no 

âmbito da Universidade, entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu. O que se pretende 

é alocar uma aluna do Programa de Pós Graduação em Psicologia como supervisora, na 

categoria de estágio profissional. A inserção da discente da pós-graduação como supervisora 

clínica dos alunos extensionistas  possibilita, de um lado, uma melhor capacitação daquela 

profissional, além de permitir, de outro lado, que os alunos da graduação se familiarizem com 

a ideia de formação continuada, figurando, em seu horizonte, a possibilidade de ingresso na 

pós-graduação stricto sensu. Espera-se, com isso, alcançar a formação de dois tipos de 

profissionais: o estudante de graduação apto a lidar com a complexidade que envolve a saúde 

do trabalhador; e a formação de uma discente da pós-graduação como uma profissional 

antenada com as questões relativas à Extensão Universitária.  Portanto, o objetivo do projeto é 

contribuir para a implementação de ações integradas em saúde do trabalhador, de forma a 

fortalecer a ideia de rede de saúde, bem como formar profissionais aptos a atuarem nessa 

lógica por meio de atendimento clínico a trabalhadores do município de Betim. 

A partir de casos clínicos de trabalhadores identificados pelo CEREST – Centro de 

Referência Regional em Saúde do Trabalhador –, define-se, em conjunto com o SAIT, um 

projeto terapêutico para cada trabalhador acolhido. Na elaboração e também implementação 

desse projeto terapêutico, estarão envolvidos, portanto, a equipe de profissionais do CEREST, 

bem como discentes dos cursos envolvidos no SAIT. Os casos são atendidos pelos discentes, 

cuja supervisão está sob a responsabilidade da aluna da pós-graduação em Psicologia, bem 

como dos docentes envolvidos no SAIT. Além disso, acontecem mensalmente discussão de 

casos específicos em conjunto com a equipe do CEREST. A ideia é fazer com que o caso seja 

entendido dentro da “Rede de Saúde” do Município, cabendo ao discente refletir em que 

medida os dispositivos de saúde envolvidos com o caso estejam funcionando de maneira 

articulada, de forma a obter êxito na sua condução. Cada aluno de graduação fica responsável 

por atender 2 (dois) trabalhadores, com sessões semanais, nas dependências do Núcleo de 

Psicologia da PUC Betim – NUPSI. 
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Ao longo do último ano de funcionamento do Projeto SAIT, foram atendidos, na 

modalidade de psicoterapia, 21 trabalhadores encaminhados pelo CEREST. Trata-se de casos 

cujos problemas relativos a sofrimento psíquico podem ser remontados ao trabalho, como, por 

exemplo: depressão, crises de ansiedade, tentativas de autoextermínio, desencadeamento de 

surtos psicóticos. Os atendimentos propiciaram alívio dos principais sintomas apresentados 

pelos trabalhadores, permitindo-lhes entender os problemas enfrentados, bem como pensar 

estratégias para melhor lidar com eles.  

Quanto ao fortalecimento da rede de saúde do trabalhador, o SAIT se consolida como 

parceiro privilegiado do CEREST, quando os problemas que lá chegam se referem à saúde 

mental; além de ser o serviço para onde são encaminhados os trabalhadores, o SAIT se torna 

um interlocutor importante daquele Centro, ao discutir com seus profissionais os casos 

atendidos. Como desdobramento disso, o SAIT passará a receber também os casos de 

trabalhadores que demandam laudos sobre o nexo entre trabalho e distúrbios psíquicos, para 

fins de processos junto à Previdência Social. Ainda com relação ao fortalecimento da rede, 

destaque deve ser dado a um dos casos atendidos, cuja condução revelou a necessidade de 

acionar o SEST - Serviço Especial em Saúde do Trabalhador, ligado à UFMG. Tal iniciativa 

evidencia a importância de se pensar uma rede integrada envolvendo, não apenas os serviços 

intramunicipais, mas também instituições de diferentes instâncias.  

Outro resultado do projeto diz respeito à formação dos discentes do curso de 

Psicologia; os atendimentos por eles realizados e a sua discussão com os profissionais do 

CEREST têm se constituído em importantes estratégias que lhes permitam compreender a 

atuação profissional na lógica de uma rede de saúde, o que extrapola em muito o âmbito dos 

consultórios. Também, nesse ponto, deve-se destacar a integração entre a graduação e a pós-

graduação, integração essa assegurada pela participação de uma mestranda na condução das 

supervisões, o que tem se dado por meio do seu estágio profissional; trata-se, assim, de uma 

estratégia de formação e capacitação docente  em que se articulam pós-graduação, graduação 

e rede de saúde. 

A proposta  deste projeto de extensão  se insere no campo da Saúde do Trabalhador e 

busca articular ações de diferentes campos do saber visando a contemplar a integralidade à 

saúde de trabalhadores do município de Betim/MG. Para implementação dessa proposta, foi 

fundamental estabelecer parceria com o  CEREST  do município,  com intuito de desenvolver 

ações voltadas à assistência dos trabalhadores no tocante aos problemas de saúde mental, cuja 

gênese pode ser remontada ao labor. O projeto realizou, portanto, no ano de 2017, 

atendimentos aos trabalhadores, com discussão dos casos clínicos envolvendo discentes dos 
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cursos de psicologia, conjuntamente com os profissionais do CEREST. Como um dos 

desdobramentos, houve o fortalecimento da parceria do PUC com este serviço, com aumento 

da demanda por outras modalidades de atendimento, colocando a necessidade de ampliar o 

olhar sobre a saúde do trabalhador, permitindo a inclusão dos cursos de Medicina, Fisioterapia 

e Enfermagem da PUC Betim. Espera-se, com isso, formar alunos na lógica da integralidade à 

saúde, a partir da troca de saberes entre os profissionais do CEREST e a Universidade 
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PROJETO DE EXTENSÃO: Saúde em Itapuranga 2017 

 

EXTENSION PROJECT: Health in Itapuranga 2017 

 

Adriana Diniz de Deus1 

Lorena Gomes Cunha Lana2 

 

A extensão universitária propicia a formação de um profissional cidadão e a 

democratização  do conhecimento científico para a comunidade, contribuindo para a 

superação das desigualdades sociais existentes (SCHEIDEMANTEL; KLEIN; TEIXEIRA, 

2004). Nesse contexto,  o projeto de extensão “Saúde em Itapuranga -2017” possibilitou a ida 

de docentes e discentes de cinco cursos da área da saúde da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais – Campus Betim  à cidade de Itapuranga, interior de Goiás, com o objetivo 

de fortalecer a atuação do Sistema Único de Saúde Municipal, da Associação Popular de 

Saúde e da Pastoral da Saúde da Igreja Católica, no cuidado integral  à saúde, por meio do 

apoio à gestão, à assistência e à educação em saúde, e de proporcionar aos acadêmicos dos 

cursos de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Biomedicina uma vivência de 

atuação interprofissional na área da saúde, junto à comunidade do município. 

No período de agosto a novembro de 2017, foram realizadas visitas à cidade de 

Itapuranga para levantamento das demandas e apresentação das propostas de trabalho, em 

conjunto com a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho 

Municipal de Saúde e a Associação Popular de Saúde. Nesse mesmo período,  houve a 

seleção dos cinquenta estudantes participantes e o convite aos cinco professores dos cursos 

envolvidos, para coordenação do projeto.  

A partir desse momento, aconteceram encontros, reuniões e seminários com todos os 

participantes, para elaboração do planejamento e organização  coletiva das atividades. Entre 

os dias 06 de dezembro a 18 de dezembro de 2017, os acadêmicos e docentes ficaram 

inseridos em Itapuranga, quando, divididos em equipes de trabalho, coordenaram e 

participaram ativamente de várias atividades interprofissionais planejadas no campo do 

cuidado, educação e gestão em saúde.  

                                                           
1 Orientadora e professora no Curso de Medicina da PUC Minas, campus Betim. Médica Ginecologista e 

Obstétra, Sanitarista e Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 

adrianadedeus@oi.com.br 
2 Graduanda em Medicina na PUC Minas, Betim. E-mail: lorena.lana87@hotmail.com. 
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Durante o período de inserção na comunidade, foram realizadas diferentes atividades 

em saúde, algumas destas descrita a seguir:  

1) Realização de visitas com consultas domiciliares. Os estudantes foram divididos 

em 10 equipes multiprofissionais, que atuaram junto a duas Unidades de Saúde da 

Família - USF. A equipe da USF selecionou as famílias mais vulneráveis. Todas as 

manhãs os acadêmicos, acompanhados das agentes comunitárias de saúde, 

visitavam as casas das famílias utilizando ferramentas metodológicas da Saúde da 

Família. Ao longo das visitas, eram realizadas consultas com abordagem integral 

da pessoa, a partir do olhar interprofissional. Os casos eram discutidos com os 

professores que acompanhavam as visitas, ou posteriormente, em discussões 

clínicas. Foram realizadas por manhã três visitas por equipe, totalizando cento e 

cinquenta consultas domiciliares; 

2) Atuação no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, onde puderam conviver com os 

idosos, realizar avaliações e levantamento das necessidades individuais dos 

internos, elaborar um Diagnóstico Situacional da Instituição e propor melhorias. 

Além de terem sido catalizadores de uma reunião na qual participaram 

representantes de várias instituições da cidade, que se comprometeram a ajudar e 

acompanhar a gestão do Lar; 

3) Organização das “Manhãs do Bem Viver”, com a participação de pessoas da 

comunidade que se inscreveram para os dois encontros, nos quais se abordaram 

temas de promoção a saúde, como alimentação saudável, massagem, dança, 

meditação, atividades físicas, orientações antiestresse, dentre outras, utilizando 

metodologias ativas e oficinas de trabalho; 

4) Organização de Grupos de Educação em Saúde, no total de oito encontros, com a 

participação dos moradores dos territórios das USF onde foram feitas as visitas 

domiciliares, abordando temas como saúde integral da mulher, criança, homem e 

idosa(o). Foram utilizadas metodologias ativas e criativas, por entender que, dessa 

maneira, os grupos educativos possibilitam maior participação e troca de saberes 

entre os envolvidos, estimulando o comprometimento dos participantes com a 

melhoria da saúde individual e coletiva (VIERO et al., 2015);  

5) Dois dias de encontro  com cinquenta jovens  da Pastoral da Juventude, em que se  

discutiu o tema  “Corpo e Sexualidade”, utilizando-se de metodologias interativas 

e participativas;  
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6) Para os jovens, também foi oferecido um curso de teatro, no qual puderam 

perceber a ligação entre arte, cultura, atividade física e saúde;  

7) Duplas de estudantes da Medicina, Enfermagem e Biomedicina acompanharam os 

plantões com os profissionais do Hospital Municipal de Itapuranga;  

8) Os estudantes, em contrapartida, ofereceram para os profissionais dos hospitais um 

Curso de Suporte Básico de Vida, utilizando os manequins do Centro de 

Simulação da PUC Minas e distribuíram material técnico de apoio;  

9) Organização e assessoria na elaboração coletiva do Planejamento Estratégico da 

Pastoral da Saúde, com a participação da coordenação e membros desta pastoral;  

10) Organização e coordenação do Curso para Conselheiros Municipais de Saúde, 

realizado durante três noites, quando se abordaram temas como atribuições dos 

conselheiros, a realidade do SUS no município e a atual tentativa de “desmonte” 

do SUS pelo Governo Federal, utilizado metodologias ativas que possibilitaram 

maior entendimento dos conteúdos abordados;  

11) A Pastoral da Saúde ofereceu ao grupo um Curso de Fitoterapia, que contou com 

uma manhã de Visita ao Cerrado, na área de um assentamento do Movimento dos 

Sem-Terra, e uma tarde de aula de fitoterapia com médicos especialistas. 

Organizaram-se duas visitas ao laboratório da Pastoral da Saúde, quando os 

participantes  elaboraram produtos  medicinais fitoterápicos, e uma visita ao 

Laboratório de Biocosméticos,  situado na cidade;  

12) Todos os dias, um grupo de  trabalho do projeto participava de um dos programas 

de rádio locais, em que foram abordados os principais  temas  de saúde de interesse 

público; 

13) Os estudantes, professores e a comunidade local participaram diariamente, no final 

da tarde, do Lian gong. Essa atividade física desenvolvida na China, que traz 

benefícios para o corpo e para a mente, foi coordenada por um dos professores; 

14) Participação na Feira da Saúde, organizada pela Pastoral da Saúde, e na Feira do 

Pequeno Produtor, quando os estudantes abordaram temas importantes de saúde a 

partir de atividades interativas. 

 

Os acadêmicos vivenciaram as várias possibilidades de atuação profissional em uma 

cidade do interior do Brasil, incluindo atenção à saúde, educação e gestão, e puderam 

perceber o quanto esta atuação é valorizada e importante para a população, quando realizada 

com qualidade e humanização.  



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

243 

Conclui-se que esta experiência de inserção de estudantes de diversos cursos da área 

da saúde em uma comunidade do interior do Brasil, com o objetivo de realizar um trabalho 

interprofissional,  completa  a formação profissional dos acadêmicos, provoca uma articulação 

entre teoria e prática e contribui para a formação humana dos profissionais de saúde 

(SCHEIDEMANTEL; KLEIN; TEIXEIRA, 2004). Essa experiência possibilitou que os 

estudantes percebessem, na prática, os desafios de um trabalho interprofissional e, ao mesmo 

tempo, observassem como é rico o resultado obtido a partir desse trabalho em relação à 

qualificação do cuidado integral e humanizado a saúde, à gestão de serviços e à educação em 

saúde.  

As realidades encontradas durante as atividades possibilitaram que os estudantes se 

conscientizassem  de que nem sempre a clínica, mesmo que interprofissional, consegue 

responder às necessidades  dos pacientes  e que é preciso expandir a atuação do profissional 

de saúde em equipes de abrangência  intersetorial. Puderam perceber a importância de outras 

terapias além da alopatia, como a fitoterapia, a lian gong e respeitar do saber popular 

(FERRO; 2014).  

A comunidade, através das instituições envolvidas, participou deste projeto, 

juntamente com os docentes e discentes, desde a elaboração, a execução e a avaliação das 

atividades. Isso possibilitou maior entrosamento e incentivo à continuidade do trabalho 

conjunto entre essas instituições do município que lidam com a saúde da população. Além 

disso, essa forma de planejamento, que inclui no debate os diversos atores sociais, intensifica 

e aprofunda o diálogo entre diferentes formas de saberes, disciplinas e experiências, 

contribuindo para a construção de uma perspectiva ampliada sobre a realidade, os desafios e 

as possíveis alternativas para sua superação (PIRIS; 2011).  

Como contribuição para a comunidade, o trabalho desenvolvido, como as visitas 

domiciliares e o cuidado realizado no Lar dos Idosos, possibilitou que a população assistida 

vivenciasse uma experiência interprofissional  de cuidado integral, humanizada e resolutiva. 

Para aqueles que participaram das diversas atividades educativas, acredita-se que foi possível 

demonstrar a importância da prevenção / promoção da  saúde. Nas instituições nas quais o 

projeto colaborou com a elaboração dos Diagnósticos Situacionais e os Planejamentos 

Estratégicos, seus membros se conscientizaram sobre a importância da qualificação da gestão 

e da participação de todos os envolvidos na organização dos trabalhos (PIRIS; 2011). Nos 

encontros e cursos realizados, os participantes puderam debater e aprofundar sobre vários 

temas da saúde a partir de uma olhar interprofissional. 
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Palavras chaves: Educação em saúde. Saúde coletiva. Interdisciplinalidade. 

Área de conhecimento: 4.01.00.00-6 – Medicina. 
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A UTILIZAÇÃO DE FLUXOGRAMA ORIENTADOR NAS                 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

THE USE OF AN ORIENTING FLOWCHART  

IN BASIC HEALTH UNITS 

 

Camila Godinho Ribeiro1 

Carolina Bicalho Braga2 

Iara Pinheiro Calil3 

Luciano Gonzaga e Freitas4 

Silas César da Silva Ribeiro5 

Karine Ferreira do Santos6 

 

Visando a uma maior integração dos alunos com a realidade das Unidades Básicas de 

Saúde, foi proposta uma inserção nesse ambiente profissional, pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC MG), em parceria com a Prefeitura Municipal de Betim e 

região. No segundo semestre de 2017, pudemos vivenciar as atividades da Unidade Básica de 

Saúde / CAIC no bairro Capelinha. Conversando com os pacientes e com os profissionais da 

área, fomos informados sobre a difícil locomoção dentro da unidade de saúde, já que faltavam 

placas explicativas com informações básicas. Dentre tais informações, estão os documentos 

necessários para o atendimento e orientações de onde são as salas de vacina, curativos e 

farmácia. Diante de tal demanda, procurou-se uma alternativa que melhorasse a organização 

da Unidade Básica de Saúde, UBS,  e otimizasse o tempo dos pacientes e dos profissionais do 

centro de saúde. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi a elaboração de um fluxograma que 

se adequasse à dinâmica da unidade e, também, a confecção de placas que auxiliassem no 

fluxo de atendimento do local.  

Segundo o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, dentre os 

objetivos e funções da UBS, está o de garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento 

dessas unidades, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o 

conjunto de ações propostas para esses serviços (BRASIL, 2008).  

                                                           
1 Graduanda em Medicina pela PUC-MG, campus Betim. E-mail: camila.g.r@outlook.com. 
2 Graduanda em Medicina pela PUC-MG, campus Betim. E-mail: carolina.bicalho.braga@gmail.com. 
3 Graduanda em Medicina pela PUC-MG, campus Betim. E-mail: iara.calil@sga.pucminas.br. 
4 Graduando em Medicina pela PUC-MG, campus Betim. E-mail: lucianocme@gmail.com. 
5 Graduando em Medicina pela PUC-MG, campus Betim. E-mail: silascesar@hotmail.com. 
6 Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Docente do curso de Medicina da PUC-MG, campus Betim. E-

mail: kakaferreira@gmail.com. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

246 

Para um ambiente confortável, em uma UBS, existem componentes que atuam como 

modificadores e qualificadores do espaço, como: recepção sem grades; placas de identificação 

dos serviços existentes e sinalização dos fluxos; espaços adaptados para as pessoas com 

deficiência, com banheiros adaptados, barras de apoio, corrimão, rampas, larguras das portas, 

sinalizações, piso antiderrapante, telefone público, balcão e bebedouros mais baixos para 

cadeirantes ou pessoas com baixa estatura (BARBOZA; FRACOLLI, 2005). Devem ser 

consideradas também as sinalizações de ambientes, bem como as formas de comunicação e 

sinalização realizadas através de textos ou figuras (visual), caracteres em relevo, Braille ou 

figuras  em relevo (tátil) e recursos auditivos  –  sonoros –  (cf. NBR 9050, BRASIL, 2008).  

Para otimização da realização das ações de atenção à saúde, é importante que o projeto 

arquitetônico considere o processo de trabalho e os fluxos de pessoas dentro e fora da 

unidade, definidos com as equipes. Uma sugestão de agrupamento por planos seria, para o 1° 

plano: recepção e espera; para o 2° plano: consultórios médicos e de enfermagem, sendo que 

o consultório odontológico deve ser num local onde o ruído não prejudique as atividades 

realizadas por outros profissionais; para o 3° plano: procedimentos e para o 4° plano: áreas de 

apoio.  

De acordo com os funcionários, faltavam  no local informações que deixassem claros 

aspectos do funcionamento e do fluxo da unidade. Em reunião agendada no dia 16 de 

novembro, às 14h, com a gerente responsável, uma das enfermeiras e algumas das agentes 

comunitárias de saúde, o grupo procurou elaborar um fluxograma que atendesse às demandas 

da comunidade. As sugestões foram que o fluxograma relacionasse os serviços oferecidos 

pela unidade, os documentos necessários para agilizar o atendimento dos usuários e uma 

explicação sucinta sobre o funcionamento da mesma. Também foi requerido que se fizesse 

algo para indicar a localização da sala de coleta de exames e a farmácia, dois lugares a que 

muitos dos pacientes precisavam ser conduzidos pessoalmente, por não conseguirem se 

encaminhar apenas com as indicações fornecidas.  

Assim, de posse de um fluxograma padrão, apresentado pela gerente, o grupo, em 

conjunto com os funcionários da unidade, realizou modificações e acrescentou informações 

que julgaram necessárias para o objetivo visado. Ainda durante o debate acerca do 

fluxograma, entendeu-se que seria interessante, também, enumerar as cadeiras nas quais os 

usuários  aguardavam  atendimento. Segundo os funcionários da UBS, muitos dos pacientes 

chegavam à unidade antes dos próprios servidores e se organizavam entre eles para aguardar 

pelo  acolhimento. Isso, no entanto, causava muitos problemas, pois nem sempre havia acordo  
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quanto à ordem de chegada. A gerente contou aos alunos que chegou a disponibilizar senhas 

de papel para organizar a ordem dos atendimentos, mas que a iniciativa não obteve os 

resultados esperados, já que muitas das fichas se estragaram ou se perderam.  

Dessa forma, de posse das informações sobre as necessidades da unidade, discutiu-se 

acerca dos locais em que o banner com o fluxograma poderia ser afixado, já que esse deveria 

ficar visível para aqueles que transitavam pelo local. Também se pensou no tamanho das 

placas indicativas da sala de coleta de exames e da farmácia, cujas fontes precisavam ser 

visíveis a uma distância razoável, para que cumprissem seu objetivo. Decididos os locais de 

afixação dos materiais e aferidas as medidas, elaborou-se o conteúdo com dimensões que 

mantivessem sua resolução ao serem impressos. Após realização do orçamento, os custos para 

elaboração do material foram divididos entre os estudantes do primeiro período do curso de 

Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  

Quando as medidas propostas foram colocadas em prática, percebeu-se uma maior 

organização da Unidade de Saúde, pois os pacientes tiveram maior independência no sentido 

de obterem as informações sem precisarem da ajuda dos profissionais. O objetivo foi elaborar 

um fluxograma claro e didático, para: orientar os pacientes a respeito dos documentos 

necessários para atendimento na UBS; realizar cadastro na unidade; otimizar o tempo dos 

pacientes e dos profissionais; evitar transtornos relacionados à ordem de chegada, por meio 

das cadeiras numeradas; orientar os usuários da UBS sobre a localização da farmácia e sala de 

coleta de exames, que apresentavam pouca visibilidade, devido à extensão da Unidade de 

Saúde. Por fim, pôde-se perceber a diminuição da sobrecarga dos funcionários da UBS, que 

antes precisavam dar maior assistência aos pacientes, como em relação a informações básicas 

que agora estão mais claras no ambiente da unidade. Com isso, esses funcionários podem 

utilizar melhor seu tempo de trabalho. 

 

Palavras-chaves: Organização. Qualidade. Atendimento. Saúde. 

Área do conhecimento: 4.06.02.00-1 Saúde Pública. 
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ESTUDANTES DE UMA 

ESCOLA DE MINAS GERAIS: relatos de experiência do “Projeto 

Retratos do Cotidiano em Saúde” 

 

HEALTH EDUCATION PRACTICES WITH STUDENTS OF A 

SCHOOL IN MINAS GERAIS: reports of project “Retratos do Cotidiano 

em Saúde” 

 

Júnia Andressa Rodrigues Melgaço 1 

Carolina Couto de Azevedo Cysne 2 

Sandra Miramar de Andrade Pinheiro 3 

 

A Extensão Universitária é uma atividade com a finalidade de articular a academia 

com a sociedade, possibilitando uma promoção da cidadania e do desenvolvimento social, 

bem como a expansão dos valores de igualdade, autonomia, pluralidade, solidariedade e 

liberdade entre os extensionistas e a comunidade. O Projeto de Extensão “Retratos do 

Cotidiano” tem como objetivo promover a qualidade de vida para adolescentes, jovens e 

pessoas em situação de rua, envolvidas em contexto de vulnerabilidades, por meio de ações de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças, utilizando estratégias da educação em saúde 

na perspectiva biopsicossocial no cotidiano dos indivíduos e construindo a interação 

universidade e na sociedade. Por conseguinte, a escola é um espaço de grande relevância para 

a construção de novos conceitos, de valores pessoais, de crenças e do desenvolvimento do 

pensamento crítico e político,  que irão  repercutir diretamente na formação dos novos 

cidadãos e nas suas ações sociais no meio da saúde (BRASIL, 2011).   

Tendo em vista a importância das práticas de promoção à saúde, a articulação entre a 

extensão universitária e atividades realizadas na escola, justifica-se a importância de 

fortalecer as bases psicológicas, sociais e educacionais de jovens que se encontram em uma 

fase da vida lúdica, rodeada de desejos e angústias. Dessa forma, as rodas de conversa 

promovidas por esse projeto de extensão visaram ajudar os adolescentes ali inseridos a 
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criarem conceitos novos a respeito de suas vivências, assim como reforçar aqueles valores 

considerados adequados  pelos docentes. Assim, o objetivo desse trabalho é descrever o perfil 

socioeconômico da turma do 1º ano de uma escola estadual, localizada em um município de 

Minas Gerais, bem como ampliar o conhecimento dos alunos acerca dos temas educação 

sexual, bullying, racismo e preparação para ingresso no ensino superior. 

Como  parte da metodologia, foi elaborado um diagnóstico situacional da turma do 1º 

ano A, com a intenção de identificar as principais características do grupo, como idade, perfil 

socioeconômico, envolvimento com atividades, questões psicológicas, maiores problemas que 

os alunos apresentavam e os maiores agravos da escola. A partir dessas informações, 

juntamente com a professora de biologia e a vice-diretora da escola, foram destacados os 

principais temas a serem discutidos nessa turma. Os temas selecionados foram sexualidade, 

bullying, racismo e orientações sobre vestibular.  

Como estratégia metodológica, durante o período de agosto a dezembro de 2017, 

foram realizados 3 encontros, com a realização de dinâmicas, rodas de conversa e 

levantamento de dúvidas e perguntas, com constante interação entre os estudantes e as 

extensionistas. As rodas de conversa são um espaço de diálogo e interação capaz de ampliar  

as percepções do sujeito sobre si e sobre o outro, permitindo aos participantes expressar as 

suas impressões, conceitos, opiniões, concepções e reflexões a respeito do tema discutido 

(TAJRA, 2015).  

A partir do diagnóstico situacional realizado, foi possível identificar aspectos 

diferenciados entre os mesmos. Ali presentes havia  alunos de idades adequadas para o ano 

em que estavam, e alunos que já haviam repetido a mesma série algumas vezes, assim como 

adolescentes que se encontravam em uma preocupante situação de risco relacionada à 

violência, abuso de álcool e de outras drogas. Além disso, havia estudantes que apresentavam 

a vontade de estudar e ter um futuro promissor, mas também alunos que não se importavam 

com isso, seja por acharem que não iriam conseguir chegar a lugar nenhum, ou pelo motivo 

de não saberem como dar esse passo. Desse modo, foi criada uma planilha, juntamente com 

os profissionais da própria escola, dos temas que deveriam ser abordados inicialmente.  

No primeiro encontro, o tema discutido foi  “Sexualidade”,  o mais demandado tanto 

por professores como pelos alunos. Para abordar esse tema, foi realizada inicialmente a 

dinâmica “prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (IST) e HIV” (REVISTA 

ADOLESCER, 2017), em que foi demonstrado quão fácil é a disseminação de infecções 

sexualmente transmissíveis quando não se tem a devida proteção. Posteriormente, foi feita a 

formação de uma roda de conversa para refletir sobre as questões abordadas na dinâmica.  



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

251 

Os alunos foram orientados a escrever eventuais dúvidas sobre o assunto de modo 

confidencial e a armazená-las em uma caixinha. Em seguida, foram apresentados aos alunos 

materiais de métodos contraceptivos e  foram  respondidas e discutidas as dúvidas sobre a 

roda de conversa. O tema do segundo encontro foi “bullying e racismo”. Como estratégia para 

essa atividade, foi realizada a dinâmica “discriminação, não!” (LIMA, 2017), em que cada 

aluno poderia ver e sentir como seria fazer algo que ele havia planejado, previamente, para 

outro colega. Posteriormente, em uma roda de conversa, foram abordados aspectos sobre o 

bullying,  discriminação, racismo e a importância de se procurar um apoio de um educador ou 

familiar em caso de agressões físicas, verbais ou psicológicas.  

Nessa atividade, os alunos tiveram a oportunidade de compartilhar vivências, histórias 

e opiniões. Já no terceiro encontro, o tema abordado foram informações acerca de vestibular, 

bolsas de programas de inclusão social e de financiamento estudantil, bem como orientações 

sobre como organizar e otimizar os estudos para a preparação de provas de ingresso ao ensino 

superior. Foi questionado, a todos alunos presentes quais profissões  eles almejariam seguir 

no futuro, e quais seriam seus maiores sonhos. Para finalizar a atividade, orientamos os jovens 

a escreverem uma carta relatando como se imaginariam nos próximos dez anos, em relação 

tanto à carreira profissional quanto aos seus sonhos, com o intuito de motivá-los a conquistar 

tais desejos. Essas cartas, por sua vez, não seriam devolvidas às extensionistas, e ficariam 

com os adolescentes para que, sempre que precisassem refletir, pudessem lê-la novamente. 

Os estudantes apresentavam  idade média de 16 a 17 anos, um perfil socioeconômico 

de classe média, sendo os maiores agravos associados com o ambiente escolar o roubo de 

celulares, os assaltos constantes e o tráfico de drogas. A turma não apresentava uma grande 

interatividade com as atividades escolares, sendo caracterizados como indisciplinados e de 

fácil dispersão, agrupando-se por afinidades. Existem frequentes episódios de agressões 

verbais, bullying  e racismo entre os alunos, bem como dúvidas a respeito da sexualidade e o 

uso de drogas lícitas e ilícitas.  

A partir do início das intervenções,  já foi possível perceber o maior envolvimento dos 

alunos com os temas, assim como a criação de confiança entre eles e as extensionistas. A 

maioria dos alunos apresentou boa interação com as atividades e demonstrou interesse sobre 

os temas abordados, bem como interesse em abordar mais conteúdo, no futuro, que possam 

contribuir em suas interações sociais. Além disso, pode-se dizer que os alunos se mostraram 

extremamente  motivados  em  relação  a todas  as  atividades,  com  ênfase  especial  nas duas  
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últimas. A maioria dos adolescentes, mesmo que alguns estivessem relutantes no início, 

contribuiu com confissões, histórias e opiniões, assim como vários relataram que puderam 

crescer como pessoas e estudantes em cada uma das rodas de conversas proporcionadas a eles.  

Ao final do semestre, todos os alunos foram convidados a exporem sua opinião sobre 

o projeto, e todos que o fizeram demonstraram enorme satisfação com a PUC, com a 

coordenação do projeto e com as extensionistas, por terem tido uma abordagem tão completa 

sobre temas que, muitas vezes, não são abordados integralmente nas disciplinas escolares. 

As atividades desenvolvidas  na escola permitiram uma análise crítica da importância 

da extensão na prática universitária e acadêmica, pela inserção em ambientes adversos e 

vulneráveis, a possibilidade de permuta e aprendizado.  

Na realização do diagnóstico situacional, as extensionistas ouviram a população 

escolar, os diretores, os professores e os alunos, que retrataram uma realidade diferente da 

vivida pelos extensionistas. Foi possível detectar a realidade da sala de aula, as temáticas mais 

relevantes e as dificuldades pedagógicas dos professores, contudo a intervenção permitiu a 

inclusão de uma nova metodologia, as “Rodas de conversa”, permitindo que novas 

experiências possam ser implantas, analisadas e ajustadas à realidade das escolas. 

 

Palavras-Chave: Prevenção. Adolescentes. Dinâmicas. 

Área do Conhecimento: 4.06.03.00-8 – Medicina Preventiva. 
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PUERICULTURA NAS PRÁTICAS NA COMUNIDADE II                                           

DO CURSO DE MEDICINA 

 

CHILDCARE  IN PRACTICES IN COMMUNITY II  

OF MEDICINE COURSE 

 

Ana Carolina Mohr1 

Ana Lucília Assis da Paixão2 

Guilherme Augusto Cardoso Soares3 

Igor Wajnzstok  Brasileiro4 

Izabella Guedes Ferreira5 

Pedro Henrique Souza Silvino Assunção6 

Antônio Benedito Lombardi7 

 

A inserção do acadêmico de Medicina na atenção primária visa sua familiarização com 

a organização e com o funcionamento da rede de saúde, bem como o convívio com as equipes 

multidisciplinares. A vivência nas unidades básicas de saúde (UBS)  proporciona a formação 

de um caráter crítico, apto a perceber os determinantes sociais da saúde e a propor ações de 

intervenção sobre os mesmos. Dessa forma, a extensão universitária modifica o processo de 

ensino-aprendizagem e aproxima as universidades e comunidades no desenvolvimento de 

práticas de progresso social (ALMEIDA et al., 2012).  

Em concordância com o descrito acima, durante o segundo semestre de 2017, o grupo 

de extensionistas  realizou um conjunto de ações, como a puericultura, na Unidade Básica de 

Saúde Pousada Del Rey (UBSPDR), no município de Igarapé, calcada em um dos pilares 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a promoção do cuidado da criança. Na portaria 

1.130, de 5 de agosto de 2015, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança, em que um dos seus eixos de atuação define-se pela: 
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[...] promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral: 

consiste na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da 

criança, em especial do "Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI)", pela atenção 

básica à saúde, conforme as orientações da "Caderneta de Saúde da Criança", 

incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares. 

(BRASIL, 2015). 

 

Assim, a puericultura tem como  objetivo  oferecer  um acolhimento às crianças e à 

sua família, garantindo o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento em 

consonância  com os contextos biológico, psicológico e sociocultural em que estão inseridas. 

“É a arte de promover e proteger a saúde das crianças, através de uma atenção integral, 

compreendendo a criança como um ser em desenvolvimento com suas particularidades.” 

(SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, p.8). É por meio das consultas de 

puericultura que o profissional poderá colher os dados antropométricos, avaliar o 

desenvolvimento neuropsicomotor e conferir o cartão de imunizações de cada criança. Tal 

atividade também possui uma faceta de educação em saúde, visto que há a orientação do 

responsável acerca de cuidados com a higiene, a alimentação, a segurança e os estímulos 

benéficos para o infante. (LIMA et al., 2013). 

Durante os quatro meses de intervenções, foram promovidas rodas de conversas entre 

os estudantes de Medicina, o médico pediatra e os pais, abordando temas que visavam a 

conduta coerente para que as crianças desfrutassem de um cuidado correto e com implicações  

na qualidade de vida. Os temas abordados foram: “A importância do brincar”, 

“Amamentação”, “A conduta alimentar após os seis meses de vida”, “Violência contra a 

criança” e “A obesidade infantil”, seguidas por consultas individuais, pois a supervisão do 

crescimento através da aferição periódica do peso, da altura e do perímetro cefálico e sua 

análise em gráficos, são indicadores das condições de saúde das crianças. (BRASIL, 2010-

2011).  

Somada a essas atividades, a abordagem dos cuidados na infância para a prevenção de 

doenças  futuras  esteve presente nas discussões de puericultura, bem como a conferência do 

cartão de vacina e a orientação para a prevenção de acidentes. Nesse contexto de promoção da 

saúde infantil, a atividade de puericultura abrangeu uma extensão ainda maior, necessitando, 

para um trabalho efetivo, de uma equipe multidisciplinar  e visitas domiciliares  no contexto 

da atenção básica, a fim de realizar uma busca ativa às famílias com crianças em idades 

precoces. Nesse sentido, a participação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi decisiva 

na organização dos encontros, uma vez que uma das funções importantes do ACS é 

proporcionar a integração do serviço de saúde com a comunidade. 
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A atividade de puericultura foi de suma importância para a prevenção da saúde da 

comunidade da UBSPDR de Igarapé, na medida em que favoreceu o desenvolvimento físico e 

psíquico das crianças por meio da utilização da caderneta da criança. Dessa forma, o 

acompanhamento teve um processo sistemático e planejado, que garantiu a saúde de vários 

indivíduos  dessa faixa etária, pois, durante as plotagens dos dados coletados na consulta, foi 

possível observar alguns casos de crianças que paravam de apresentar o crescimento da linha 

de percentil  de forma ascendente, regular e dentro do percentil adequado.  

Todos os casos dos pacientes que apresentaram um desenvolvimento alterado foram 

identificados e alertados os seus responsáveis. Assim, nessas intervenções de puericultura, 

houve a possibilidade de observar a retomada do desenvolvimento de diversas crianças, sendo 

que um caso específico se destacou: um menino de seis meses de idade conseguiu retornar às 

condições  adequadas  de desenvolvimento em menos de sessenta dias após ser detectado, na 

puericultura, um crescimento comprometido da sua curva de percentil e um peso abaixo do 

esperado para sua idade.  

Além disso, a realização de encontros dos estudantes de Medicina com as mães, 

residentes na  comunidade,  possibilitou uma instrução adequada sobre temas essenciais para 

o desenvolvimento adequado  das crianças, como supracitado. Embora esses conteúdos 

fossem ministrados pelos acadêmicos de Medicina, não ocorreu a hierarquização do 

conhecimento que impedisse as mães de expressarem opiniões a respeito de suas concepções 

do cuidar. Portanto, foi por meio do diálogo e do esclarecimento de dúvidas que foi obtida a 

adesão sólida desse grupo enquanto ocorreram os eventos, concomitantemente à possibilidade 

de contribuir para a saúde da população. 

A atividade de puericultura juntamente com as reuniões apresentadas na UBSPDR no 

2º semestre de 2017, inicialmente, foram demandas da própria comunidade e dos funcionários 

da unidade, demonstrando que essas ações já impactavam de forma positiva nesse meio. A 

partir desse fato e dos resultados já mencionados, é evidente que a utilização de reuniões 

educativas com temas corriqueiros e de interesses do dia a dia de grávidas e de pais com 

filhos  pequenos atraem a atenção desse grupo, sendo, portanto, um bom momento para que 

eles aprendam e recebam orientações importantes que podem não ter sido passadas por 

profissionais da saúde anteriormente ou que não tenham sido compreendidas.  

Outro benefício foi o aproveitamento da presença desse grupo nas reuniões para a 

realização de consultas de puericultura, que são essenciais para acompanhar o correto 

crescimento  e desenvolvimento das crianças. Muitos  pais  deixam  de comparecer  com  seus  
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filhos nas consultas de rotina por diversos motivos, como distância, negligência ou falta de 

horário, assim o tempo deles presente na UBSPDR pode ser duplamente aproveitado com a 

realização desse acompanhamento com o médico.  

Outro ponto a se considerar é que essas atividades acrescentam muito para o 

crescimento da formação médica, já que exige um estudo prévio dos temas dos debates e 

promove um conhecimento acerca das principais dúvidas e preocupações dos pais nesse 

período. Além disso, o acompanhamento  da  puericultura  causa uma familiarização e ressalta 

a noção da importância da caderneta da criança para uma consulta pediátrica. Um exemplo da 

sua eficácia é a diminuição da mortalidade infantil em comunidades indígenas que passaram a 

receber esse tipo de atendimento, como afirma o ministério da saúde. (BRASIL, 2018). 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Criança. Desenvolvimento Infantil. Prevenção 

Primária. Puericultura. 

Área do conhecimento: 4.01.03.00-5 Saúde Materno-Infantil 
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LINGUAGEM ORAL E ESCRITA:                                                                         

a construção de uma comunicação eficiente 

 

ORAL AND WRITTEN LANGUAGE:  

the construction of an efficient communication 

 

Denise Brandão de Oliveira e Britto1 

Camila Eduarda Elias Silva2 

Carolina da Rocha Cruz3 

Gabriela de Souza Vaz4 

Luana de Lima Souza5 

Samara Finamor dos Reis6 

Cláudia Gonçalves de Carvalho Barros7 

 

A intervenção desenvolvida teve como tema: “Linguagem Oral e Escrita: a construção 

de uma comunicação eficiente”. Tratou-se de uma atividade de extensão, realizada na escola 

Estadual Sandoval de Azevedo, integrante da disciplina PUC Minas.  

Sabe-se que o desenvolvimento normal da linguagem oral garante um bom 

desempenho na aquisição da linguagem escrita. (CAPOVILLA, 1997). A realização do 

trabalho teve como objetivo alertar as famílias  quanto ao desenvolvimento da linguagem oral 

e escrita, a fim de que estes atrasos sejam precocemente tratados e que não acometam a vida 

social das crianças.  

Para a execução do trabalho, foi realizado o diagnóstico institucional na escola, em 

que foi possível observar uma deficiência na participação dos pais no que tange ao 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita dos alunos. Além disso, observou-se que muitos 

pais não conseguiam identificar alterações no desenvolvimento da linguagem (oral ou escrita) 

de seus filhos.  
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Analisa-se que o desenvolvimento da linguagem é influenciado por aspectos 

socioculturais. Nesse sentido, pode-se observar na socialização primária a aquisição da 

oralidade, ou seja, as primeiras produções do indivíduo se baseiam no convívio familiar. 

(WEBER, 1999). A linguagem se desenvolve à medida que o indivíduo é estimulado pelo 

meio e também de acordo com suas capacidades neurológicas, emocionais e físicas. Para que 

ocorra um desenvolvimento adequado da fala e da linguagem muitos fatores estão envolvidos 

desde o nascimento do bebê. Os dois primeiros anos são o período ideal para a aquisição da 

fala e da linguagem. O terceiro ano de vida tem uma grande importância no desenvolvimento 

do cérebro humano, ocorrendo, segundo FENSON et al (1994), um rápido aumento na 

compreensão e da expressão verificado no vocabulário que se caracteriza pelo nome dos 

objetos e das pessoas com as quais interage. 

O ambiente escolar é um dos responsáveis pela socialização secundária apresentando 

normas de convívio social, influenciando na linguagem oral e propiciando o aprendizado da 

leitura e escrita. No entanto, na realidade atual não basta apenas a habilidade de ler e escrever, 

mas também de interpretar. Dessa forma,  

 

(...) já se requer dos indivíduos não apenas que dominem a tecnologia do ler e do 

escrever, mas também que saibam fazer uso dela, incorporando-a a seu viver, 

transformando-se assim seu “estado” ou “condição”, como consequência do domínio 

dessa tecnologia(...) (DEL RÉ, 2006 p.112)  

 

Nesse contexto, observa-se a importância do letramento, que, segundo Paulo Freire 

(1990), é o domínio sobre os signos linguísticos escritos, que pressupõe uma experiência 

social que precede a da ‘leitura’ do mundo, visto que ele permite o melhor desenvolvimento 

do discurso oral e escrito o que promove a comunicação de ideias, pensamentos, influência 

sobre o outro e estabelece relações interpessoais. As crianças que não adquirem essa 

capacidade de comunicação (oral e escrita) terão dificuldades de interagir no meio social 

influenciando negativamente sua vida.  

Devido a tais necessidades, entregou-se um questionário aos pais para diagnosticar 

suas principais dúvidas; de acordo com as respostas obtidas, foi elaborado um material 

informativo acerca dos marcos de desenvolvimento da linguagem,  para ser distribuído aos 

pais; em seguida, também foi distribuído um questionário avaliativo sobre a ação. Foram 

entregues, inicialmente à escola 600 questionários que apresentavam as seguintes questões:  
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a) Pergunta 1 - A interação da criança com seus pais auxilia no processo de aquisição / 

aprendizagem da linguagem oral (fala).  

b) Pergunta 2 - A brincadeira ajuda seu filho a desenvolver a linguagem.  

c) Pergunta 3 - Problemas na fala podem interferir na linguagem escrita.  

d) Pergunta 4 - Os agravos na Linguagem oral e escrita influenciam a vida profissional 

e social da criança.  

e) Pergunta 5 - Você conhece os marcos de desenvolvimento da linguagem oral?  

f) Pergunta 6 - Você conhece os marcos de desenvolvimento da linguagem escrita?  

g) Pergunta 7 - Os problemas de escrita devem ser tratados além da escola?  

h) Pergunta 8 - No dia a dia, se seu filho possuísse alguma falha na comunicação oral, 

você conseguiria identificar?  

i) Pergunta 9 - Qual profissional seria capaz de tratar os problemas de linguagem oral 

e escrita?  

j) Pergunta 10 - Marque a seguir a quantidade de participação nas atividades escolares 

do seu filho.    

 

Após a análise do primeiro questionário, constatou-se que o total da amostra foi de 

134 pais ou responsáveis que participaram dessa primeira etapa e a contagem das respostas é 

exposta a seguir:  

 

a) Pergunta 1 - 130 “Sim” e 4 não responderam.  

b) Pergunta 2 - 126 “Sim”; 5 “Não” e 3 não responderam.  

c) Pergunta 3 - 123 “Sim”; 8 “Não” e 3 não responderam.  

d) Pergunta 4 - 126 “Sim”; 3 “Não” e 5 não responderam.  

e) Pergunta 5 - 39 “Sim”; 90 “Não” e 5 não responderam.  

f) Pergunta 6 - 84 “Sim”; 80 “Não” e 6 não responderam.  

g) Pergunta 7 - 127 “Sim”; 4 “Não” e 3 não responderam.  

h) Pergunta 8 - 104 “Sim”; 22 “Não” e 7 não responderam.  

i) Pergunta 9 - 15 “Professor”; 92 “Fonoaudiólogo”; 3 “Psicólogo”; 14 “Professor e 

Fonoaudiólogo”.  

j) Pergunta 10 - 73 “Muito presente”; 53 “Presente”; 6 “Pouco presente” e 2 não 

responderam.  
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Foram entregues posteriormente, 600 folders informativos e 600 questionários para a 

avaliação da atividade. Este questionário apresentava as seguintes questões:  

 

a) Pergunta 1 – O que você achou do folder?  

b) Pergunta 2 – O folder foi explicativo?  

c) Pergunta 3 – Após ler o folder, você consegue identificar alguma alteração na 

linguagem do seu filho?  

d) Pergunta 4 – O folder mudou seu pensamento sobre a linguagem oral e escrita?  

e) Pergunta 5 – Ao ler o folder, você sentiu necessidade de procurar um profissional 

para avaliar seu filho?   

 

Após o recolhimento dos questionários de avaliação e a análise de dados, chegamos a 

um total de amostra de 57 questionários respondidos que, em comparação ao primeiro 

questionário, totalizaram um número bem inferior. A contagem das respostas é citada a 

seguir:  

 

a) Pergunta 1 – 14 “Bom”; 19 “Muito bom”; 20 “Excelente” e 4 não responderam.  

b) Pergunta 2 – 52 “Sim”; 2 “Não” e 3 não responderam.  

c) Pergunta 3 – 33 “Sim”; 19 “Não e 5 não responderam.  

d) Pergunta 4 – 39 “Sim”; 6 “Mudou totalmente”; 9 “Não” e 3 não responderam.  

e) Pergunta 5 – 24 “Sim”; 30 “Não” e 3 não responderam.  

 

Diante dos resultados comparados, foi possível perceber que a maioria dos 

responsáveis não tinha conhecimento sobre o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

Apesar do depoimento da instituição sobre a ausência dos pais na vida escolar dos filhos, e do 

pequeno retorno de questionários respondidos durante a pesquisa, a maioria dos responsáveis 

consideraram-se presentes na vida escolar dos alunos.   

O resultado do questionário de avalição mostrou que a maioria dos responsáveis 

avaliou o folder como “Excelente” afirmando ser explicativo, conseguindo identificar alguma 

alteração na linguagem do seu filho após a leitura do folder. No entanto, a grande maioria não 

sentiu a necessidade de procurar um profissional capacitado para diagnosticar e tratar 

alterações de linguagem oral e escrita, mas também, obtivemos um percentual considerável de 

respostas que apontaram a necessidade de procurar um profissional, o que denota que o folder 

teve um papel importante para alertar os pais sobre o tratamento das alterações de linguagem.  
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A realização deste trabalho permitiu que os autores conhecessem  aspectos da 

realidade da escola e os desafios enfrentados por professores no dia a dia da formação dos 

alunos, e na interação entre escola e família.  Além disso, foi possível considerar que ainda há 

um conhecimento  escasso  sobre  o desenvolvimento da linguagem oral e escrita entre os pais 

e/ou responsáveis dos discentes. Também foi observada a ausência de participação dos pais e 

responsáveis na vida escolar  dos filhos, o que pode contribuir negativamente no desempenho 

escolar das crianças.  Diante desses fatos, concluiu-se ter sido relevante a contribuição do 

folder na promoção  do conhecimento sobre o desenvolvimento da linguagem oral e escrita e 

a importância do trabalho fonoaudiológico na escola. 

 

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Linguagem Infantil. Educação  

Área do conhecimento: 4.07.00.00-3 Fonoaudiologia  

 

 

REFERÊNCIAS 

CAPOVILLA, F. C. e col. Desenvolvimento linguístico na criança dos dois anos aos seis 

anos: Tradução e estandardização do Peabody Picture Vocabulary Test de Dunn & Dunn, e da 

Language  Development Survey de Rescorla. Ciência Cognitiva: Teoria, Pesquisa e 

Aplicação, v. 1, n.1, p. 353-80, 1997.  

DEL RÉ, Alessandra. Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística. São Paulo: 

Contexto, 2006 

FENSON, L.; DALE, P.; RESNICK, J.; BATES, E.; THAL, D; PETHICK,S. - Variability in 

Early Communicative Development. Monographs  of the Society for Research in Child 

Development, 1974.   

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 44 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.  

GOODMAN, Kenneth. El Lenguaje Integral: Un Camino Fácil para el Desarrollo del  

Lenguaje. In: Lectura y Vida. Junho, 1990. 

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva.  Max 

Weber; tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; revisão técnica de Gabriel 

COHN. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 586p.1999. 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

263 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: uma experiência de ensino-aprendizagem 

através do Projeto Itapuranga 

 

HEALTH EDUCATION: a teaching-learning experience through the 

Itapuranga Project 

 

Grasiele Cristine Ferreira1 

Júlia Rocha Soares2 

Luana Mendes Campos3 

Luísa Chaves Simões Silva4 

Rebeca Lorrayne da Costa Martins5 

Stefânia Lais Anzolin Nicola6 

Adriana Diniz de Deus7 

 

O projeto de extensão “Saúde em Itapuranga 2017” possibilitou a ida de quatro 

docentes e cinquenta discentes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, 

Medicina e Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Campus Betim 

à cidade de Itapuranga-Goiás. Teve como principal objetivo fortalecer a atuação do Sistema 

Único de Saúde Municipal, a Associação Popular de Saúde e as Pastorais Sociais da Igreja 

Católica no cuidado integral à saúde através do apoio à gestão, à assistência e ao trabalho de 

educação em saúde, junto a população de maior vulnerabilidade social. Entre as atividades 

realizadas, encontram-se  as práticas de educação em saúde que foram preparadas para 

abordar  temas relacionados  às diversas fases da vida e de gênero.  

 O desenvolvimento dessas atividades levou em consideração a importância de se 

trabalhar em grupos educativos, por ser um importante instrumento de comunicação, 

aprendizado e troca de conhecimento em saúde, principalmente dentro do contexto de uma 
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comunidade. Sendo a prevenção e promoção o foco do trabalho desenvolvido, os grupos 

educativos possibilitaram um maior comprometimento com a realidade local e surgimento de 

propostas de intervenção mais participativas que levaram em consideração o saber de todos os 

participantes (VIERO et al., 2015). Utilizando-se de metodologias ativas e criativas, esses 

grupos de educação em saúde estimulam a população envolvida a assumir o protagonismo na 

busca de conhecimento sobre os processos de saúde-doença e consequentemente a atuar para 

conquistar aquilo que consideram melhor para si. (VIERO et a.l, 2015).  

Assim, a educação permite repensar o que se compreende como saúde, promovendo 

uma maior participação em relação a decisões e planejamento de saúde e ao empoderamento e 

autonomia social.  (OLIVEIRA, 2011; citado por SILVA et al., 2014). As propostas 

desenvolvidas pelo projeto foram realizadas a partir de dez encontros, dos quais quatro foram 

realizados na Unidade de Saúde da Família - USF Vila Fraternidade e outros quatro na USF 

do Xixazão.  Os quatro grupos foram divididos por temas, de acordo com os Ciclos de Vida: 

saúde da Mulher; saúde da Criança; saúde do Homem e saúde do Idoso. O nono e o décimo 

encontros foram realizados com os jovens da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, quando 

se abordou o tema “Corpo, Sexo e Sexualidade”. 

As metodologias utilizadas  nas atividades educativas do projeto foram fundamentadas 

no que Garcia (2001) descreve como um processo de ensino-aprendizagem, isto é, baseada na 

problemática do cotidiano. Segundo a autora, a aproximação do ensino com o cotidiano do 

sujeito possibilita a realização de uma educação significativa, que utiliza a vivência de 

situações para objetivar e conjugar o processo intuitivo de conhecimento.  

No  em que se discutiu sobre a Saúde da Mulher, foram realizadas duas dinâmicas: na 

primeira, foi pedido que as participantes se olhassem no espelho e comentassem sobre o que 

estava sendo refletido. Dessa maneira, pôde-se dialogar sobre a influência de padrões de 

beleza e do impacto desses na autoestima da mulher.  Na segunda dinâmica, intitulada “Mitos 

e Verdades”, cada participante lia uma frase sobre a saúde da mulher e comentava se achava 

que era um mito ou uma verdade e justificava. Com a ajuda das estudantes, as afirmativas 

foram debatidas chegando a um consenso se era verdade ou mito. Tal dinâmica contribuiu 

para quebrar tabus a respeito de questões relacionadas à saúde da mulher.  

No grupo que discutiu sobre Saúde da Criança, primeiramente foi pedido que cada 

mãe presente relatasse como era a alimentação dos seus filhos e em seguida, houve uma 

conversa sobre a importância da alimentação saudável a partir da dinâmica da Pirâmide 

Alimentar e sobre como se poderia implantar, na prática, uma alimentação mais saudável para 

as crianças da comunidade. No segundo momento desse encontro, foi realizada uma roda de 
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conversa sobre a importância das vacinas para o bem-estar da criança e da família. Em 

seguida, pôde-se trabalhar questões referentes ao desenvolvimento da criança, bem como 

sobre a importância do brincar. Por fim, foi realizada uma roda de conversa acerca da 

prevenção de acidentes domésticos.  

No grupo cujo objetivo era discutir Saúde do Homem, desenvolveu-se a dinâmica 

“Nuvem da Prevenção”, consistindo na entrega de papéis, para cada participante, com 

diferentes problemas relevantes à saúde do homem. À medida que um problema era 

escolhido, discutiam-se formas de evitá-lo até que o grupo formasse uma “nuvem da 

prevenção”, rodeando cada problema de saúde. No grupo que discutiu Saúde do Idoso, foi 

realizada a “Dinâmica das Fichas”, em que afirmativas falando sobre o envelhecimento 

esperado x envelhecimento não esperado foram lidas, sendo acompanhadas de um debate para 

que cada participante pudesse colocar suas ideias e opiniões sobre o tema. Em seguida, 

também em roda de conversar, discutiu-se sobre a importância da “prevenção de quedas”, 

quando  soluções práticas a serem realizadas nas casas para evita-las, foram debatidas.  

No primeiro dia de encontro com os jovens da Pastoral da Juventude, após a  

apresentação dos participantes, realizou-se a “Dinâmica das Frutas”, quando os jovens foram 

divididos em grupos. Foi solicitado que desenhassem o corpo feminino e o masculino com 

ênfase nos caracteres sexuais secundários. Um dos integrantes de cada grupo “deitou” no 

papel craft e os demais colegas, com pincel atômico, contornaram o seu corpo. Em seguida, 

os grupos completaram o trabalho desenhando todo o corpo e enfatizando as características 

sexuais secundárias. Após a apresentação dos grupos, houve discussão e esclarecimentos 

sobre as principais dúvidas levantadas pelos jovens. Na segunda parte desta dinâmica, aos 

grupos que ficaram com o desenho do corpo feminino, distribuiu-se um abacate, dois tomates, 

dois talos e folhas de salsinha e um talo de mamona.  

Aos grupos que desenharam o corpo masculino, distribuiu-se uma banana, dois 

tomates, uma cabeça de alho, dois tomates cerejas, dois amendoins na casca, dois cordões, um 

balão. Orientou-se que cada grupo montasse no desenho e utilizando das frutas, os órgãos 

genitais. Depois, cada grupo explicou o resultado do seu trabalho e, por fim, houve um debate 

sobre a anatomia e fisiologia dos órgãos genitais e esclarecimento de dúvidas. Em seguida, 

foram distribuídas “camisinhas masculinas” e realizada uma roda de conversa sobre a maneira 

mais correta de utilizá-la. No final desse primeiro encontro, uma  caixa foi deixada para que 

os jovens depositassem suas dúvidas e/ou perguntas referentes a sexo e sexualidade. No 

segundo dia, realizou-se a “Dinâmica dos Mitos e Verdades”, na qual foram entregues cartões 

verdes (verdade) e vermelhos (mitos) aos participantes. Nesse momento, logo após a leitura 
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das frases, os jovens levantaram os cartões de acordo com a sua opinião sobre a afirmativa, 

em seguida, havia o debate.  As perguntas feitas no dia anterior foram lidas e discutidas com 

os presentes em roda de conversa. Para finalizar, foi organizada a “Dinâmica da Caixa do 

Respeito”, que teve como objetivo estimular o bom convívio e a solidariedade entre os jovens. 

Dentro dela havia guloseimas e uma mensagem inspiradora, as quais foram distribuídas aos 

participantes. 

Pôde-se perceber que, apesar da divulgação realizada pelas agentes de saúde 

convidando a população para os encontros, os grupos de educação em saúde tiveram a adesão 

abaixo de 20 participantes esperados, exceto o grupo dos jovens que respondeu bem ao 

convite, com média de 30 participantes. A baixa adesão aos grupos pode ter sido 

consequência de eles terem sido realizados durante o dia, em horário regular de trabalho e o 

encontro com os jovens ter sido realizado durante duas noites.  

O tema abordado com os jovens “Sexo e Sexualidade” é sempre de grande interesse 

entre eles, por isso observamos que havia um grande envolvimento nas atividades e interação 

efetiva durante as dinâmicas: elaboraram perguntas, focaram nas informações e absorveram 

os assuntos abordados.  A participação dos agentes de saúde nos grupos de educação nas UFS 

foi enriquecedora, pois, sendo membros ativos na comunidade, se comprometeram em 

repassar, como facilitadores, os conhecimentos adquiridos utilizando as dinâmicas que foram 

organizadas para estes encontros. A partir desta experiência, a convicção sobre a importância 

do trabalho educativo ficou clara para a equipe do projeto, principalmente quando se percebeu 

o valor da utilização  de metodologias ativas, que partem da realidade do participante e que 

estimulam a socialização e compartilhamento do conhecimento, incentivando o protagonismo 

e empoderamento dos sujeitos no cuidado em saúde. O projeto também ofereceu aos 

estudantes uma experiência de inserção na comunidade, possibilitando uma maior vivência 

das várias frentes de atuação interprofissional, as quais contribuem para a melhoria da saúde 

da população, bem como na perspectiva do cuidado integral e humanístico. 

 

Palavras-chave: Social. Comunidade. Prevenção. Promoção de saúde. Grupos educativos. 

Área do Conhecimento: 4.06.03.00-8 Medicina Preventiva. 
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FUTEBOL DE CINCO: uma prática extensionista1 

 

FOOTBALL OF FIVE: an extensionist practice 
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O projeto Educação Esportiva é um projeto da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais  que visa oferecer à comunidade  acadêmica e à comunidade em geral um 

espaço de conhecimento, prática e estudo da cultura corporal do movimento, por meio de 

modalidades esportivas e paradesportivas,  com o qual se proporciona a construção de uma 

formação voltada para a qualidade de vida e para a experiência socioeducativa democrática, 

crítica e transformadora para e pelo esporte.   

Com o intuito de integrar a vivência de pessoas com deficiência visual com o 

paradesporto, além dos eixos temáticos dança de salão, capoeira, futebol, basquete, vôlei, 

natação e ginástica para todos, desde o primeiro semestre de 2015, foi incluído o eixo 

paralímpico por meio da modalidade futebol de cinco. Essa modalidade começou a ser 

praticada por volta da década de 50 nos corredores e salas de instituições especializadas em 

Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, e utilizavam como implemento garrafas e 

latinhas. O Futebol de Cinco atende a uma demanda da nossa cultura pois, no Brasil, e em 

muitos outros países, o fenômeno esportivo que mais exerce fascínio na população é, sem 

dúvida, o futebol, que contém um conjunto de símbolos significantes em nossa cultura 

(MORATO, 2007). Assim como no futebol, outras modalidades esportivas também sofreram 

adaptações, para atender os diferentes públicos específicos que demandam um interesse 

voltado para explorar suas potencialidades.  
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Segundo Morato (2007), o Futebol de Cinco é uma modalidade paradesportiva 

coletiva capaz de proporcionar a prática do fenômeno futebol às pessoas com deficiência 

visual. Este é jogado por 5 atletas, sendo 4 de linha (cegos) e o goleiro (vidente). Os atletas 

deficientes visuais utilizam vendas tanto para proteção dos olhos quanto para não levar 

vantagens perante a outros atletas, que ainda veem vultos e luzes. As orientações em quadra 

são feitas pelo goleiro (no terço defensivo) o treinador (no terço médio) e o chamador (no 

terço ofensivo),  o último se posiciona atrás do gol adversário para orientar o ataque. Os 

atletas utilizam o barulho dos guizos que estão dentro da bola para encontrar o implemento, 

tocá-lo e chutá-lo. As regras são praticamente as mesmas utilizadas no futsal convencional 

tendo algumas mudanças como a área do goleiro (5m x 2m), a lateral possui uma barreira, 

dando mais dinamicidade ao jogo;  a bola que ao rolar produz um som emitido pelos guizos e 

a marcação deve ser feita falando “voy” (FONTES, 2006).  

Na sociedade moderna em que vivemos, onde recebemos estímulos visuais a todo 

instante, a pessoa com deficiência visual além de encontrar-se em desvantagem, ainda sofre 

com muitas dificuldades nos seus aspectos motor, social e emocional (JUNIOR; SANTOS, 

2007 apud SOUZA, 2011). Partindo dessa análise, o objetivo deste trabalho é descrever as 

vivências e experiências da prática do futebol de cinco em um projeto de extensão 

universitária como instrumento de promoção da prática do paradesporto e melhorar da 

qualidade de vida dos praticantes.  

As intervenções do eixo paralímpico ocorrem todas as terças, das 13h às 16h e aos 

sábados das 12h às 15h,  nas dependências do Complexo Esportivo PUC Minas. O projeto 

atualmente atende 13 alunos com deficiência visual (parcial ou total) inscritos regularmente, 

com idade entre 12 e 43 anos, todos do sexo masculino. As atividades são desenvolvidas 

utilizando diferentes métodos de ensino, como por exemplo o situacional, o analítico e o 

global, com adaptações necessárias para atender as demandas dos alunos com deficiência 

visual (GALATTI, 2006).  

Para estimular a orientação e mobilidade dos alunos, os treinos são planejados com 

exercícios de orientação espacial / lateralidade, estímulos sonoros, sinestésicos e táteis. São 

trabalhados também os principais fundamentos técnicos deste esporte, como: a recepção e 

condução da bola, o passe, o drible e o chute (FREIRE; MORATO, 2012). Já marcação, 

desmarcação e a movimentação sem bola, trabalhamos de uma forma que possibilite a 

criatividade do aluno para resolver situações problema. Além da atividade extensionista no 

futebol  de  cinco, os alunos do 6° período do curso de Educação Física têm a possibilidade de  
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realizar o estágio curricular da disciplina Estágio de Bacharelado: adulto, idoso e pessoas com 

deficiência. Dessa maneira, os graduandos podem utilizar o conhecimento adquirido na 

disciplina de Estágio de pessoas com deficiência, e utilizá-la na prática dentro do projeto.  

Segundo Lanza (2009),  a teoria e a prática  são indissociáveis e devem andar juntas 

no movimento de ação e reflexão, favorecendo e proporcionando assim o desenvolvimento 

dos futuros profissionais e nas atividades propostas para os alunos. Neste terceiro ano de 

execução, o projeto iniciou o primeiro semestre de 2018 com uma proposta interdisciplinar, 

em que graduandos de Psicologia e profissionais de Fisioterapia  passaram a integrar a equipe, 

enriquecendo a qualidade do trabalho desenvolvido.  

A vivência do projeto de extensão tem proporcionado aos participantes deficientes 

visuais uma aproximação com os estagiários e extensionistas, o que possibilita um tipo de 

convívio social diferente daquele a que o beneficiário está acostumado. As capacidades de 

orientação espaço-temporal, lateralidade, mobilidade, percepção e descrição auditiva são bem 

trabalhadas nas aulas / treinos  para  que o aluno consiga utilizá-las tanto no esporte quanto 

em suas atividades de vida diária (MOREIRA, 2006). Além disso, eles relatam a melhora da 

coordenação motora, equilíbrio, na socialização, na autoconfiança e autoestima após a 

ingressão ao projeto. Já por parte dos estagiários, a grande maioria nunca havia trabalhado 

com pessoas com deficiência visual antes, e este é o primeiro contato. No início do trabalho, 

eles têm dificuldade de estabelecer um primeiro contato, não sabem como conversar ou como 

chamá-los, como será a condução de uma prática ou a um determinado local. Estes são 

pequenos exemplos em que os graduandos precisam aprender na prática a como lidar com 

esse público. O que impressiona aos participantes, também, são as possibilidades antes 

inimagináveis de serem realizadas, acontecerem diante de seus olhos. 

 

Imagem 1 – Alunos e estagiários do Futebol de cinco 1º/2018 

 
Fonte: Acervo fotográfico dos autores, 2018. 
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Durante as práticas extensionistas da disciplina  “Estágio de Bacharelado: adulto, 

idoso e pessoas com deficiência”,  estudam-se  as possibilidades  desse público, enriquecendo 

ainda mais sua atuação ao longo do estágio. Além disso, em consonância com a disciplina, 

temos o grupo de estudos de pessoa com deficiência e inclusão, no qual discutimos e 

produzimos materiais deste tema, que também contribui para o aprendizado de todos os 

envolvidos. E por último, a extensão, com o envolvimento teórico-prático, torna ainda mais 

completas as nossas vivências, experiências e aprendizado. Perante aos relatórios dos 

estagiários e aos relatos dos alunos, conseguimos atingir os objetivos do projeto, que se 

propõe em ter um bom atendimento aos beneficiários e proporcionar o aprendizado e 

crescimento profissional dos estagiários. Trabalhar com este público abre nossos olhos para 

outra área de atuação profissional que está em processo de ascensão.  

 

Palavras-Chave: Paradesporto. Futebol de cinco. Deficiência visual.  

Área do conhecimento: 4.09.00.00-2 Educação Física. 
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Este trabalho mostra a importância do papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

para a integração da Atenção Primária e da comunidade, quando seu trabalho é desenvolvido 

de forma consciente e ativa. Atuando como elo na relação usuário e centro de saúde, ele é 

capaz de identificar as demandas da comunidade através do seu contato direto e intenso, o que 

também promove vínculos, tornando-se um meio fundamental para conscientizar, orientar e 

realizar ações de promoção e prevenção de saúde.  

O profissional faz parte da comunidade em que vive e trabalha e, dessa forma, 

compartilha da realidade do local, interage com valores, linguagens, alegrias, satisfações e 

insatisfações desse ambiente (BRAND, ANTUNES, FONTANA, 2010). Como a maioria 

desses profissionais não tem consciência da função norteadora e propagadora de informações, 

o elo acaba sendo rompido.  Diante desse cenário, foi realizada uma intervenção na Unidade 

Básica  de  Saúde  (UBS)  Laranjeiras,  com o objetivo de associar esse poder disseminador de  
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informação dos ACS às demandas da unidade indicadas pelas enfermeiras do local, que 

foram: infecções respiratórias na infância, gravidez na adolescência, infecções sexualmente 

transmissíveis e aleitamento materno.   

Nesse contexto, é importante salientar que os sintomas respiratórios estão entre as 

queixas mais comuns no atendimento pediátrico, tanto nos serviços de urgência quanto nas 

consultas eletivas. Essa situação, somada à maior vulnerabilidade presente nessa fase da vida, 

reflete a importância da conscientização da população a respeito da prevenção das doenças do 

sistema respiratório, já que hábitos como a higienização frequente e adequada das mãos e a 

manutenção do cartão de vacina em dia podem evitar alguns quadros comuns na infância, 

como: gripe, resfriado, otite, rinossinusite, etc. (LEÃO et al., 2013). Além disso, vale ressaltar 

o papel fundamental do aleitamento materno, pois possui benefícios nutricionais, emocionais, 

imunológicos, econômico-sociais e de aporte para o desenvolvimento, além dos benefícios à 

saúde materna (ALMEIDA, LUZ, EUD, 2015). Por isso, é de extrema importância que essa 

prática seja incentivada pelas ACS, que estarão em contato direto com essas mães.  

A adolescência é um processo de amadurecimento e crescimento do desenvolvimento 

humano que marca a transição da infância para a idade adulta, envolvendo a puberdade 

(mudanças físicas) e todas as respostas psíquicas a essas transformações. Configura-se numa 

fase de grande vulnerabilidade diante das características da idade, aspectos de 

responsabilidade  e tomada de decisões, bem como o início dos relacionamentos afetivos e da 

vida sexual (BOTTEGA, A. et al., 2016). Dessa forma, a abordagem de temas como as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) é relevante, principalmente diante os dados da 

Organização Mundial de Saúde – OMS (2014) que apontam um crescimento no número de 

casos de IST na população jovem; de 2004 a 2013, houve um aumento de 25% na população 

com idade inferior a 25 anos, além das várias implicações dessas na sociedade, no âmbito 

econômico e psicossocial.  

A prevenção é a estratégia de maior importância no controle das IST. Assim, 

considerando o papel disseminador dos profissionais de saúde, como as agentes comunitárias 

de saúde, é extremamente necessária a capacitação sobre o tema, para, então, atuarem 

buscando a prevenção e promoção de saúde dos jovens. Em relação à sexualidade e ao 

desenvolvimento na adolescência, tem-se também o tema gravidez na adolescência que é 

muito recorrente no Brasil. Em 2015, ocorreram 546.529 nascimentos das mães entre as 

idades de 10 a 19 anos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). É importante ressaltar que o 

corpo e a mente de um adolescente  não estão preparados para conceber um  filho e, por isso, 

é de extrema importância o aconselhamento para evitar tal tipo de situação. Por isso, é 
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essencial que as ACS se atualizem sobre o assunto para disseminar os tipos de métodos 

contraceptivos e incentivar o seu uso, mostrando quais seriam as consequências de uma 

gravidez indesejada e fora da hora.  

Para o desenvolvimento da intervenção, considerando a necessidade de conhecimento 

para se atingir o objetivo em questão, o processo metodológico utilizado foi a pesquisa 

exploratória, acadêmica.  Esta foi conduzida pelo professor orientador Silvio Zeppone e foi 

realizada a partir de uma revisão de literatura. Após adquirir informações a respeito dos 

assuntos  que seriam tratados na capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, o grupo de 

acadêmicos se reuniu com esses profissionais em uma sala da Unidade Básica de Saúde 

Laranjeiras, no dia 24 de maio de 2017, das 15h às 16h30.  Foi realizada uma roda de 

conversa com o auxílio de um projetor, na qual, primeiramente, os alunos iniciaram com uma 

breve introdução ressaltando a importância do papel dos ACS na comunicação entre a 

população e os profissionais da saúde, assim como na orientação das famílias sobre o cuidado 

da sua saúde. Em seguida, houve a exposição, por meio de Power Point, dos temas já citados. 

Além disso, foram confeccionadas 15 cartilhas com o conteúdo abordado, que foram 

distribuídas  para todos os agentes presentes, e um cartaz no qual esses trabalhadores foram 

convidados a deixar um recado com a sua opinião a respeito da atividade. Ao final do 

encontro, foram elucidadas dúvidas e compartilhadas experiências, seguidas de um lanche, 

comprado pelos alunos em mercearias perto de PUC Betim, e, por fim, os agradecimentos.  

Diante das demandas percebidas pela Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica 

de Saúde Laranjeiras, o grupo pôde intervir utilizando-se do recurso comunicativo e 

disseminador de informações dos Agentes Comunitários de Saúde (CARDOSO; 

NASCIMENTO, 2007). Durante a roda de conversa, houve participação ativa dos ACS e da 

enfermeira presente na reunião com apresentação de dúvidas, questionamentos, experiências 

próprias ou de casos que haviam sido acompanhados pelos funcionários da UBS. O retorno 

que o grupo teve a respeito da intervenção  foi muito positivo, tanto por parte da gerente e das 

enfermeiras, como por partes das agentes de saúde, que se mostraram muito interessadas pelos 

temas e agradecidas pela nossa presença na unidade. Com isso, o grupo atuou de forma a 

prevenir doenças e promover saúde para a população adstrita à região de ação da UBS 

Laranjeiras. 

Considerando-se o papel fundamental dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na 

disseminação de informações à comunidade, conclui-se que a intervenção é de extrema 

relevância  no  dia  a  dia  dessas  profissionais,  pois  é instrumento  para capacitá-las a passar  
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conteúdos de muita importância no âmbito da saúde para a população, de maneira eficaz. 

Além disso, sensibiliza-as sobre a grande atuação que possuem na atenção primária à saúde e 

na concretização de assistência integral e humanizada.  

Os objetivos e resultados já explicitados ilustram como a proposta citada é 

interessante, já que foi obtido um retorno muito satisfatório das ACS, que agora se sentem 

mais aptas a ajudar no processo de prevenção e promoção de saúde.  

 

Palavras-Chave: Agente comunitário de saúde. Pediatria. Educação em saúde. Unidade 

básica de saúde. Capacitação. 

Área do Conhecimento: 4.01.00.00-6 Medicina. 
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BEM-ESTAR GLOBAL E TENDA DA SAÚDE BUCAL: informação e 

promoção à saúde para população Belo-Horizontina 

 

WELL BEING GLOBAL AND THE TENT OF BUCAL HEALTH: 

information and health promotion for population Belo-Horizontina 

 

Pedro Henrique Gonçalves Ferreira1 

Liliana Carla Ferreira Lara 2 

Yasmim Caroline Furtado de Lima3 

Lylian Vieira de Paula4 

 

Em Odontologia, estamos habituados a falar e a ouvir que “a saúde começa pela 

boca”. É muito comum o uso desse ditado na intenção de reforçar a importância de 

orientações e recomendações voltadas para a saúde bucal.  

A Saúde Bucal constitui parte da saúde geral e elemento essencial para a qualidade de 

vida. Em cada território, em cada população, deve-se aproximar das pessoas e tentar conhecê-

las, completamente: suas condições de vida (condições biológicas e psicológicas: mastigação, 

deglutição e fonação, bem como a sua autoestima), as representações e as concepções que têm 

acerca de sua saúde (o seu olhar subjetivo sobre a Saúde Bucal), seus hábitos e as 

providências que tomam para resolver seus problemas quando adoecem (processo Saúde-

Doença), bem como o que fazem para evitar enfermidades (ações preventivas).  

A Saúde Bucal vai além do cuidado com os Dentes, mas com todo o Sistema 

Estomatognático, parte integrante do indivíduo como Ser Humano. Na Graduação, e no 

presente caso, na Odontologia, as práticas de extensão universitária trazem para a sociedade 

grandes contribuições, pois representam o contato dos acadêmicos com o público em geral, 

momento no qual as teorias aprendidas em sala de aula e clínicas-escola se concretizam: de 

um lado, os acadêmicos colocam em prática tudo o que aprenderam, e de outro, a população 

usufrui deste aprendizado. 

 

                                                           
1 Graduando do Curso de Odontologia, Campus Coração Eucarístico. Pedro.goncalvesferreira@hotmail.com  
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4 Orientadora, Professora Doutora do Curso de Odontologia, Campus Coração Eucarístico. 

lylianpaula@yahoo.com.br 
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Levando em consideração a importância das orientações e recomendações voltadas 

para a Saúde Bucal, um grupo de alunos de Graduação do curso de Odontologia, da PUC 

Minas Campus Coração Eucarístico, orientados pela Prof.ª. Dr.ª. Lylian Vieira de Paula 

participaram  da  Edição  da  Caravana  “Bem-Estar  Global” na capital  mineira, ocorrida  em  

Julho de 2017. O projeto trata-se de uma iniciativa da Rede Globo, e traz em seu nome o 

programa matinal da emissora, oferecendo os mais variados serviços de saúde e de qualidade 

de vida à população, com acesso gratuito.  

 

Figura 1 – Tenda da Saúde Bucal e Atividades desenvolvidas no “Bem Estar Global”  

 

 

Figura 1 – (A) Tenda da Saúde Bucal. (B) Palco do Evento “Bem Estar Global” ( C – D) Atividades 

desenvolvidas e  Distribuição de material informativo. (E) Alunos participantes do Evento  

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Em uma estrutura montada na Praça Geralda da Mata Pimentel, a Praça da Pampulha, 

em Belo Horizonte/MG, especialmente para transmitir uma edição do matinal “Bem Estar”, o 

projeto “Bem-Estar Global”, levou à população informações e serviços de Saúde. O evento, 

ocorrido em 07/07/2017, das 8h às 14h, contou com atividades, palestras, orientações, 

consultas e exames clínico-médicos nas mais variadas especialidades médicas, odontológica e 

de outras profissões da Área da Saúde, como Fisioterapia e Terapia Ocupacional.  

Na "Tenda da Saúde Bucal", montada em parceria com o Conselho Regional de 

Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), o objetivo foi informar a população, sobre assuntos 

de interesse coletivo na Odontologia, tratando de técnicas de escovação e cuidados de higiene 
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e prevenção que garantem a saúde bucal, orientando mais de 300 pessoas sobre tais assuntos. 

Como material, foram utilizadas cartazes, modelos (boca, dentes e escova), cartilhas e 

folhetos, que abrangiam os temas: Aleitamento Materno – Os cuidados da Mãe e do bebê, 

desde o nascimento, e a importância desta prática para desenvolvimento da musculatura facial 

e desenvolvimento da fala; Traumatismo Dental – informando os cuidados após o trauma 

dental em crianças; Periodontia – Informações sobre Gengivite e Periodontite e as práticas 

adequadas / recomendadas de Escovação e Uso do Fio Dental; Doença Cárie – etiologia, 

desenvolvimento, tratamentos e prevenção da mesma e, também sobre Câncer de Boca – as 

alterações que surgem na Cavidade Oral e como proceder nesses casos. A partir do conteúdo 

dessas cartilhas, a cada tema, um grupo de alunos ministrava pequenas palestras, formando 

ciclos, conversando com a população sobre tais assuntos, de forma a engajá-los, mobilizá-los 

e, principalmente, orientá-los sobre os assuntos retratados. Ao final de cada ciclo de palestras, 

cada participante recebia, junto às cartilhas, um Kit de Saúde Bucal, de acordo com a faixa 

etária (Crianças e Adultos), fornecido pelo CRO-MG.   

Durante as ações realizadas na Tenda da Saúde Bucal, no “Bem Estar Global”, a 

população presente, incluídas  todas as faixas etárias - crianças, adolescentes, jovens, adultos 

e idosos, observou-se a forma como cada grupo, ou até mesmo cada indivíduo, tem sua 

percepção sobre Saúde Bucal. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de estabelecer 

conversas com a população, que, por vezes não costuma procurar atendimento odontológico 

periódico, nos serviços de saúde frequentados por elas. Pode-se orientar e responder às 

dúvidas (por vezes comuns entre os presentes), e dessa forma, esclarecer, modificar e 

melhorar as práticas e percepções sobre saúde bucal. Como esperado, da mesma forma que 

ocorre nas edições do evento por todo o Brasil, um grande número de pessoas participaram 

das atividades ligadas à Odontologia, propiciando e colocando em prática o principio das 

atividades de extensão, na quais “de um lado, os acadêmicos colocam em prática tudo o que 

aprenderam, e de outro, a população usufrui deste aprendizado”.  Além disso, houve a 

possibilidade de vivenciar uma realidade diferente do cotidiano, o que promoveu uma troca 

cultural enriquecedora para todos. 

A Odontologia não exerce suas práticas somente em procedimentos e intervenções 

clínicas e/ou cirúrgicas, mas também por meio de ações de Promoção e Orientação à Saúde 

Bucal. As ações coletivas em saúde bucal são estratégias para a melhoria das condições de 

saúde bucal da população, sendo desenvolvidas com o objetivo de atingir o maior número de 

pessoas. As atividades de educação em saúde bucal devem promover um ambiente 

descontraído, utilizando linguagem acessível, por meio de metodologia lúdica, justificando os 
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métodos adotados na atividade realizada, com pequenas palestras e conversas, brincadeiras, 

modelos, cartilhas e entrega de kits à população. Dessa forma, na  presente intervenção, 

notou-se que a educação em saúde oferecida à população permitiu-lhes subsídio para buscar 

melhores condições de qualidade de vida. Fornecer educação ao paciente, e principalmente, à 

população na qual ele está inserido, pode resultar em uma melhoria em saúde bucal e, em 

longo prazo, permitir uma compreensão completa sobre o que é ter saúde, os processos que 

levam a instalação das doenças, instrução sobre suas atitudes, comportamentos e atividades de 

higiene – bucal e corporal (as quais podem auxiliá-lo na prevenção de patologias bucais e de 

saúde como um todo). Diante do exposto, conclui-se ser estratégica a Educação em Saúde, 

desenvolvida em atividades como esta, sendo de extrema relevância social, uma vez que 

trabalha  na capacitação em saúde bucal de indivíduos e coletividades, por vezes em situação 

de desfavorecimento social, com vistas à facilitação de sua autonomia e empoderamento. 

 

Palavras-chave: Saúde bucal coletiva. Escovação. Práticas de Saúde. Odontologia Social.  

Área do Conhecimento: 4.02.08.00-1 Odontologia Social e Preventiva 
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VIVÊNCIA NO LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULA EM 

ITAPURANGA-GO 

 

LIVING AT THE HOME FOR THE ELDERLY OF SÃO VICENTE DE 

PAULA IN ITAPURANGA-GO 

 

Letícia Mitalle da Silva Soares1 

Sophia de Araújo Libanio Costa2 

Jacqueline do Carmo Reis3 

 

O crescimento da população idosa no Brasil tem ocorrido em grande proporção nas 

últimas décadas. Segundo estatísticas, em 2010, essa população era de 20,5 milhões, o que 

significava 10,8% da população total. Estudos indicam que, em 2020, esse número será de 

30,9 milhões de idosos no país, representando 14% da população total (LIMA,2016). Em 

decorrência desse acontecimento, existe a necessidade de criação das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), com natureza sociossanitária, que podem ser com ou sem 

fins lucrativos. A institucionalização do idoso nesses locais tem sido atribuída à oportunidade 

de acesso as ILPI, às dificuldades econômicas e psicossociais das famílias para a realização 

do cuidado, impactadas pela vulnerabilidade e redução da capacidade funcional das pessoas 

nesse momento da vida (PINHEIRO,2016).  

O Lar São Vicente de Paula, da cidade de Itapuranga, deveria ser adaptado para 

acolher apenas idosos, porém, devido à falta de recursos e ferramentas sociais na cidade, este 

acolhe pessoas de diversas faixas etárias e com variados quadros clínicos, o que dificulta, de 

certa forma, o trabalho na instituição. Por mais que a ILPI em questão atenda às necessidades 

humanas básicas, como alimentação, higiene e moradia, existe uma restrição dos mesmos ao 

contato familiar e social, além de carência de recursos que garantam a qualidade de vida 

desses idosos. Este estudo tem, portanto, o objetivo de relatar a experiência do trabalho 

extensionista realizado no Lar São Vicente de Paula, na cidade de Itaporanga, Goiás.  
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3 Me e Professora do curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim. E-mail:  jacreisfisio@hotmail.com. 
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Trata-se de uma prática  extensionista realizada por alunos e professores da PUC 

Minas Betim, no Lar São Vicente de Paulo na cidade de Itapuranga em Goiás. A instituição 

possui 43 internos, sendo 23 idosos e 20 adultos. Participaram desta ação 12 alunos dos 

cursos de Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem, sob a orientação de professores.  

Inicialmente foi realizado um diagnóstico local para conhecer as necessidades 

individuais e coletivas dos idosos. Nesse momento, foi constatado que boa parte dos internos 

não era composta de idosos, e sim de adultos, sendo a maioria absoluta pacientes da área da 

saúde mental. A partir dessa informação, a equipe optou por realizar, durante os dias que 

estariam na cidade, atividades não restritas somente à geriatria, mas sim atividades que 

envolvessem todos os residentes da casa, de modo que fossem adaptadas às particularidades 

psiquiátricas dos moradores e trouxesse benefício geral para o lar. Optou-se por realizar ações 

com foco no apoio a gestão, busca de parcerias externas, capacitação de cuidadores e 

organização dos processos internos. 

Para resgatar a identidade e autoestima dos moradores da ILPI, bem como os 

empoderar em relação ao local onde vivem, eles foram fotografados e, posteriormente, as 

fotos foram reveladas e coladas em um mural confeccionado pelos alunos. Este mural foi 

colocado em local onde os idosos pudessem ver suas fotos.  

Outra atividade  foi uma apresentação de teatro para os funcionários e residentes do 

lar, com o objetivo de proporcionar lazer e tornar o ambiente alegre e agradável para todos. 

Houve também uma tarde de música para os idosos e funcionários possibilitada pela doação 

de um aparelho de som, feita por uma professora do projeto.  

Os extensionistas organizaram os prontuários dos moradores, de modo que cada 

residente passou a ter uma pasta com seu nome e seus dados, organizadas por ordem 

alfabética, o que possibilitará o registro de dados de saúde dos idosos  para o 

acompanhamento pela equipe de saúde. Na sala de medicamentos do lar, foi feita uma 

reorganização dos fármacos, incluindo a elaboração de um check list dos mesmos, de maneira 

a facilitar o trabalho dos funcionários.  

A ação mais impactante realizada e que garantirá uma sustentabilidade de nossas ações 

foi uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Itapuranga, 

representantes do Lar Vicente de Paula, representantes da equipe de saúde da Unidade Básica 

de Saúde responsável pela ILPI, Presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de 

Paula, representantes das Pastorais do Idoso, Saúde e Enfermos da Igreja Católica, 

representantes da PUC Minas Betim, representante do Conselho de Educação, o Pároco da 

Igreja Católica de Itapuranga e o pastor da I Igreja Batista de Itapuranga. Nessa reunião, foi 
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discutida a apresentação das propostas de melhoria elaboradas pelos alunos e professores da 

PUC Minas Betim para o Lar, tais como: melhoria da infraestrutura do espaço físico, 

necessidade de aquisição de mobiliário, cadeiras de rodas e andadores; melhoria da qualidade 

de vida com implantação de atividades culturais para os idoso como apresentação e aulas de 

música e teatro, construção de uma horta comunitária, realização de atividades físicas 

regulares e garantia de uma equipe de saúde multiprofissional para o cuidado integral. Foi 

concluído que a implementação de tais atividades só seria possível através da concretização 

de parcerias entre as igrejas, a Prefeitura Municipal e a sociedade em geral. Realizou-se 

também uma capacitação para todos os funcionários do lar com foco no cuidado aos idosos e 

no próprio cuidado, orientando sobre a prática de atividades físicas e questões ergonômicas 

relacionadas ao trabalho de cuidador. 

As atividades realizadas no Lar São Vicente de Paula pelos extensionistas da PUC 

Minas possibilitaram uma profunda reflexão e levantamento de propostas sobre como 

promover a saúde dos idosos da ILPI, buscando-se reabilitar e prevenir os agravos à saúde 

afim de assegurar um envelhecimento saudável e ativo.  Para somar qualidade de vida aos 

anos vividos por estes idosos, introduzindo práticas de cuidado mais humanizadas, é 

imprescindível a busca de parcerias intersetoriais que garantam o resgate da inclusão dos 

idosos dentro de seu contexto familiar e social, bem como a continuidade e a implementação 

das ações propostas. 

 

Palavras chave: Institucionalizados. Geriatria. Atividades. Extensão. 

Área do Conhecimento: 4.06.02.00-1 Saúde Publica. 
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ASCARIDÍASE: uma prática extensionista. Qual a importância para a 

sociedade? 

 

ASCARIDIASIS: an extensionist practice. What is the importance for 

society? 

 

Luiza Helena Temponi Silva1 

Letícia Pessoa Oliveira2 

Lorena Gomes e Moura3 

Camila Monteiro Cunha4 

Brenda Aparecida Ribeiro da Silva5 

Janaina Sousa Campos Alvarenga6 

 

A ascaridíase é uma parasitose intestinal, causada pelo Ascaris lumbricoides, 

popularmente conhecido como Lombriga, que acomete principalmente crianças em idade 

escolar. A parasitose é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos infectados por 

ovos, contendo a larva do helminto em estádio L3. Geralmente, são mais susceptíveis os 

indivíduos  que vivem  em regiões onde não há saneamento básico ou o serviço ainda é muito 

precário.  

Atualmente, o controle da doença é realizado a partir da melhora na qualidade de vida 

da população, aumentando o acesso ao serviço de saneamento básico e também às instruções 

sobre adequada higienização da água e de alimentos, bem como noções de higiene pessoal. 

Não existe vacina contra essa parasitose e o tratamento dos indivíduos parasitados ainda é 

uma das alternativas de controle.  

Diante da relevância social  do combate a essa doença, este trabalho foi apresentado a 

alunos de uma escola pública,  ressaltando a importância da prevenção dessa parasitose e seus 

impactos na saúde. Os alunos foram estimulados a participar da atividade, em que foram 

abordados conceitos tais como formas de contaminação, sintomatologia, diagnóstico e 

principalmente medidas profiláticas da parasitose. Dessa forma, os indivíduos foram 

empoderados e transformados em multiplicadores dessas informações, que serão levadas às 
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pessoas mais próximas, como familiares e amigos. A extensão universitária possibilita a 

formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das 

desigualdades  sociais existentes. A elaboração da atividade teve como objetivo causar  

efetivo  impacto  nos alunos participantes, a ponto de promover uma transformação e melhora 

da qualidade de vida. 

A atividade foi realizada na escola Municipal Josefina Macedo Gontijo, na cidade de 

Betim/MG, para discentes do 8º ano, com a participação de 120 alunos como beneficiários 

diretos. A organização foi no formato de uma Feira de Ciências e Biologia, em que foram 

abordadas características de algumas parasitoses, comuns na faixa etária dos participantes, 

entre elas a ascaridíase. Todo o material utilizado foi elaborado pelo grupo com produtos 

recicláveis. Após um levantamento inicial do conhecimento dos alunos sobre o assunto, foi 

elaborada uma apresentação didática e interativa, a fim de atrair a atenção e compartilhar o 

conhecimento.  

Foi elaborado um modelo do ciclo de vida do parasita, em tamanho capaz de facilitar a 

explicação e demonstração, além de exemplares dos vermes, conservados  em formol, cedidos 

pela professora, para a observação das diferenças morfológicas, que são macroscópicas. Foi 

utilizada uma lupa para melhor visualização das estruturas dos vermes e foi possível 

diferenciar fêmea e macho. Foi construído um banner informativo e muito ilustrado para 

auxiliar no momento da apresentação, além de uma maquete representando cada uma das 

possíveis complicações da doença. A fim de permitir que a informação chegasse a amigos e 

familiares dos participantes, foi elaborada uma cartilha informativa, disponibilizada ao final 

da atividade. 

Após a apresentação e troca de informações e experiências, constatou-se que 100% 

dos alunos compreenderam o conteúdo e interagiram, demonstrando grande interesse pela 

iniciativa realizada. A expectativa do grupo foi alcançada, uma vez que o público alvo 

mostrou curiosidade e alegria em participar da atividade proposta. 

Dada a importância dessa parasitose como fator que afeta a qualidade de vida da 

população, é imprescindível auxiliar na elaboração de conceitos e condutas que objetivam a 

sua prevenção. A realização desse tipo de atividade favorece a troca de experiências e 

informações além dos muros da Universidade, garantindo a formação integral dos discentes. 

Permite ainda a transformação da sociedade, além de formar biomédicos mais humanos e com 

consciência social.  A oportunidade  de  estar  em  contato  com diversos  segmentos da 

sociedade  ajuda a  preparar o profissional para atividades futuras, além de contribuir com a 
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comunidade, oportunizando a prevenção de doenças e a promoção da saúde. A riqueza da 

experiência está na troca de conhecimentos, na elaboração de novos conceitos e na 

transformação individual e social.  

 

Palavras-Chave: Parasitoses. Prevenção. Ascaris. Lombriga. 

Área de conhecimento: 2.13.02.01-4 Helmintologia Humana. 
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ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO:                                      

"Quem disse que não pode?" 

 

PHYSICAL ACTIVITY DURING GESTURE:  

"Who said you can not?" 

 

Izabela Guimarães Augusto1 

Izabella Hana Silva2 

Maira Sales Andrade3 

Marina Campos Guimarães4 

Victor de Matos Rodrigues5 

Virgínia Mara Santos Moreira6 

Henrique Leonardo Guerra7 

 

Durante o estágio feito na UBS Satélite, no município de Juatuba, foi notada uma 

carência de atividades físicas realizadas por gestantes, resultando assim, em um grande 

público sedentário. Por esse motivo, foi proposta uma atividade de intervenção que aborda  um 

tema do senso comum, já que  a maioria acredita, que durante o período gestacional, não se 

pode realizar exercícios físicos.  

A partir da oportunidade de desenvolver o projeto, foi pensado que levar a prática de 

exercícios físicos para essa população  não só incentiva as atuais gestantes à adesão de uma 

rotina de exercícios pré e pós-parto, mas também, àquelas que futuramente engravidarem. A 

intenção da proposta é, inclusive, gerar um grupo de grávidas integrado, que visa apresentar e 

disponibilizar um estilo de vida mais saudável, já que, segundo Batista (2003), ainda não 

existem recomendações padronizadas de atividade física durante a gestação.  

Evidências baseadas em estudos epidemiológicos confirmaram o papel decisivo da 

prática da atividade física na promoção da saúde, na qualidade de vida e na prevenção e/ou 

controle de diversas doenças. Diretrizes para a promoção de estilos de vida saudáveis têm sido 

recomendadas por órgãos envolvidos com a saúde pública, destacando-se a prática de 
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atividade física regular em todo o ciclo vital. Além disso, de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Atividade Física e Saúde, a prática da atividade física regular no período 

gestacional  deve ser desenvolvida,  desde que a gestante apresente condições apropriadas, 

isto é, caso a gravidez seja caracterizada de risco habitual ou com aval médico que possibilite 

a execução das atividades, caso a gestação seja considerada de alto risco.  

A prática regular de exercícios durante a gestação atua no controle de peso nesse 

período e no pós-parto, especialmente quando a alimentação está adequada. Silveira e Segre 

(2012) afirmam que os benefícios da prática de atividades físicas durante a gestação são 

diversos e atingem diferentes áreas do organismo materno. O exercício reduz e previne as 

lombalgias, devido à orientação da postura correta da gestante frente à hiperlordose que 

comumente  surge durante a gestação, em função da expansão do útero na cavidade 

abdominal e o consequente desvio do centro gravitacional. Nesses casos, o exercício físico 

contribuírá para adaptação à nova postura física, refletindo-se em maior habilidade para a 

gestante durante a prática da atividade física e do trabalho diário.  

No contexto da UBS,  a proposta  procede positivamente nesse sentido, tendo em vista 

que há gestantes acima do peso e que são previamente hipertensas e/ou diabéticas. Com base 

em tais demandas, obtidas a partir das observações feitas pelo grupo, percebeu-se então, uma 

necessidade de mudança comportamental refletida, portanto, no projeto de intervenção. 

Ainda não existem recomendações padronizadas de atividade física durante a gestação. 

No entanto, frente à ausência de complicações obstétricas, a atividade física desenvolvida 

durante a gestação  tem, por características, o foco em exercícios de intensidade regular e 

moderada, com o programa voltado para o período gestacional em que se encontra a mulher, 

com as atividades centradas nas condições de saúde da gestante, na experiência em praticar 

exercícios físicos e na demonstração de interesse e necessidade dela (BATISTA et.al., 2003).  

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizados conhecimentos e observações do 

grupo adquiridos durante o semestre, nas aulas, em consultas e visitas domiciliares, além de 

pesquisas com viés revisional-bibliográfico, em livros e documentos pautados no tema 

“Atividade física” e “Atividade Física durante a gestação”. Foram usadas também, 

informações disponibilizadas em bases de dados, buscadas através das palavras-chave: 

atividade física na gravidez. Ademais, dados históricos e geopolíticos sobre Juatuba, foram 

encontrados no site oficial da prefeitura do município e no site do IBGE.  
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Partindo dessas premissas, a intervenção foi realizada na sala de reuniões da própria 

Unidade Básica. No total, foram feitos 8 exercícios na forma de circuito, uma atividade 

grupal, além de um alongamento no início e um exercício para diminuição da frequência 

cardíaca, no final. Estiveram presentes 5 gestantes, que avaliaram a inciativa como positiva e 

voltariam  caso a atividade fosse recorrer na unidade.  

Os equipamentos utilizados são de baixo custo, acessíveis, portanto, podem ser 

adquiridos de forma fácil pela UBS. Os exercícios empregados são simples, facilitando o 

aprendizado dos profissionais que forem aplicá-los, quando não for possível o 

acompanhamento de um educador físico. As atividades, ainda, podem minimizar os efeitos de 

algumas intercorrências próprias da gestação, como dores nas juntas e/ou membros inferiores, 

que aparecem geralmente no terceiro trimestre, por causas multifatoriais. Ademais, a prática 

regular dos exercícios durante a gestação, pode diminuir as dores do parto, apresentando-se 

como outra vantagem. Além de benefícios físicos, os emocionais também são contemplados, 

já que há um aumento da satisfação com o corpo e aparência e, consequentemente, uma 

manutenção da autoestima.  

Essa iniciativa prova, ainda, que é possível e recomendada a prática de exercícios para 

esse público, funcionando como um incentivo e uma forma de mostrar que a gravidez, embora 

seja um momento de intensas mudanças fisiológicas e psicológicas para a mulher, não deve 

ser vista como um empecilho na vida materna. Por fim, a conclusão dessa proposta visa 

reforçar a importância da atividade física para esse público e também a necessidade de 

permanência desse tipo de prática semanal na Unidade Básica.  

 

Palavras-chave: Gestação. Atividade física. Exercício. Pré-Natal. 

Área do conhecimento: 4.01.01.15-0 - Ginecologia e Obstetrícia. 
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PROMOÇÃO EM SAÚDE:                                                                              

propostas do Projeto Itapuranga para uma vida saudável 

 

HEALTH PROMOTION:  

proposals of the Itapuranga Project for a healthy life 

 

Júlia Rocha Soares1 

Grasiele Cristine Ferreira2 

Letícia Mitalle da Silva Soares3 

Rebeca Lorrayne da Costa Martins4 

Ana Cláudia Rodrigues de Paula5 

Jacqueline do Carmo Reis6  

 

O projeto extensão “Saúde em Itapuranga - 2017” proporcionou aos professores e 

alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina da Pontifícia 

Universidade  Católica de Minas Gerais, Campus Betim, a experiência de conhecer e aplicar 

práticas da medicina integrativa e desenvolver atividades, rodas de conversa e propor 

estratégias voltadas para a promoção da saúde da população da cidade de Itapuranga, 

localizada no interior do estado de Goiás.  

Tais ações fomentaram, entre os atores envolvidos, o pensar de estratégias para o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde local, visando a integralidade do cuidado e a 

melhora da qualidade de vida. Segundo Norman (2013), a promoção da saúde possui sua base 

no alívio do sofrimento dos indivíduos e é muito valorizada pelos profissionais da área da 

saúde. Já para Matalon (2013), ela ocorre pela prevenção primária, a qual consiste em 

disponibilizar informações sobre as práticas e atitudes que devem ser realizadas para que se 

evitem doenças tanto somáticas, quanto físicas. Um exemplo disso, em relação à saúde 

mental, seria a prevenção do  estresse, que ocorre através de atitudes como descansar em meio 

ao cansaço, dormir bem, praticar exercícios  físicos e meditação, treinar a mente para que se 

obtenha pensamentos positivos, estar em comunhão com a comunidade e com a 

espiritualidade.  

                                                           
1Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas Campus Betim.  E-mail: juliarochapsicologia@hotmail.com. 
2 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas  Campus Betim. E-mail: grasieleferreira0@gmail.com. 
3 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas Campus Betim.  E-mail: leticia.mitalle@sga.pucminas.br. 
4 Graduanda do curso de Enfermagem da PUC Minas Campus Betim.  E-mail: lorrayne.rebeca@hotmail.com. 
5Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas Campus Betim. E-mail: acprodrigues13579@yahoo.com.br. 
6 Mestre em Educação em Diabetes, Professora do curso de Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. E-mail: jacreisfisio@hotmail.com. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

290 

O planejamento das ações propostas pelo projeto levou em consideração que o ser 

humano é um ser biopsicossocial, fruto de suas vivências, do meio social em que está 

inserido, portador de um corpo físico e de crenças que dão sentido e significado ao modo 

como cuidam de sua saúde. Cientes  de toda esta complexidade que envolve o cuidado 

integral em saúde, o grupo de discentes e docentes envolvidos no projeto desenvolveram as 

seguintes atividades: 1) Manhã do Bem Viver: em que, durante os dois encontros realizados 

com as mulheres vinculadas á Pastoral da Saúde na cidade,  pode-se dialogar sobre as formas 

como estas elaboram o cuidado em saúde, propondo reflexões sobre maneiras de adquirir 

hábitos de vida saudável e como coloca-los em prática; 2) Feiras de Saúde, que tiveram suas 

intervenções  realizadas pelos extensionistas em eventos que acontecem na cidade 

anualmente, tal como, a Feira da Lua, em que acontecem shows com artistas locais e a Feira 

do Agricultor, que possui a finalidade de ceder espaço para produtores rurais da região para 

que possam vender seus produtos;  e 3) Lian Gong, que foi realizado durante cinco tardes, na 

praça da cidade, para todos os habitantes.  

Segundo Almeida et al. (2004), o Lian Gong é uma proposta chinesa de exercícios que 

são adaptados aos tempos modernos. Os movimentos são realizados de acordo com as 

características anatômicas e fisiológicas do corpo, considerando o organismo como um 

sistema no qual tudo se conecta. São exercícios de fácil realização, em que se busca 

conquistar gradativamente maior amplitude do movimento e proporcionar o relaxamento da 

musculatura. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do trabalho de Promoção da Saúde 

realizado pelos extensionistas na cidade de Itapuranga, em Goiás. 

Dentro da metodologia adotada, na Manhã do Bem Viver,  no primeiro encontro foram 

realizados alongamentos, exercícios de Pilates, dinâmicas de grupo, práticas de relaxamento, 

meditação, massagens e debates sobre alimentação saudável. No segundo dia, aconteceram 

rodas de conversas sobre estresse, rotinas e a importância da espiritualidade, além de 

dinâmicas sobre o autoconhecimento, autoestima e autorreflexão. Também foi proposto que 

os participantes montassem juntos um cartaz, em papel craft, sobre “O que é viver bem”, de 

acordo com suas percepções sobre o tema. Nessa dinâmica, eles escreveram a resposta em 

uma etiqueta e depois, cada participante colou-a no cartaz e relatou o motivo da resposta dada.  

Na’ Feira da Lua”, foram montados  dois estandes, um no qual a população podia 

aferir a pressão arterial e em outro que realizou uma dinâmica sobre hábitos de vida saudáveis 

e não saudáveis. Em ambas as feiras, a população recebeu orientações para controle e cuidado  
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com a saúde. Para a Feira do Agricultor, foram elaboradas cartilhas que foram entregues a 

todos os habitantes, contendo as temáticas: cuidados com a higienização e armazenamento de 

frutas e legumes que eram comercializados na feira.  

Na prática do Lian Gong, foi utilizado  um palco onde o instrutor com dois 

extensionistas monitores realizaram os movimentos, ao som de músicas típicas, para os 

exercícios com orientações que foram seguidos pela população presente. 

Na atividade  Manhã Bem Viver, durante as dinâmicas, as práticas de meditação, os 

exercícios de Pilates e os alongamentos, houve a participação de todos os envolvidos. Foi 

percebida uma satisfação dos integrantes na produção do cartaz desenvolvido sobre “O que é 

viver bem”, pois neste estava o retrato da subjetividade de cada um. Esse cartaz foi fixado na 

entrada da loja de artigos naturais da Pastoral da Saúde. As rodas de conversas foram 

consideradas um momento em que todos puderam compartilhar ideias e trocar depoimentos 

de suas vivências e experiências. Houve reflexões acerca dos temas evidenciados e no final 

foram percebidos vários depoimentos e relatos positivos de como receberam benefícios com a 

participação no grupo. No final de cada dia, a Pastoral providenciou lanches com dicas de 

alimentos saudáveis, que continham opções de frutas, sucos naturais, chás, geleias e pães 

caseiros.  

Na Feira da Lua e Feira do Agricultor,  as feiras de saúde realizadas durante o projeto 

em Itapuranga, deram-se  orientações para a comunidade local presente nos eventos acerca 

dos cuidados com a saúde no cotidiano, como, por exemplo, dicas de alimentação saudável, 

meios e importância de se manter uma boa higiene pessoal e a importância da prática de 

exercícios físicos e de lazer.  

Na prática do Lian Gong, os participantes demonstraram entusiasmo com os exercícios 

e, consequentemente, sugeriram que houvesse a continuidade da atividade com a capacitação 

de um instrutor para a cidade. Houve uma média de 33,6 participantes por dia, durante a 

semana  em que a atividade foi realizada na praça central da cidade. Os participantes 

relataram melhoras na qualidade do sono, na percepção do próprio corpo, nas  dores de cabeça 

e lombar e na autoestima, mesmo com um período curto de prática do Lian Gong. Portanto, 

pode-se perceber que essa prática proporciona benefícios para o corpo e mente, podendo 

melhorar a qualidade de vida dos adeptos. 

Uma vez que a saúde física, a saúde psicológica, o meio social e a espiritualidade 

afetam a qualidade de vida do sujeito, torna-se fundamental refletir sobre os mecanismos que 

potencializam estes aspectos. As atividades realizadas pelo projeto cumpriu esse objetivo 

alcançando resultados positivos que contribuíram para o bem-estar da população assistida, 
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para a prevenção de doenças e para a qualidade de vida. Também possibilitou aos professores 

e aos alunos do projeto aprendizagem de técnicas da medicina integrativa, como o Lian Gong, 

a meditação e práticas de relaxamento. A construção da possibilidade de continuidade das 

ações na comunidade foi um dos maiores resultados alcançados pelos alunos e professores 

envolvidos no projeto. 

 

Palavras-chave: Bem-estar. Terapêutico. Prevenção. Biopsicossocial.  

Área de conhecimento: 4.06.03.00-8 Medicina Preventiva. 
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ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E O RISCO PARA 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:                                      

é preciso pensar nisso 

  

POPULATION AGING AND THE RISK FOR SEXUALLY 

TRANSMITTED INFECTIONS:                                                                           

there is need to think about it 

 

Grace de Assis Costa1 

Juliana Ladeira Garbaccio2 

 

É fato que o envelhecimento populacional, atualmente, faz parte do cenário mundial. 

Para tanto, espera-se para 2050 cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos e mais 

mundialmente de acordo com o Ministério da Saúde (2006). Só no Brasil, hoje, existem cerca 

de 28 milhões de pessoas idosas com 60 anos ou mais, segundo o Ministério da Saúde (2006), 

assim, compondo a quinta maior população idosa do mundo;  e as estimativas para o ano 2025 

é que cheguemos a 32 milhões e, em 2050, o número será maior ou igual ao número de 

crianças e jovens entre 0 a 15 anos afirma o Estatuto do Idoso (2013).  

Essa alteração no perfil demográfico brasileiro, em que o envelhecimento 

populacional se torna cada vez mais evidente, é um reflexo vinculado a melhor qualidade de 

vida associada ao progresso tecnológico da Medicina, assim acarretando aumento da 

expectativa de vida, que alcançará, em breve, em média 81,29 anos de idade. Ademais, as 

quedas da fecundidade e da mortalidade colaboram para tal quadro (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). Em razão dessa longevidade elevada e facilitadores da vida moderna, como a 

terapia de reposição hormonal  para as mulheres e os tratamentos para que os homens possam 

prolongar a ereção, a pessoa idosa vem redescobrindo experiências, sendo um deles o sexo. 

Entretanto, a falta de informações a respeito desse tema tem trazido graves consequências a 

esse público (LAROQUE, 2011).  

Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de ações que visem à promoção da 

saúde e da identidade do idoso, em que estes possam explorar possibilidades de viver sua 

própria vida com qualidade, apesar das limitações inerentes a idade que podem ocorrer. Nesse 
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contexto, este trabalho tem o objetivo de relatar, dividir e sensibilizar a respeito de atitudes 

que contribuem para a reinserção do idoso na sociedade, por meio do projeto de extensão 

existente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG), denominado “PUC 

Mais Idade”, no campus Barreiro. 

À vista da atual situação do envelhecimento populacional do país, o Projeto de 

Extensão “PUC Mais Idade”, existente desde 2002, desenvolve trabalhos de socialização, 

cidadania e educação em saúde junto a esse público por meio de diversas áreas do 

conhecimento. O projeto visa realizar oficinas de vida, nas quais o idoso tenha interação 

social, exerça o seu papel de cidadão e tenha transformação efetiva na sociedade.  

Haja vista que envelhecer bem envolve vários fatores, como individuais, biológicos, 

sociais e psicológicos, o idoso ativo deve adotar práticas saudáveis de alimentação e a prática 

de atividade física, bem como mudança de hábitos inadequados para adiar as doenças e 

incapacidades físicas em sua velhice. Além disso, relações familiares e de amizade, 

capacidade  funcional, suporte social, espiritualidade e sexualidade são preditivos associados 

a envelhecer bem (BRASIL, 2017). Sendo assim, pode-se afirmar que o projeto “PUC Mais 

Idade” é extremamente importante, tanto na formação do profissional cidadão, como também 

na colaboração junto à sociedade na tentativa significativa para a superação das desigualdades 

presentes.  

A Medicina, especificamente no projeto, teve como foco diligenciado na oficina o 

tema  sexualidade do idoso, que antes era visto como uma função apenas reprodutiva e que se 

reduzia ao ato sexual ou a genitalidade.  Na atualidade, entretanto, passou a ser visto de forma 

mais ampla, como fonte de prazer e satisfação, em todas as idades. Apesar dessa visão mais 

ampla, a sexualidade do idoso sofre hostilidade tanto da sociedade quanto do próprio idoso; 

pressão familiar, do próprio autoconceito negativo do envelhecimento, a ideia de que as 

pessoas perdem suas habilidades sexuais à medida que envelhecem  (INSTITUTO 

PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2016).  

O homem saudável  é potente enquanto estiver vivo e a sua ereção ocorre até o fim da 

vida, apenas necessitando de maior estímulo. Na mulher é semelhante, após cessar a 

menstruação, pode apresentar perda do desejo sexual, secura na vagina e na pele, ardência 

durante a relação sexual, ficando mais vulnerável às infecções vaginais. Apesar disso, o 

desejo também pode ser estimulado e preservado (MINISTÉRIO DA SÚDE, 2006). Nos 

últimos anos, a terapia de reposição hormonal para as mulheres e os tratamentos para que os 

homens  possam prolongar a ereção possibilitaram aos idosos manter a vida sexual ativa. Em 

contrapartida, o número de idosos infectados por doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
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como sífilis, gonorreia, clamídia e vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) tem se elevado, 

assustadoramente. Tal fato se deve à resistência ao uso do preservativo, falta de conhecimento 

sobre as DST, faixa etária (quando não se preocupa com a prevenção de gravidez), 

imunosenescência e doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial (MINISTÉRIO DA 

SÚDE, 2006).  

Somente no ano de 2009, no Brasil, 918 casos de Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) foram notificados por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação em pessoas com 60 anos ou mais (LAROQUE, 2011). Diante desse cenário, foi 

de grande valor realizar a oficina “Baile Mais Idade”, na qual não só se teve o objetivo de 

sensibilizar os idosos sobre comportamento de risco para contaminação por DST e a 

relevância do uso de preservativo como forma de prevenção, mas também promover educação 

em saúde de um modo geral.  

O projeto de extensão “PUC Mais Idade”, existente desde o 2º semestre de 2002, 

ocorreu na PUC MG, semanalmente, às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h, na unidade 

do Barreiro, entre os meses de setembro e novembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Contou com treze extensionistas de diversas graduações, que trabalharam, 

inicialmente, com 60 idosos de ambos os sexos, com idade igual e superior a 60 anos.  

Um estudo  dessa população idosa ingressante no projeto foi realizado; viúvo, casado, 

solteiro, doença crônica, aposentado, dentre outros. Traçou-se um perfil, assim, possibilitando 

uma melhor abordagem destes nas oficinas a ser executadas. As oficinas de vida trabalharam 

temas com o objetivo de promover a interação social, estímulo da memória, raciocínio e, 

claro, educação em saúde. Como método avaliativo das oficinas, os idosos respondiam a um 

questionário virtual padronizado a cada início das aulas de informática. Assim, não só 

possibilitava-se um retorno das oficinas, para uma possível melhora, mas também se 

incentivava  a prática do uso do computador  no processo de aprendizagem.  

Uma das oficinas, como supracitado, foi relacionada à sexualidade do idoso. Nesta 

foram entregues pedaços de cartolinas demarcadas, aleatoriamente, por sinais; asteriscos, 

triângulos e “C”. Aquele representou os infectados por uma IST; esses, o não uso do 

preservativo;  este, o uso do preservativo. Os idosos circularam pela sala simulando um baile 

e tiveram que coletar três assinaturas, as quais, simbolicamente, equivaleram as relações 

sexuais efetuadas. Ao final, os participantes sentaram-se em roda, a atividade foi explicada e 

uma aula foi dada sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), sexualidade e 

importância da prevenção de doenças.  Os idosos demostraram bastante interesse com tal 

assunto e realizaram diversas perguntas.  
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Evidenciou-se que o idosos entendem alguma coisa em relação às DST, contudo, 

possuem informações incompletas e/ou faltosas, e que são necessárias intervenções para 

direcioná-los  em educação  para a saúde. Além do mais, o trabalho realizado em grupo por 

meio do projeto de extensão, não só meramente  intensifica o suporte  social, mas é um espaço 

de possibilidades, apoio e debate de situações comuns vivenciadas rotineiramente. Assim, 

admite reconhecer potencias e trabalhar vulnerabilidades, tendo como consequência a 

elevação da autoestima e bem-estar subjetivo  (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006;  

OLIVEIRA et a.l, 2012).  

Foi possível perceber, nos idosos, ao longo do semestre, o reforço do processo 

cognitivo por meio das práticas educativas, a redução da infrequência e da intensidade dos 

afetos negativos advindos do envelhecimento e a superação de problemas. Logo, certificou-se 

que o projeto “PUC Mais Idade” tem sido um fomentador no desenvolvimento tanto social, 

quanto cognitivo e lúdico, de grande importância na vida do idoso, fazendo com que ele viva 

da melhor maneira possível. Ademais, é preciso destacar que as atividades desenvolvidas 

durante o projeto foram expressivas no processo de formação tanto acadêmica, quanto pessoal 

para os alunos participantes, uma vez que tiveram a oportunidade de articular teoria e prática 

no cuidado integral do ser em uma íntima relação com a realidade social.  

Diante do atual cenário do país, evidentemente, é preciso, cada vez mais, promover 

ações intervencionistas para acolher o público idoso, que se eleva a cada ano e fica 

marginalizado  na sociedade na maioria das vezes, para que tenha valorização de suas 

capacidades, elevação da autoestima e interação social, além de informações acerca da saúde.  

Nota-se que, os projetos extensionistas possuem um papel importante nesse processo e 

inclusão do idoso. Além de proporcionar ao estudante uma formação acadêmica, profissional 

e pessoal mais ampla, viabiliza aprendizado para ambas as partes envolvidas, inclusão social, 

espaço para apoio, ampliação de vínculos afetivos, reflexão e conscientização dos 

determinantes do processo saúde-doença. 

 

Palavras-chave: Idoso. Inclusão social. Qualidade de vida. Projeto de extensão. 

Área do conhecimento: 4.06.00.00-9 - Saúde Coletiva. 
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Tatiana T. B. De Lacerda8 

 

Atualmente, o estilo  de vida da população em geral, destacando-se os adolescentes, 

tem mudado de forma significativa (HARREBY, M. 1995). Devido à prática inadequada de 

atividade física e a alimentação irregular, o sobrepeso e a obesidade se tornaram um dos 

principais problemas de saúde pública, afetando gradativamente o estilo de vida desta 

população (REUTER et al. 2015).  Praticar atividade física regularmente na juventude pode 

acarretar inúmeros benefícios para a saúde física e mental (SOUZA R P; 2010). Além de 

permitir a perda de peso, praticar exercícios físicos é fundamental quando se deseja um estilo 

de vida saudável e alcançar maior longevidade (SILVA et al., 2012). 

Segundo Stort  (2006), o nosso  corpo  é o principal prejudicado pela inatividade 

física, pelo fato de que se o indivíduo permanece em posições desconfortáveis por longo 

prazo, o corpo fica tenso e dolorido, podendo afetar diretamente no desempenho funcional, na  
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postura, diminuindo a flexibilidade e a força e gerando desequilíbrios musculares, podendo 

também acarretar doenças hipocinéticas, principalmente  porque  grande parte da população 

não tem hábitos alimentares saudáveis. 

De acordo com Silva et al (2012), devido aos avanços tecnológicos, o desinteresse 

pela prática de atividade física tem se tornado cada vez mais frequente entre os adolescentes, 

contribuindo para o aumento dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Com o 

grande avanço tecnológico, tem-se utilizado muitos instrumentos que proporcionam uma 

realidade virtual,  que tem como principal característica a imersão tridimensional do sujeito 

neste meio, mesmo que estejam diante a um monitor (COSTA, 2000). 

Melo (2015) cita em seu estudo um excelente exemplo de avanço tecnológico, os 

Videogames  Ativos (Exergames/EXG), que são comandados através de movimentos 

corporais possibilitando o aumentando da prática de atividade física, reações fisiológicas 

semelhantes à de atividades  de baixa intensidade e melhorando outras variáveis que se 

alteram conforme o tipo de EXG e de jogo executado. 

O Nintendo Wii é um exemplo de Exergames  que possui sensor de movimento sem 

fio. Segundo Sousa (2011), há evidências de que o Nintendo Wii proporciona aumento no 

nível de atividade física, quando comparado aos videogames convencionais, sendo um 

instrumento eficaz nos aspectos motores, no combate ao sedentarismo e a obesidade e no 

controle postural e de equilíbrio.  É uma tecnologia inovadora, que favorece um ambiente 

interativo  e que necessita  de gestos e movimentos de membros superiores e inferiores para 

simular o jogo na tela. A necessidade do movimento para jogar é uma estratégia fundamental 

para manter a motivação dos jovens na realização de atividade física (VERNADAKIS et al, 

2012). 

A Extensão tem como fundamento a criação de um elo entre a universidade e a 

sociedade, contribuindo para o processo de inclusão social, interação multidisciplinar, 

construção de conhecimento e o empoderamento social. Desse modo, a Extensão é 

imprescindível para a transmissão de experiências e aprendizado (Política de Extensão 

Universitária da PUC Minas). Nesse sentido, o objetivo  do presente estudo foi avaliar o nível 

de atividade física de adolescentes do ensino médio e analisar a repercussão do Nintendo Wii 

como instrumento de incentivo para prática de exercício físico, a partir de uma prática 

extensionista. 

A partir de uma prática extensionista realizada em uma escola particular, no bairro 

Jardim Petrópolis – Betim/MG com alunos do ensino médio, foram avaliados 18 adolescentes 

17±0,3 anos, sendo 12 (66,6%) do sexo feminino e 6 (33,3%) do sexo masculino. A coleta de 
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dados foi realizada através do questionário IPAQ (Questionário Internacional de Atividade 

Física) que tem como objetivo avaliar o nível de atividade física do indivíduo. É um 

questionário autoaplicável e validado no Brasil por Matsudo (2001), que classifica o 

indivíduo em “Muito Ativo, Ativo, Insuficientemente Ativo e Sedentário”.  

Após o preenchimento do questionário, os jovens foram direcionados até o Nintendo 

Wii para conhecerem e participarem dos jogos. Em seguida, os alunos receberam um 

questionário com quatro questões direcionadas à análise do conhecimento que os mesmos 

tinham sobre o Nintendo Wii, sendo elas:  

Questão 1: Você já conhecia o Nintendo Wii?; 

Questão 2: O Nintendo Wii seria um bom instrumento de incentivo para prática de 

exercício físico?;  

Questão 3: Você trocaria outros tipos de tecnologias menos ativas pelo Nintendo 

Wii?;  

Questão 4: Você gostou do Nintendo Wii?.  

 

Por fim, em um momento de empoderamento, os jovens receberam cartilhas com 

orientações sobre os riscos do sedentarismo e a importância da prática regular de atividade 

física para uma vida mais saudável.     

A partir dos resultados obtidos no questionário IPAQ, foi possível identificar que, dos 

18 adolescentes  que participaram, 38,9% foram classificados como Insuficientemente Ativos; 

33,3% Sedentários e apenas 27,8% Ativos. 

Com a análise do questionário sobre o Nintendo Wii (NW), notou-se que 72,20% dos 

adolescentes conheciam o NW; 94,40% afirmaram que o NW seria um bom instrumento de 

incentivo para a prática de exercício Físico; 77,70%  trocariam outros tipos de tecnologia que 

não  estimulam a atividade física  pelo NW e por unanimidade 100% dos jovens gostaram da 

experiência de jogar o NW e se divertiram (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Resultado do questionário sobre o Nintendo Wii 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Foi possível analisar que os adolescentes não realizam atividade física (AF) de forma 

regular ou suficientemente e possuem desinteresse pela prática. Na pesquisa realizada, 

observou-se que grande parte dos jovens foram classificados como sedentários ou 

insuficientemente ativos, um estudo realizado por Dollman J. et al. (2005) correlaciona este 

decréscimo dos níveis de AF com as alterações dos estilos de vida da população geral. em 

especial dos adolescentes. Dentre essas alterações, estão a diminuição dos deslocamentos, 

como ir para escola ou trabalho caminhando; redução do tempo das aulas de educação física 

nas escolas, aumento das tarefas sedentárias, como, lazer utilizando vídeo games, televisão e 

longos períodos assentado. 

Segundo Melo (2015), os Exergames favorecem a movimentação corporal dos 

indivíduos, possibilitando aumento de gasto energético e nos valores de VO2, se 

assemelhando aos valores encontrados em atividades físicas de moderada intensidade (3-6 

METS), pois apresenta gasto metabólico médio de 5,4 METS. A sua prática frequente pode 

ser comparada a uma caminhada, pedalada e a práticas esportivas.  

Os achados do presente estudo demonstraram que o Nintendo Wii (NW) é um 

instrumento conhecido e extremamente divertido. O percentual de 94,40% obtido no 

questionário sobre o NW apontou que é um bom instrumento de incentivo para prática de 

exercício físico e grande parte dos adolescentes disseram também que trocariam outros tipos 

de  tecnologias  menos ativas pelo NW. Além de ganhos fisiológicos, os jogos ainda 

produzem maior prazer e motivação durante sua execução, podendo ser realizado de modo 

multiplayer, ou seja, com mais de um jogador, proporcionando assim uma melhor 

socialização e permitindo que a prática de exercício físico se torne um momento agradável.  

A realização dessa prática de Extensão permitiu demonstrar aos adolescentes que o 

Nintendo Wii pode ser utilizado como forma de exercício físico e evidenciar os danos 

causados pela inatividade, assim os jovens se tornam mais cientes de sua capacidade de 

realizarem  atividade físicas em casa  e com isso espera-se que modifiquem o comportamento 

usual e se tornem mais ativos. A utilização do Nintendo Wii é uma maneira de incentivar e 

reforçar que a atividade física é crucial para o bom desenvolvimento motor, mental e até 

mesmo uma forma de promover interação social. O empoderamento é necessário para que os 

jovens apliquem no seu dia a dia formas de melhorar os hábitos de vida e priorizar a saúde 

física e mental. 

Pode-se concluir, com este estudo, que a utilização de Exergames como incentivo à 

prática de exercícios  físicos para adolescentes,  além  de proporcionar benefícios para a saúde 

física e mental, apresenta também uma alta aceitabilidade por ser um instrumento que já faz 
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parte da realidade da população jovem. Apesar de os resultados apresentarem que grande 

parte dos adolescentes avaliados são insuficientemente ativos ou sedentários, a inclusão do 

Nintendo Wii é uma boa opção para dar  início à prática de exercício físico, considerando-se 

que apenas o vídeo game não é o suficiente, é necessário praticar outros tipos de exercícios 

e/ou esportes. Dessa forma, a realização dessa prática permitiu aos atores envolvidos 

experimentar os pilares da Extensão Universitária, que podem ser observados no aprendizado 

do corpo discente e docente como também nos benefícios à comunidade participante, 

promovendo a via de mão dupla pretendida.  

 

Palavras-chave: Empoderamento. Sedentarismo. Tecnologia. Socialização. 

Área de conhecimento:  4.08.00.00-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
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DENTISTAS DA ALEGRIA: uma abordagem odontológica diferente 

 

DENTIST OF JOY: a different odontological approach 

 

Gustavo Cardoso Laun Nacif 1 

Morena Maureem Nogueira Soares Rios 2 

Alessandra Barbosa de Araújo 3 

Lylian Vieira de Paula 4 

 

O projeto “Dentistas da Alegria” foi criado por alunos  da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais  (PUC MG)  com o objetivo de levar à população um conhecimento 

da  saúde bucal de forma alegre, divertida e descontraída. A visita dos  Dentistas da Alegria 

na creche do hospital Sophia Feldman aconteceu em maio de 2017, e contou com a 

participação de 50 crianças com suas famílias.  Na visita, abordaram-se as crianças e seus pais 

mostrando a importância da higienização bucal na fase pediátrica, como a família faz a 

higienização dos bebês e crianças menores de seis anos de idade, minipalestra com o tema 

escovação, amamentação e alimentação nas fases de bebê e criança. Houve a higienização 

supervisionada, brincadeiras educacionais sobre a importância da saúde bucal e os alunos 

fizeram uma avaliação bucal em todas as crianças, passando para os pais, as necessidades 

odontológicas atuais. Assim, os  Dentistas da Alegria  levaram conhecimentos de uma forma 

descontraída e alegre para as crianças e seus familiares que utilizam a creche do Hospital 

Sofia Feldman. 

A Odontologia  é uma ciência  que estuda e trata o sistema estomatognático;  dentro 

desse campo, existem especialidades em que o dentista pode se aperfeiçoar para tratar 

especificamente  alguma doença ou paciente. A saúde bucal deve-se entender como o 

conjunto de práticas que objetivam promover, recuperar e manter a higidez dos tecidos e 

estruturas  anatomofuncionais da cavidade bucal, ou a ela relacionados.  
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A cárie dentária e a doença periodontal  são os males que mais acometem a cavidade 

bucal, sendo a cárie o mais comum em crianças. A cárie, como um processo dinâmico  que 

ocorre em  depósitos  bacterianos (placa bacteriana na superfície dos dentes), resultando  em 

uma alteração do equilíbrio entre a superfície dentária e o fluido da placa que, com o passar  

do tempo, leva à perda mineral (THYSLSTRUP; FEJERSKOV, 1995).  

Segundo o Ministério da Saúde, para se obter uma boa saúde bucal, preconiza-se que a 

visita ao dentista seja frequente. Par a uma boa saúde bucal precisa  que os indivíduos visitem 

o dentista frequentemente. Nesse caso, a cobertura assistencial pelo Sistema Único de Saúde, 

o SUS, utilizados pelo Ministério da Saúde para o planejamento dos recursos odontológicos, 

são de uma consulta a cada dois anos  até duas consultas odontológicas ao ano. Segundo as 

diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o ingresso no sistema deve dar-se no máximo 

a partir dos seis meses de idade.  

O tema saúde bucal sempre é muito divulgado em todas as formas e mídias no país, 

porém, uma grande parcela da população brasileira não detém o conhecimento e não sabem 

como manter a sua saúde bucal.  Muitos  não sabem em que fase da vida começa a escovação, 

como higienizar e de que forma, sobre dieta cariogênica, não conhecem sobre as doenças que 

acometem a cavidade oral e extraoral, e são carentes de uma intervenção odontológica.  

Para atenuar tais problemas, os Dentistas da Alegria são alunos voluntários que através 

de palestras e orientações prestam serviço para a população de uma forma gratuita. O aluno 

Gustavo Nacif¹ foi o criador dos “Dentistas da Alegria” e, junto com os alunos e a professora 

da PUC Minas, fazem as visitas.  Dessa forma, levam o conhecimento e orientações sobre 

todos os temas odontológicos para a população. Em um grupo de aproximadamente 10 

membros,  fazem  visitas às escolas, creches, casas de repouso e atividades educacionais de 

ruas. Os acadêmicos partem dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, fazem palestras e 

avaliações odontológica no público abrangente. 

O presente estudo foi feito em relação ao projeto de extensão dos alunos de 

odontologia da faculdade PUC MG.  Parte-se da percepção,  na vida acadêmica,  de que 

muitos  não têm  o conhecimento de como lidar com a saúde bucal, e não sabem como fazer. 

Esse problema fica mais complexo quando se trata de idosos e crianças, pois são mais 

susceptíveis a doenças bucais, podendo levar a sérios traumas e medos de tratamento  

odontológico.  

Segundo Barbosa Gomes et al. (2011), é necessário diminuir a distância entre a 

sociedade em geral e a comunidade científica. Nesse sentido, é consenso que as informações 

científicas sejam socializadas e veiculadas por meio de uma linguagem acessível e 
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compreensível ao grande púbico. Para  Moraes Albuquerque et al. (2010), o relacionamento é 

a maior diferença que existe entre o tratamento da criança e adulto. Ao se tratar de uma 

criança, estabelece uma relação de um para dois, ou seja, o dentista, o paciente infantil e seus 

pais ou responsável.  

Para Silva et al. (2010), atividades experimentais demonstrativas-investigativas 

introduzidas nas palestras de divulgação científica podem colaborar para uma maior 

participação  e interação dos alunos entre si e com os palestrantes, bem como para melhorar a 

compreensão sobre a relação teoria fenômeno por parte dos alunos. Segundo Correa (2002), o 

gerenciamento do comportamento por meio da comunicação é usado universalmente na 

odontopediatria, sendo esta a base para a criação de uma relação amigável com a criança, 

permitindo assim um comportamento com sucesso e uma atitude positiva frente ao tratamento 

bucal.  Para Harris R. (2004), embora mais de uma centena de fatores, indicadores e 

preditores  de risco de cárie já tenham sido reportados, geralmente, os principais instrumentos 

considerados na determinação do risco incluem: a avaliação da experiência e atividade de 

cárie, a realização de testes salivares, a verificação de hábitos dietéticos e das condições de 

higiene bucal e a análise de aspectos socioeconômicos. 

Bijella (1999) afirma que são necessárias três etapas inter-relacionadas para que os 

objetivos educacionais sejam alcançados: buscar as percepções quanto ao problema e à 

medida preventiva em questão; relacionar a higiene bucal com as necessidades de cada 

indivíduo; e ligar a intenção com a ação, por meio do apoio ou aprovação que deve ser 

realizada com o indivíduo e também pela criação de facilidades para a execução das ações 

desejadas.  Fritscher et al. (1998) relatam  que 50% das crianças examinadas, entre 12 e 48 

meses de idade, ainda não recebiam nenhum tipo de higienização.  

Aguiar et al. (1999) avaliaram os hábitos de higiene bucal de 160 crianças, de 0 a 36 

meses de idade, e observaram que, em 71,2%  dessas, a higiene bucal não foi realizada antes 

da erupção dos dentes decíduos. Portanto, mais abordagem desse tipo deverão ser feitas para 

que a população tenha uma educação sobre saúde bucal e saiba como agir para prevenir e 

diante da doença e como conduzir os seus entes queridos ao tratamento. 

A população brasileira padece de orientações e tratamentos odontológicos, podendo 

trazer grandes problemas a saúde da população. Para se trabalhar com públicos de uma forma 

alegre e criativa, é necessário conhecer e respeitar cada fase de desenvolvimento,  faixa  

etária, medos e dessa  forma  conseguir o respeito e admiração do ouvinte. Quando se 

consegue a atenção e o carinho  do  público,  deve-se  usar  corretamente a técnica de controle  
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comportamental e passar o conhecimento de forma clara e objetiva. Nesse intuito, a 

importância de levar alegria e descontração no aprendizado do paciente é de estrema 

importância e pode até mesmo impactar vidas. 

 

Palavras chave: Dentistas da Alegria. Crianças. Odontologia. Diversão. Aprendizado.  

Área do Conhecimento: 4.02.08.00-1 Odontologia Social e Preventiva. 
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PRÁTICA EXTENSIONISTA: o uso da balança bioimpedância para 

avaliar a estimativa da gordura corporal de adolescentes de uma escola 

particular no município de Betim 

 

EXTENSIONIST PRACTICE: the use of the bioimpedance scale to 

evaluate the body fat estimate of adolescents from a particular school in the 

municipality of Betim 

 

Ana Paula T. Barroso1 

Brenda Maria H. M. Lemes2 

Carmen A. Damas3 

Carolina A. Faria4  

Gabriella F. Damasceno5 

Kerolynne  S. Campos6 
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Tatiana T. B. De Lacerda8 

 

Trata-se, aqui,  de um estudo  cujo  objetivo  é a mensuração da composição corpórea, 

a fim de estimar a possível prevalência de baixo peso, sobrepeso e obesidade dos 

adolescentes. A amostra foi composta por 15 estudantes com idade média de 17,2 anos, de 

uma escola particular no município de Betim. Foram coletados dados pessoais dos 

adolescentes como medidas e estatura. Os indivíduos foram  orientados  a subir na plataforma 

e posicionar os pés da forma indicada na balança para mensuração do peso. A partir das 

medidas do peso e altura foi calculado o IMC (índice de massa corporal). Como resultados, 

observam-se médias satisfatórias  em relação à gordura  corporal.  

Nos últimos anos, a PUC Minas desenvolve práticas extensionistas, como ações 

científicas, culturais e educativas, que possibilitam a interação da Universidade com a 

sociedade.  De  acordo  com  a  Política  de Extensão  Universitária  da  PUC  Minas  (2006) a  

                                                           
1 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: anapaulateixeirab@gmail.com. 
2 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: brendahml@hotmail.com. 
3 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: carmenapdamas@gmail.com. 
4 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail:  carolinaguiar68@gmail.com.  
5 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: gabitreeze@gmail.com. 
6 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: kerolynne24@hotmail.com. 
7 Graduanda em Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: lorenalopesmoreira@gmail.com. 
8 Professora do Departamento de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus 

Betim; E-mail: tatiana.barral@yahoo.com.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

309 

extensão na universidade tem como objetivo fortalecer a relação entre a universidade e a 

sociedade bem como instigar a participação dos universitários na produção e registro do 

conhecimento gerado através das atividades de extensão.   

Essas ações contribuem para colocar em prática todo o conhecimento teórico 

adquirido em sala de aula. Com isso, o graduando  alcança além do conhecimento científico, 

experiências que o preparam para lidar com diversos eventos do cotidiano. 

 O estudo realizado na escola teve como finalidade proporcionar conhecimento e 

autonomia aos alunos visando  melhoria da qualidade de vida, através do conhecimento das 

medidas do corpo e cuidados  com alimentação e prática de atividades físicas. 

É notório que hoje, as modificações históricas e socioeconômicas repercutiram em 

mudanças de comportamento da população, influenciando diretamente na forma como sua 

população se alimenta.   

Os níveis de gordura são cientificamente comprovados como fatores determinantes de 

enfermidades associadas, como o aumento dos níveis de colesterol, diminuição da imunidade 

e exacerbação das respostas inflamatórias, podendo ter repercussões cardiovasculares, 

alterações hepáticas e alguns tipos de câncer.  Nos casos em que ocorrem essas alterações 

ainda na adolescência, há maior a probabilidade  de os indivíduos apresentarem baixa 

autoestima,  afetando a performance escolar e os relacionamentos.  

Além disso, é importante ressaltar que não são apenas as situações de sobrepeso e 

obesidade que estão presentes na população brasileira e mundial, casos de baixo peso e 

desnutrição  também possuem  considerável incidência e prevalência e junto a eles temos as 

suas implicações, como o surgimento de doenças infecciosas devido à baixa imunidade 

acarretada  pela falta de nutrientes elevando as taxas de mortalidade infantil e a diminuição da 

capacidade produtiva na idade adulta (HEYWARD, STOLARCZYK, 2000).  

Sendo assim, é importante buscar  tecnologias válidas e confiáveis para a mensuração 

da quantidade dos diferentes componentes do corpo humano. Visto que periodicamente são 

criados dispositivos com dita proposta de medição, análise e acompanhamento dos níveis de 

gordura e da constituição corporal, o IMC  é um método prático, de fácil aplicabilidade e 

mensuração, utilizado para classificar os níveis de gordura como sobrepeso e obesidade 

(CERVI, 2005; SAMPAIO, 2005; NUNES, 2009 apud  CALTRAN et.al, 2013).  

Uma forma de avaliar a constituição corporal é a Análise de Impedância Bioelétrica 

(BIA) pela balança de bioimpedância elétrica. Por meio das diferenças de condutância  

geradas nos tecidos, pela ação de uma corrente de baixa amplitude e elevada frequência, 

geram-se valores mais precisos acerca da constituição corpórea.  
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O conhecimento das medidas do corpo promove a conscientização sobre a saúde, em 

relação a alimentação e prática de exercícios físicos, e isso leva a mudanças nos hábitos 

diários dos adolescentes promovendo melhor qualidade de vida. Assim sendo, objetiva-se 

com esta ação extensionista a mensuração da composição corpórea, a fim de estimar a 

possível prevalência de baixo peso, sobrepeso e obesidade dos adolescentes.  

Foram analisados indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 17 e 18 anos, que 

participavam de uma ação de saúde realizada na escola. As medidas foram realizadas em um 

mesmo dia, na parte da manhã, coletando-se os dados pessoais e nível de atividade física, 

além da medida da estatura de cada adolescente. A prática se iniciou com a limpeza dos pés 

com álcool, os indivíduos foram orientados a subir na plataforma e  posicionar os pés da 

forma indicada na balança para que o peso fosse medido.  

A partir das medidas do peso e altura calculou-se o IMC. Os estudantes receberam 

uma cartilha contendo o peso ideal, os valores de seu IMC, bem como os riscos para os que o 

IMC estava fora do padrão, e orientações sobre a importância da prática de exercícios físicos 

e a alimentação saudável.  A amostra foi composta por 15 estudantes com idade média de 

17,2 anos, heterogêneos segundo a raça e gênero. Foram encontrados os seguintes resultados, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Descrição das variáveis antropométricas 

Variáveis Altura Peso % Gordura 

Média 1,67(0,08) 64,5(12,2) 20,8(9,7) 

 Normal Sobrepeso Abaixo do peso 

IMC 77,7% 22,2% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A partir  do andamento da prática, foi possível observar a preocupação, principalmente 

dos garotos, com a busca pelo corpo perfeito. Com base nisso e nos resultados obtidos, 

destaca-se a relação entre adolescentes do sexo feminino e masculino, em que 3 adolescentes 

apresentaram  porcentagem de gordura acima do esperado, e 2 obtiveram  IMC com 

indicativo de sobrepeso, considerando que nenhum destes é do sexo masculino.  

Durante um estudo realizado em Pelotas, RS  observou-se prevalência de obesidade de 

10,6%  entre as meninas estudadas, enquanto somente 4,8% dos meninos apresentaram esta 

situação (ENES, SLATER, 2010). Apesar de poucos problemas de saúde devido ao sobrepeso 

e gordura corporal, a média geral do grupo apresentou bom resultado.  
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De acordo com Silva (2015), o Ministério da Saúde realizou um levantamento, nas 

capitais brasileiras, de 2006 a 2009, em que se mostrou um aumento na proporção de pessoas 

com obesidade de 42,7 para 46,6%, sendo que o percentual de obesos cresceu de 11,4 para 

13,9% no mesmo período.  Um estudo realizado com brasileiros,  escolares de sete a nove 

anos,  demonstrou uma prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada foi de 15,4 e 7,8%, 

respectivamente para o sexo masculino e feminino.  

A obesidade é frequentemente associada a fatores genéticos, fisiológicos, metabólicos, 

ambientais e comportamentais (TASSITANO et.al., 2009). Contudo, a relação entre a 

obesidade e os fatores associados  pode auxiliar no planejamento de intervenções importantes, 

como orientações  e empoderamento aos jovens sobre os cuidados com sua saúde e como eles 

esperam que isso reflita na sua qualidade de vida.  

Diante dos resultados, observa-se que a gordura corporal  se encontra dentro da faixa 

de normalidade para o sexo e a idade dos alunos e o IMC encontrado indica peso ideal. 

Portanto, os alunos avaliados se encontram saudáveis, e assim com menor risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares, etc.  Porém, esse fato não elimina o risco de 

desenvolver alguma dessas enfermidades, pois fatores ambientais e genéticos estão 

diretamente ligados a essas doenças.   

Também é possível concluir que a articulação desta ação de Extensão com a sala de 

aula permitiu o cumprimentos de vários objetivos propostos pela Universidade, como a 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, democratização do conhecimento 

produzido e a ampliação da interlocução  com a comunidade localizada no entorno.  

 

Palavras-Chave: Adolescentes. Avaliação da gordura corporal. Sobrepeso. IMC. 

Área do Conhecimento: 4.00.00.00-1 Ciências da Saúde. 
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O CASO DE MARIANA:                                                                               

experiência de desenvolvimento e aplicação de tecnologia social 

 

THE CASE OF MARIANA:  

experience of developing and applying social technology 

 

Bruna Camposano Médici1 

Daniel Henrique de Menezes Dias2 

Paula Pires Santos Pereira Thomaz3 

Tiago Castelo Branco Lourenço4 

 

No dia 05 de novembro de 2015, na cidade de Mariana, Minas Gerais, a barragem de 

Fundão se rompeu, liberando bilhões de litros de rejeito de mineração sobre os rios Gualaxo 

do Norte, Carmo e Doce, destruindo os distritos ribeirinhos, dizimando e matando a fauna e 

flora locais, contaminando e impedindo o consumo e captação de água de rios em várias 

cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita Durão, no município mineiro de Mariana, 

foi a localidade mais próxima e mais acometida pelo desastre tecnológico, com mais de 80% 

de suas construções afetadas5. Passados mais de dois anos do rompimento da barragem, as 

mais de 200 famílias do distrito ainda aguardam o reassentamento e a reparação dos demais 

danos causados, sejam sociais, econômicos ou ambientais.  

A mineradora Samarco, responsável pela barragem juntamente com as empresas Vale 

e BHP Billiton, assentou as famílias atingidas em casas alugadas pelos bairros de Mariana, 

como uma solução emergencial e provisória, alterando as relações de vizinhança e as 

dinâmicas socioespaciais  experimentadas pelos antigos moradores de Bento Rodrigues e os 

moradores de Mariana, que agora contam com uma nova vizinhança. A Associação das 

                                                           
1 Graduada em Arquitetura e Urbanismo  pela PUC Minas Coração Eucarístico. E-mail: brumedici@gmail.com. 
2Graduando em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas campus Coração Eucarístico. E-mail: 

danielmenezes.arq@gmail.com. 
3Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas campus Coração Eucarístico. E-mail: 
paulapiresthomaz@gmail.com. 
4 Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e doutorando do Núcleo de pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFMG, NPGAU. Arquitetura e Urbanismo - campus Coração Eucarístico, Núcleo de extensão 

Políticas Sociais e Urbanas - NUPSU. E-mail: tiago@coau.com.br. 
5 Rompimento de barragem da Samarco, em Mariana, completa um mês. Disponível em: 

<http://especiais.g1.globo.com/minas-gerais/2015/desastre-ambiental-em-mariana/1-mes-em-numeros/> Acesso 

em: 08/06/2017. 
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Arquitetas  sem Fronteiras (ASF Brasil)6 e o Escritório de Integração (EI)7, atores envolvidos 

na discussão do desastre tecnológico8, perceberam, através do acompanhamento às reuniões 

de grupos de atingidos, uma complexidade na linguagem técnica utilizada pela Samarco e 

seus representantes, o que dificultou o entendimento dos atingidos no processo de escolha do 

terreno para o reassentamento e as discussões do plano urbanístico. Sobre esse processo, ASF 

enuncia:  

O documento que fundamentou esta escolha, era, como é recorrente no setor técnico, 

formatado e apresentado com uma linguagem complexa, situação que gerou várias 

dúvidas e dificuldade de entendimento em relação ao seu conteúdo e consequente 

decisão sobre os terrenos. (ASF Brasil, 2016). 

 

Foi nesse contexto que o EI, a ASF e a Cáritas Brasileira (assessoria técnica dos 

atingidos)  iniciaram a construção coletiva de algumas tecnologias sociais que pudessem ser 

utilizadas pelos moradores no processo de discussão do plano urbanístico, facilitando o 

diálogo entre técnicos e atingidos.  

Segundo Duque, (2015, p.13, apud INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2004, 

p. 130) entendem-se como tecnologia social os “conjuntos de técnicas, metodologias 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas 

por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida 

[...]”. Para o cenário que se apresentou a aplicação de alguma tecnologia social, se mostrou 

com a estratégia e metodologia mais eficiente para contornar essa discapacidade de lidar com 

conhecimentos técnicos específicos. 

Neste trabalho, a equipe prezou por desenvolver a perspectiva da vertente crítica da 

Tecnologia Social, que concebe as potencialidades  da  produção cotidiana do 

território pelos seus moradores. Essa concepção difere da vertente assistencialista porque 

pretende emancipar as pessoas de suas relações de dependência. Difere também da vertente 

engajada, pois pretende promover o protagonismo dos assessorados na ação política de 

                                                           
6 Grupo fundado em 2003, composto por profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento, líderes 

comunitários, moradores e outros voluntários.  O trabalho realizado pelos Arquitetos sem Fronteiras, como o 

próprio nome sugere não se fixa em apenas um lugar, mas se desenvolve conforme as demandas, envolvendo 

atividades projetuais, jurídicas, consultorias, mobilizações em vilas, favelas, ocupações, quilombos, etc. 
Atualmente, os trabalhos têm se concentrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A 

ASF dialoga também com as universidades e movimentos sociais, tratando a arquitetura como algo político, 

social e econômico, como prática transformadora. (cf..http://semfronteirasbrasil.wixsite.com/asfbrasil). 
7 Núcleo de pesquisa e extensão do departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. 
8  De acordo com a Codificação Brasileira de Desastres (Codabre): desastres tecnológicos são aqueles atribuídos 

diretamente à ação humana, ou seja, que não são causados pela natureza, como a poluição ambiental produzida 

por resíduos radioativos, a contaminação da água e os incêndios urbanos. 

http://semfronteirasbrasil.wixsite.com/asfbrasil
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produção do espaço9. De acordo com essa vertente crítica, as discussões anteriormente 

apresentadas  culminaram  em uma oficina, que teve como objetivo principal, minimizar essa 

incapacidade  dos  atingidos de lidarem com termos técnicos utilizados pela Samarco e 

demais representantes, e assim, cruzassem por esse processo de negociação e escolha do novo 

terreno para o reassentamento, conscientes de todo o processo. A oficina contou com quatro 

dias de duração e a participação de mais de cem famílias de Bento Rodrigues.   

Este trabalho foi produzido com base na pesquisa  Tecnologia Social em ambientes 

de trabalho associado: estudos de caso na região de Izidora”, coordenado pela, Viviane 

Zerlotini da Silva10, a disciplina optativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas,  

“Metodologias participativas: O caso de Mariana”, lecionada pelo professor Tiago Castelo 

Branco  Lourenço e trabalhos gerados pelo EI. Os alunos da disciplina contribuíram com o 

levantamento socioespacial, com desenvolvimento da produção de mapas colaborativos juntos 

ao atingidos, os mesmos relataram as relações socioespaciais existentes das localidades 

destruídas pela barragem.  

A ASF, Cáritas e EI elaboraram a oficina, ‘’corpo - casa - espaço’’, trazendo desenhos 

técnicos arquitetônicos com variação de escalas, buscando aproximar os atingidos através da 

relação corpo espaço, do terreno escolhido para o reassentamento, denominado Lavoura, 

potencializando o processo de emancipação e autonomia dos assessorados, através da 

informação. A oficina foi elaborada durante  quatro encontros em Mariana e no EI, localizado 

na sala 110 do prédio 47, no Campus Coração Eucarístico, e foi prevista para ocorrer em 4 

dias, durante 3 horas por dia.  

Os atingidos de Bento Rodrigues foram divididos em 4 grupos, por critérios de 

vizinhança, de forma que os moradores de uma mesma região participassem juntos. No 

circuito, os atingidos passaram por quatro diferentes etapas, sendo as três primeiras de 

reconhecimento do território e a última, coletando suas reivindicações e mudanças no plano 

de reassentamento.  

Como resultado de todas essas discussões, tivemos a realização da oficina em 

Mariana  nos dias 10, 13, 14 e 15 de março de 2017. A primeira etapa  do circuito  

consistiu na apresentação de uma filmagem aérea, produzida com o auxílio de  um 

drone,  visando  um   entendimento  do  terreno  da  Lavoura,  que  é c onsideravelmente  mais  

                                                           
9 As três vertentes (assistencialista, engajada e crítica) e suas respectivas linhas de conhecimento no campo da 

Tecnologia Social e Produção de moradia foi sistematizada por KAPP, Adauto (2013), no artigo 

denominado Marco teórico da Rede Finep de Moradia e Tecnologia Social – Rede Morar T.S. 
10 A pesquisa foi viabilizada pelo Fundo de incentivo a pesquisa da Pontifícia Universidade Católica, FIP-PUC.  
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íngreme que o de Bento Rodrigues,  possui  menos água e arborização marcada por 

eucaliptos. No vídeo, foi possível visualizar o relevo do local, sua vegetação, estradas 

próximas, possíveis clareiras, entre outros.  

A segunda etapa continuou trabalhando no reconhecimento do terreno, porém com 

uma comparação com a estrutura do subdistrito destruído de Bento: foram dispostas, lado a 

lado, duas maquetes na escala de 1:1000, uma produzida com foto aérea da Lavoura e com 

o sistema viário elaborado pela D’ávila.  A outra maquete foi estampada com imagem 

aérea de Bento antes do desastre, onde era possível visualizar o traçado urbano, relevo, casas 

e manchas de vegetação.  

A terceira etapa do circuito consistiu na experiência de imersão do plano 

urbanístico do Novo Bento, através de uma planta baixa na escala de 1:200, o que gerou uma 

imagem de aproximadamente 5x7 metros. Essa escala significa que cada metro no papel 

corresponde  a 200 metros de terreno “real”, sendo assim os participantes puderam andar 

sobre o sistema viário proposto, entender o loteamento e a localização de áreas 

de uso público, como as praças e igrejas, e ainda desenhar ou escrever na planta qualquer 

observação,  reivindicação ou sugestão de mudança.  

 

Figura 1: Terceira etapa da oficina do dia 11 de março de 2017. 

 
Fonte: Acervo Próprio dos Autores, 2017. 
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A quarta e última etapa se configurou como síntese do processo, onde os 

moradores se debruçaram sobre uma planta do seu setor de vizinhança, na escala 1:400. Com 

o auxílio de canetinhas e lápis de cor, os atingidos puderam sintetizar suas observações feitas 

ao longo do circuito, focando no seu setor específico e no interesse da coletividade. 

Como forma de situar o corpo no espaço das plantas e maquetes, foram 

disponibilizadas  figuras humanas de acordo com a escala de cada representação. Assim os 

participantes formavam uma ideia de proporção a partir das tecnologias sociais propostas.  

O circuito apresentou a área de reassentamento e o projeto urbanístico de modo mais 

legível e criou questionamentos a respeito da “nova” Bento Rodrigues, das larguras das ruas, 

das relações de vizinhanças, das qualidades desejáveis nas vias de trânsito, da necessidade ou 

não de ciclovias e demais urbanos apresentados pela Samarco e suas representantes, 

resultando em uma discussão um pouco mais participativa dos atingidos, porém as mudanças 

exigidas pelos destituídos não foram atendidas, demonstrando a incapacidade dos órgãos 

responsáveis pelo novo reassentamento de incluir as decisões coletivas e demandas reais 

levantadas pelo grupo. 

A oficina aplicada atinge em parte seu objetivo, uma vez que contribui para 

esclarecimentos e discussões referentes ao plano urbanístico em andamento. Por outro lado, 

apresentam-se dificuldades de apropriação das tecnologias sociais por parte dos 

participantes,  principalmente por pessoas mais idosas, o que exigiria maior tempo de 

trabalho. Um agravante dentro da questão do tempo é a pressão da Samarco em realizar a 

atividade o mais rápido possível, o que impossibilita maiores observações e aproximação 

entre os assessores técnicos e atingidos. 

Durante a análise dos dados levantados na oficina, percebeu-se um maior 

interesse  pelas questões individuais, como o lote próprio e a casa, do que pelas 

coletivas. Além de maior participação masculina, podendo ser hipoteticamente, reflexos das 

atuais condições sociais.  Concluímos que o recente campo da tecnologia social deve ser 

explorado, de modo que possa avançar na promoção da emancipação de indivíduos de 

relações sociais opressoras. 

 

Palavras-chaves: Reassentamento. Processos colaborativos. Extensão. 

Área do Conhecimento: 6.05.02.03-7 Técnicas de Análise e Avaliação Urbana e Regional. 
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LEVANTAMENTO SOCIOESPACIAL: pela casa se conhece o dono 

 

SOCIO SPACE SURVEY: The owner is known by the house. 

 

Bruna Camposano Médici 1 

Daniel Henrique de Menezes Dias 2 

Viviane Zerlotini da Silva 3 

 

A intervenção social é fundamentada no conhecimento do modo de produção do 

espaço. Aprofundar o saber sobre a autoprodução nas ocupações urbanas, já era uma 

preocupação do Escritório de Integração (EI)  por longa data. O foco deste trabalho consiste, 

principalmente, em compreender a autoprodução do espaço nas Ocupações Urbanas da 

Região da Izidora, o qual reveste-se de importância nos estudos urbanos. Porque é esta a 

prática cotidiana predominante nas metrópoles brasileiras, o locus em que as contradições e 

desigualdades do modo de produção capitalista se expressam, onde a desigualdade de acesso 

aos bens coletivos se manifesta.  

Para o EI, o espaço autoproduzido, ainda que produto e reprodutor de espoliações 

várias, e o processo mesmo de autoprodução do espaço guardam potenciais que não são 

reconhecidos, quando não temidos e aniquilados pelo próprio Estado. A incompletude da 

urbanização segundo o modelo hegemônico; o baixo consumo de recursos, incluindo a terra; a 

independência da indústria e da cadeia produtiva da construção civil; a constituição de 

práticas econômicas, associativas e construtivas outras; a autonomia: tudo isso faria do espaço 

autoproduzido um campo privilegiado para a investigação e a experimentação tanto de 

metodologias e processos de projeto quanto de técnicas de urbanização sustentáveis. 

A maioria da população, ao construir, mobiliza recursos e toma decisões sobre o 

espaço com pouco ou nenhum acesso ao conhecimento técnico, a recursos econômicos e ao 

poder público.  

O modo de autoproduzir é tipicamente da esfera cotidiana, do vivido e percebido pelo 

sujeito, e está presente tanto nas partes da cidade reconhecidas como periférica quanto nas 

centrais. Para entender melhor a autoprodução, o Escritório de Integração, núcleo de pesquisa 

                                                           
1
 Graduada em Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas,  campus Coração Eucarístico. E-mail: 

brumedici@gmail.com. 
2 Graduando em Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: 

danielmenezes.arq@gmail.com. 
3 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. Arquitetura e Urbanismo campus Coração Eucarístico. 

Núcleo de Extensão Políticas Sociais e Urbanas/NUPSU.  E-mail: vivianezerlotini@gmail.com. 
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e extensão da Arquitetura e Urbanismo, do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, 

recorreu aos sujeitos que autoproduzem o seu espaço urbano dito informal, aquele em meio à 

pressão exercida pela segregação espacial: os moradores das Ocupações Urbanas4. 

Enquanto arquitetos e urbanistas, nosso desafio era compreender o objetivo da 

produção do espaço empregando técnicas pertencentes a área da Ciências Sociais, sem a 

pretensão de nos tornar sociólogos ou antropólogos; de tal forma que a ‘entrevista em 

narrativa’, foi a que melhor atenderia a essas questões sem perder o objetivo principal do 

estudo, a saber, aprofundar o conhecimento sobre a autoconstrução em ocupações urbanas e 

resgatar, com o registro histórico, a luta dos moradores da Ocupação Esperança - Região da 

Izidora. O levantamento socioespacial foi realizado no período de outubro a novembro de 

2017. 

A estratégia empregada foi aplicar a entrevista para cinco famílias, quando cinco 

grupos de quatro pesquisadores, entre eles extensionistas do projeto, se dividia no trabalho. 

Enquanto uma pessoa participava diretamente da entrevista, resgatando através da memória a 

história  do cotidiano daquelas pessoas, um segundo tomava notas, à medida que os outros 

dois  realizavam o levantamento métrico da construção em colaboração com os moradores.  

A contação da história de produção do espaço mediante a atividade de levantamento, 

propriamente dita, reduz as diferenças entre teoria e prática, técnico e morador, discurso e fala 

espontânea, pesquisa e devolução. A ideia foi potencializar o contrato social, e as 

consequentes relações de confiança entre pesquisador e autoprodutor, no tempo e espaço do 

universo da autoprodução, uma vez que os moradores se interessam em receber uma planta 

técnica de sua moradia. 

Como ponto forte para um levantamento socioespacial, a ‘entrevista de narrativa’ 

poderia ser capaz de evocar o posicionamento político e social do enunciador, reafirmar suas 

convicções, sensibilizar o ouvinte durante a interpretação do que foi narrado  fazendo com 

que o enunciador seja estimulado a compartilhar sua trajetória de vida. Segundo Jovchelovich;  

Bauer (2002 apud MUYALERT et al., 2014), 

 

As entrevistas narrativas se caracterizam como ferramentas não estruturadas, 
visando a profundidade, de aspectos específicos, a partir das quais emergem 

histórias de vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto 

situacional.  Esse  tipo  de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevistado  

                                                           
4 Segundo definição do EI, considera-se ocupação urbana todo processo de urbanização que se dá a partir da 

iniciativa e do esforço de grupos sociais para que se efetive seu direito à cidade, no qual aqui se incluem o direito 

à terra urbana, ou à localização e o direito à moradia. 
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(informante) a contar algo sobre algum acontecimento importante de sua vida e do 

contexto social [...] (JOVCHELOVICH;  BAUER, 2002, p.90  apud  MUYALERT 

et al., 2014, p. 193, 2014). 

 

A metodologia incorporou o pensamento de  Boni e Quaresma (2005, p. 68)  sobre ‘’a 

importância da entrevista como uma técnica de coleta de dados subjetivos’’ e os estudos de 

Jovchelovish  e Bauer em Narrative Interviewing, que confirmam a contundência aos nossos 

objetivos, pois seu princípio é o incentivo ao entrevistado em rememorar acontecimentos 

históricos sociais importantes em sua trajetória e, ainda que privilegie a visão subjetiva, 

coloca a linguagem e o conhecimento do entrevistado em destaque.  

A etapa seguinte ao estudo da aplicação deste método foi a verbalização de uma 

pergunta geral, ‘’Como você chegou aqui?’’, que abrangesse  questões específicas de 

interesse do pesquisador (figura 1). Essas questões específicas, não verbalizadas, são aquelas 

que, em meio à conversa que caracteriza o viés colaborativo do método em questão, dão o 

substrato científico, ao procurar o que é comum entre esses sujeitos e a forma de 

autoproduzirem seus espaços.  

 

Figura 1 - Base metodológica e perguntas exmanentes 

 
Fonte: Jovchelovish e Bauer (2002). 

 

Para ativar a memória, e a subsequente contação de histórias, que é o mote deste 

método, nos valemos da própria casa, objeto arquitetônico por excelência, remontando o 

quadro geral sobre sua construção, os determinantes e os imponderáveis da autoprodução. 

Para  inserir  a  casa  como  objeto  do  discurso dos entrevistados, optou-se pela realização do  
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levantamento técnico das moradias, valendo-nos do produto desse trabalho como um 

elemento de pesquisa e de contrapartida para os moradores se apropriarem de seu potencial - 

de registro e de instrumento político em negociações com o Estado. 

A intenção do EI era sensibilizar os moradores sobre a não separação entre construção 

do espaço comum e de moradia: ruas, instalações hidráulicas e elétricas, áreas de uso comum 

(centro comunitário, creche, igreja etc.); revelando o caráter político da produção do espaço. 

O próximo passo foi propor nomes de moradores para serem entrevistados. Foram 

escolhidos  cinco moradores que tivessem maior envolvimento com os processos de produção 

da Ocupação Esperança, presentes desde o princípio da ocupação ou aqueles que os próprios 

moradores os reconhecessem como seus representantes na vida cotidiana. 

Por meio desses moradores, pretendeu-se acessar a produção do espaço que de outra 

forma seria de difícil apreensão. Jogando luz sobre aquelas casas - em perpétua construção -, 

sobretudo, ao dialogar com a memória individual, teve-se acesso ao histórico de construção da 

habitação autoproduzida, bem como seus determinantes sociais, relações de poder, redes de 

ajuda mútua, reconhecendo ali a complexidade do processo autoproduzido na busca por 

cidadania, devido à ausência do Estado. 

Passadas as fases de capacitação da equipe de pesquisa em campo, com leitura 

bibliográfica e simulações controladas de entrevistas (pré-teste), deu-se início à fase de 

contato com os moradores selecionados para o agendamento das entrevistas e levantamento 

socioespacial. 

Para cada família, foi desenvolvida uma prancha técnica, com as seguintes 

informações: desenho técnico da planta arquitetônica e do lote para efeitos de reconhecimento 

da autoprodução do espaço pela prefeitura municipal (BELO HORIZONTE, 2011); desenho 

técnico com as atividades cotidianas desempenhadas no espaço pela família para revelar os 

vários usos do espaço (SANTOS, 1981);  localização da ocupação no vetor de expansão norte 

para sugerir a relação  dessa expansão e o aumento do valor da terra no mercado imobiliário 

(COSTA, MENDONÇA, 2008); localização moradia na quadra da ocupação para reforçar a 

quadra como unidade espacial de organização política; resumo da história da família na 

ocupação para revelar o processo de luta pelo acesso à terra; fotos da casa com seus 

moradores legendadas com suas frases e de autores clássicos sobre o direito à terra e à cidade 

(HARVEY, 2008 ; LEFEBVRE, 2001 [1968]) com a finalidade de aproximar teoria e prática, 

mediante o caráter universal desse fenômeno; linha do tempo da ocupação e da família para 

destacar a proximidade da relação entre a produção do espaço individual e do espaço comum; 

tabela dos meios de produção e da força de trabalho (MARX, 2010 [1859]) empregadas em 
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cada etapa de construção da moradia para indicar o quantitativo, em reais, do material gasto e 

de dias de trabalho; etapas de construção da casa para caracterizar o modo de autoprodução do 

espaço; mobilização de forças produtivas e reprodutivas de produção do espaço com a 

finalidade de demonstrar a racionalidade reprodutiva da vida (ZERLOTINI DA SILVA, 

2014). 

Em conformidade com a missão da PROEX (PUC MINAS, 2006), de possibilitar a 

articulação da academia com a sociedade, trabalhando em prol da promoção da cidadania, da 

inclusão e do desenvolvimento social, todo esse material foi devolvido ao respectivo morador, 

para que reconhecesse a importância da força do trabalho e capacidade de organização 

coletiva, frente à ausência do Estado.  

As casas são, ao mesmo tempo, uma expressão e suporte das relações políticas e 

sociais dos sujeitos, são muitas vezes essas estruturas, as guardiãs das histórias cotidianas de 

seus moradores. No caso das Ocupações Urbanas, geralmente caracterizadas pela 

autoprodução do espaço, a casa é um elemento fundamental, muitas vezes capaz de contar a 

história e trajetória de seus habitantes e de transformá-la. A autoprodução do espaço é o 

fenômeno pelo qual o usuário de um determinado local é também seu próprio produtor ou 

construtor. Esses “usadores” (usuários + produtores) atuam de forma direta e em todas as 

etapas  (planejamento, organização e execução) da constituição daquele espaço físico e social, 

em oposição ao usuário consumidor dentro do ciclo de produção da construção civil formal, e 

que atua somente em etapas posteriores à fabricação de sua habitação. 

O desenvolvimento da prancha de levantamento, produto, entregue ao morador, 

contribui para refletir sobre o valor do trabalho gerado através da autoprodução do espaço. 

Este levantamento é entendido pelos moradores como “registro da casa” ou “documento”, 

muito valioso, principalmente pelas fotos e pela planta arquitetônica, elementos técnicos 

capazes de subsidiar à luta pelo direito à cidade e à segurança de posse da terra. 

 

Palavras-chaves: Autoprodução do espaço. Entrevista narrativa. Ocupações Urbanas. 

Área do Conhecimento: 6.05.03.02-5 Estudos da Habitação. 

Financiamento: Pró-Reitoria de Extensão da PUC MINAS (PROEX-2017/11440-1S) 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E INCLUSÃO:                                                      

Oficinas para uma práxis docente 

 

INCLUSION AND CHILDREN’S EDUCATION:  

Workshops for teacher praxis 

 

Camila Nogueira dos Santos Oliveira1 

Mariana Teodoro de Oliveira2 

Pávila Viana da Silva3 

Thais Teixeira Inácio4 

Nilza Bernardes Santiago5 

 

As mudanças no mundo contemporâneo, especialmente caracterizadas pelos aspectos 

sociais, econômicos e políticos, conferem às universidades brasileiras a necessidade de 

refletirem acerca dos desafios trazidos  à sociedade. Nesse contexto, a Extensão Universitária 

é primordial, pois atua como atividade-fim  integrada ao Ensino e à Pesquisa, o que possibilita 

a articulação da academia com a sociedade.  

A produção bibliográfica aqui apresentada enquadra-se no escopo da extensão, pois é 

decorrente de uma Prática curricular de Extensão, e atua como ponte entre esta dimensão, o 

Ensino e a Pesquisa, refletindo assim a missão primeira da PUC Minas, que tem foco na 

formação cidadã e humanística, e viabiliza a relação transformadora que liga a Universidade à 

sociedade.  

A referida prática apresenta a importância de propiciar a união entre os conhecimentos 

adquiridos na academia e a participação ativa na comunidade do entorno. Com os olhares 

voltados para as práticas educativas e com o objetivo de levar aos estudantes que fazem o 

curso de Magistério, na Escola Estadual Odilon Behrens, reflexões acerca da práxis educativa, 

voltadas para a Educação Infantil, foi realizado durante o segundo semestre de 2017, o 

planejamento, a preparação e a execução de oficinas, ministradas por alunas, do então 6º 

período, do curso de Pedagogia da PUC Minas.  
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3 Graduanda em Pedagogia na PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: pavilavianaes@gmail.com. 
4 Graduanda em Pedagogia na PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: thaisteixeira1991@gmail.com. 
5 Orientadora e Professora Assistente IV do Curso de Pedagogia da PUC Minas, campus Coração Eucarístico. 

Mestre em Educação. E-mail: nilza@pucminas.br. 
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Para isso consideraram-se as demandas do Curso de Magistério, tendo como 

parâmetro o currículo deste e as áreas de  atuação das estudantes que, em geral, durante e após 

a conclusão do curso, dedicam-se à Educação Infantil, como educador infantil ou apoio às 

crianças com Necessidades Educacionais Especiais. A realização dessa atividade se deu por 

meio da disciplina “Estágio Obrigatório: Docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e Experiência no Magistério”, sob a orientação da professora Nilza 

Bernardes Santiago.  

No evento intitulado “Educação Infantil e Inclusão: oficinas para uma práxis 

docente” foram ofertadas as seguintes oficinas: 1) LIBRAS: Nível Básico; 2) Comunicação 

Suplementar e/ou Alternativa – Adaptação de Materiais; 3) Tecnologia Assistiva Aplicada à 

Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – Adaptação de Materiais; 4) 

Exposição e Produção de Brinquedos e Materiais Didáticos; 5) Brincadeiras – O Brincar na 

Educação Infantil. 

Para realizar essa prática extensionista, utilizou-se como metodologia o  recurso a  

oficinas pedagógicas. Optou-se por este método, pois prevê momentos de interação e troca de 

saberes a partir de uma horizontalidade, considerando que a construção do saber é inacabada e 

acontece através das relações que o sujeito estabelece consigo, com o outro e com o mundo.  

Segundo Paviani e Fontana (2009, p.78), “uma oficina pedagógica é, pois, uma 

oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no tripé: sentir – 

pensar – agir, com objetivos pedagógicos”. Assim, as oficinas pedagógicas possibilitaram a 

construção de um conhecimento coletivo entre as estudantes do curso de Magistério e as 

oficineiras, através de uma aprendizagem aberta e de uma ação concreta e reflexiva.  

Essa metodologia tem como base o pensamento de Paulo Freire no que diz respeito à 

relação educador e educando, pois prevê a formação coletiva, através de uma dinâmica 

democrática e participativa. Dessa forma, entende-se que, “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”  

(Freire, 1996, p.12). Esse olhar sobre os sujeitos e os processos educativos permite 

compreender que o educador não é o detentor do conhecimento e o educando não é uma 

tábula rasa. Utilizar-se de oficinas pedagógicas proporciona a construção do conhecimento de 

forma horizontal, na qual cada experiência,  vivida  ou  adquirida  deve  ser  valorizada  e  

respeitada.   

Nesse  sentido, “não  é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se 

fôssemos  os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, 

mas é escutando que aprendemos a falar com eles” (FREIRE, 1996, p. 43).  
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Para a concretização das oficinas houve um período intenso de preparação, com 

reuniões realizadas com a coordenadora do Magistério e a supervisora do noturno da escola, 

com a professora responsável pelo Estágio e entre as graduandas em Pedagogia. Cada 

estagiária responsabilizou-se pela preparação e realização de uma oficina, o que exigiu pensar 

e definir o tipo de evento a ser realizado, as oficinas, os temas abordados, o dia e tempo 

disponíveis, a logística, os recursos físicos e materiais, a quantidade de vagas disponíveis, as 

listas de inscrição, as apostilas, o material didático, os crachás, as placas de sinalização, as 

listas de presença, os formulários de avaliação, a organização dos espaços físicos e os 

certificados.  

A execução de cada oficina se deu a partir da articulação dos conhecimentos 

adquiridos e construídos na graduação, em diversas disciplinas do Curso de Pedagogia da 

PUC Minas, especialmente nos Estágios Obrigatórios, Fundamentos da Educação Infantil, 

Tecnologia Assistiva Aplicada à Educação de Pessoas com NEE e Comunicação Alternativa 

e/ou Suplementar (Aprofundamento em NEE), LIBRAS, Corporeidade e Movimento na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e entre outras que direta ou 

indiretamente contribuíram para a efetivação e aprofundamento dos temas abordados nas 

oficinas.  

O evento ocorreu no dia 28 de Outubro de 2017, na Escola Estadual Odilon Behrens, 

das 08h às 12h. As oficinas foram ministradas em dois horários consecutivos, tendo até 20 

alunos em cada oficina, totalizando 200 vagas disponíveis e tiveram duração de 1h30min, 

sendo que a primeira oficina aconteceu de 08h às 09h30min, com um intervalo de 30 minutos 

e, em sequência, a próxima oficina, das 10h às 11h30min. Desta forma, cada estudante 

poderia participar de uma ou duas oficinas, considerando o tema de interesse, mas também as 

vagas existentes. Em função da chuva ocorrida no dia do evento, o número de participantes 

ficou reduzido, em relação às vagas disponibilizadas; mesmo assim,  62 pessoas, incluindo as 

estudantes, os professores e a coordenadora do curso de Magistério, a supervisora do noturno 

e a diretora da escola, compareceram e participaram das oficinas.  

Considerando-se as circunstâncias, a carga  horária prevista também ficou reduzida, 

porém, é importante ressaltar que este ocorrido não comprometeu o desenvolvimento das 

atividades previstas. O número reduzido de participantes foi proporcional à carga horária, 

oportunizando desenvolver um trabalho quanti-qualitativo. 
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São muitos os aprendizados e as reflexões que esta prática possibilitou. O processo de 

planejamento do evento é ao mesmo tempo desafiador e espaço de aquisição de novos 

conhecimentos, além de mostrar as capacidades, das graduandas  para a realização de eventos 

educativos, sendo possível colocar em prática os conhecimentos adquiridos e construídos 

durante a graduação, em diversas disciplinas do Curso de Pedagogia da PUC Minas.  

A referida Prática de Extensão, por intermédio das oficinas pedagógicas, demonstra o 

quanto esta articulação entre academia e sociedade é possível e importante, pois produz, 

multiplica e democratiza os saberes e os conhecimentos científicos. É por meio do estudo, das 

vivências e do contato com a realidade regional que se pode pensar na ação do homem no 

exercício de sua função social, refletindo sobre práticas que contribuem para formação do 

sujeito humano, crítico e cidadão. A compreensão dessa práxis educativa é essencial para se 

estabelecer e efetivar atividades que contribuem para a construção coletiva de conhecimento, 

visto que a práxis “é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá -lo” 

(FREIRE, 1987, p. 21).  

Percebe-se que as oficinas pedagógicas atendem as necessidades e especificidades do 

curso de Magistério e materializam-se em um processo emancipatório, pois evidenciaram a 

importância de refletir  cotidianamente sobre a práxis educativa. Configuram-se, portanto, em 

uma prática extensionista em que se efetiva a discussão sobre políticas públicas, tendo como 

pauta a inclusão social, a formação cidadã e humanista.  

Todo envolvimento, para que as oficinas se realizassem, e os resultados obtidos são 

expressivos, tanto para o processo de formação das discentes do curso de Pedagogia, quanto 

das estudantes do Magistério. A troca de experiência e as reflexões geradas foram / são de 

grande significado e culminam na mobilização do senso de responsabilidade social e 

educativa. Os conhecimentos adquiridos nesta experiência impulsionam  as futuras 

educadoras a prosseguir neste caminho, a enfrentar e superar os desafios em prol da educação 

e a atuar na gestão de processos e práticas educativas com responsabilidade e seriedade, 

através da mobilização de saberes e da articulação de conhecimentos e valores humanos. 

 

Palavras-chave: Estágio. Magistério. Interação. Paulo Freire. Oficina Pedagógica. 

Área do conhecimento: 7.08.00.00-6 Educação/7.08.04.00-1 Ensino-Aprendizagem 
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DESPERTANDO O INTERESSE PELA ENGENHARIA EM CRIANÇAS 

COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

AWAKENING INTEREST WITH ENGINEERING IN CHILDREN 

WITH HIGH SKILLS / GIFTEDNESS 

 

Luana Carvalho dos Santos1 

Rafael Siqueira Mazzaro2 

Karina Fideles Filgueiras3 

 

Segundo  dados obtidos em Brasil (2013), os alunos com altas habilidades / 

superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado, além de grande envolvimento 

com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, tais como: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. Por lei, crianças com altas habilidades possuem o 

direito ao ensino especializado. Contudo, a realidade das escolas é diferente. Existe uma 

grande dificuldade, por parte das instituições de ensino, em identificar os alunos com essas 

características.  

Guenther (2002) observa que existe muita atenção voltada para o aluno deficiente, 

com o intuito de aproximá-lo da média da população. Por outro lado, o aluno tido como 

superdotado  recebe pouco cuidado da escola e tende a piorar seu rendimento escolar. 

Segundo Fleith  (2006), as atividades em sala de aula são muitas vezes desestimulantes, com 

conteúdos excessivamente repetidos, aulas monótonas e pouco estimuladoras.  

Como alternativa, o Brasil possui três modelos de atendimento educacional à essas 

crianças: Agrupamento, Aceleração e Enriquecimento. O presente trabalho teve por objetivo 

despertar o interesse pela Engenharia em crianças com altas habilidades / superdotação, 

pertencentes ao projeto de extensão universitária da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais - campus Coração Eucarístico - intitulado "Enriquecimento da aprendizagem 

para  desenvolvimento de habilidades: crianças e adolescentes que gostam de aprender", um 

dos  muitos  projetos  de extensão  vinculados  ao  ICA  (Núcleo  de  Investigação  e Extensão 
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da Criança, do Adolescente e do Jovem). Esse projeto de extensão possui a proposta de 

oferecer enriquecimento curricular, no ambiente da universidade, para crianças e adolescentes 

que gostam de aprender e possam ter altas habilidades nos mais diversos campos de 

conhecimento, como por exemplo tecnologia, artes, linguagens e ciências biológicas. 

O presente trabalho se dividiu em duas partes: a primeira constituída pela identificação 

das crianças com perfil  para a área tecnológica, através da demonstração de um motor 

elétrico feito pelos monitores, e a segunda, correspondendo à confecção de um motor elétrico 

para cada criança. Na primeira parte deste, estudo os alunos foram divididos em dois grupos: 

o primeiro com 6 crianças e o segundo com 5 crianças. Após o experimento realizado, foi 

proposta uma atividade escrita às crianças. O intuito foi ter mais um dado para auxiliar na 

identificação dos alunos com interesse pela área tecnológica.  

Dentre as 11 crianças, 4 foram consideradas com habilidades requeridas a um 

engenheiro, como intensa curiosidade, concentração e senso prático. Após a divisão do grupo, 

foram confeccionados pequenos motores elétricos com os 4 alunos. O intuito era apresentá-los 

no encontro de encerramento do semestre, no qual estariam presentes os pais das crianças. 

Após a demonstração do funcionamento do motor, foi proposta uma atividade escrita. 

A primeira questão solicitava ao aluno a marcação dos elementos pertencentes ao motor 

elétrico demonstrado, tendo como opções os seguintes itens: ímãs, pilha, lâmpada e fio de 

cobre (sendo a lâmpada o único elemento que não pertence ao motor visto na prática). A 

segunda questão  pedia ao aluno  para desenhar o motor demonstrado. Essa atividade não 

tinha o intuito de medir conhecimento ou classificar alunos, mas ser um complemento da 

análise comportamental das crianças durante a prática. Com isso, tem-se uma visão mais 

ampla do envolvimento dos jovens.  

A seguir, será feita uma análise da atividade escrita. Para preservar a privacidade das 

crianças envolvidas, este trabalho irá identificá-las por números (Aluno 1, Aluno 2 e assim 

por diante). Analisando os resultados, percebe-se que a maioria das crianças se envolveu com 

a atividade. Dos 11 alunos, 6 realizaram a atividade da forma pedida (marcaram os elementos 

pertencentes ao motor elétrico corretamente e o desenharam). Isso corresponde a 54,54 % do 

total. Contudo, como dito anteriormente, esse não foi um fator determinante para a 

identificação das crianças com o perfil para a área tecnológica, sendo somente um 

complemento da análise.  
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Os Alunos 1 e 2 não realizaram a primeira questão da atividade, na qual  se pedia para 

marcar os elementos pertencentes ao motor elétrico. Apesar de esses alunos terem desenhado 

o motor elétrico pedido na segunda questão, não demonstraram interesse pelas práticas 

realizadas, ficando dispersos a maior parte do tempo.  

O Aluno 3 se mostrou muito agitado durante a atividade, solicitando constantemente 

para manusear os objetos utilizados nas práticas (ímãs, pilha, motor elétrico). Isso se refletiu 

na atividade escrita, em que ele marcou todas as opções dadas na primeira questão e desenhou 

o motor elétrico com pouco esmero.  

O Aluno 4 foi um dos mais interessados, apesar da atividade escrita não evidenciar 

isso. Atento à toda explicação, fez muitos questionamentos e comentários. No encontro 

utilizado para a confecção do motor elétrico, ele trouxe seus próprios motores elétricos, 

mostrados em uma feira de ciências de sua escola.  

O Aluno 5 foi o único a não desenhar o motor elétrico. Contudo, realizou a primeira 

parte da atividade de forma correta. Seu interesse pelas práticas foi intenso, tendo o mesmo 

pedido a atenção para ele próprio explicar o funcionamento do motor elétrico.  

Os Alunos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 responderam a primeira questão de forma correta e 

fizeram o desenho do motor elétrico pedido na segunda questão. Contudo, seus envolvimentos 

com as práticas foram diferentes. Os Alunos 6 e 7 se mostraram muito interessados no 

assunto, tendo muito cuidado com os detalhes do desenho. O Aluno 8 realizou o desenho com 

muito capricho, além de se mostrar muito disciplinado. Entretanto, não se mostrou muito 

empolgado com as atividades.  

Por fim, temos os Alunos 9, 10 e 11. Após desenharem o motor elétrico de forma 

rápida, solicitaram aos monitores a permissão para utilizarem o verso da folha para fazerem 

outro desenho. Esses desenhos retratavam animais, revelando o real interesse dessas crianças.  

Após uma análise por parte dos monitores, foram identificados com perfil para a área 

tecnológica os Alunos 4, 5, 6 e 7. Nos dois encontros subsequentes, os monitores e as crianças 

confeccionaram um motor elétrico para cada aluno. Mas antes, foi entregue uma folha para 

cada criança, na qual elas deveriam desenhar o projeto de um motor elétrico de seu gosto. O 

intuito foi, mais uma vez, não classificar o aluno, mas observar sua identificação pela 

engenharia.  

Tomemos como exemplo o projeto feito pelo Aluno 7. Seu esquema é detalhado, 

mostrando cada item presente no motor. Interessante observar a criatividade do Aluno 7, 

sendo seu motor constituído por "dois andares". Apesar de sua ideia inovadora, a confecção 

dos motores seguiu um padrão, sendo todos eles do mesmo estilo. Foi explicado a essa 
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criança que o motor com "dois andares" necessitaria de um reforço para a base de madeira 

utilizada na parte superior, demandando maiores tempo e custo, o que inviabilizou a sua 

construção  naquele momento. Todavia, essa criança foi incentivada a criar esse motor em um 

outro momento, em sua escola ou mesmo em casa.  

Por fim, temos como resultado os motores elétricos confeccionados para cada criança, 

os quais foram apresentados no encontro final do semestre. Os  motores  elétricos são 

compostos por: uma base de madeira; dois mancais de fio de cobre grosso, fixados na base 

por dois pequenos pregos; bobina feita com fio de cobre esmaltado; uma pilha alcalina 

pequena (tamanho AA); um ímã (super-ímã de neodímio, em formato de disco). 

A prática realizada neste trabalho mostrou uma característica comum às crianças com 

altas habilidades / superdotação: o comprometimento com as atividades depende 

exclusivamente do grau de interesse: se o aluno se interessa por determinada área, seu 

envolvimento é intenso; caso contrário, perde o foco e fica inquieto. Com relação aos alunos 

identificados com aptidão para a área tecnológica, um se destacou por apresentar 

características requeridas ao engenheiro, como criatividade, inovação e capacidade de expor 

suas ideias através de desenhos/modelos, sendo essa última, para Bazzo e Pereira (2006), uma 

potente forma de comunicação para o engenheiro. Com isso, conclui-se que o objetivo de 

fomentar o interesse pela engenharia em crianças com altas habilidades / superdotação foi 

alcançado, tendo em vista o envolvimento do grupo escolhido. É importante salientar que as 

atividades oferecidas a essas crianças devem ser contínuas, acompanhando  o 

desenvolvimento delas. 

 

Palavras-chave: Crianças. Superdotação. Extensão. Engenharia. 

Área do conhecimento: 3.04.04.05-3 Máquinas Elétricas e Dispositivos de Potência. 
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A EXTENSÃO DA BRINCADEIRA:                                                         

socialização de brinquedos e brincadeiras intergeracionais 

 

THE EXTENSION OF PLAY:  

socialization of toys and intergenerational games 

 

Magali dos Reis1 

Tatiana Castro Junqueira2  

 

Este trabalho propõe, a partir da análise de entrevistas realizadas por alunos do curso 

de Pedagogia, na disciplina “Fundamentos da Educação Infantil”, uma reflexão e um resgate 

da memória acerca do universo lúdico dos brinquedos e brincadeiras. Foram entrevistadas 

pessoas de diversas faixas etárias, o que possibilitou,  por meio de uma análise comparativa 

dos dados, constatar a permanência de diversas brincadeiras e a produção de brinquedos, 

tradição esta que tem sido transmitida de geração em geração. 

O universo  infantil  pesquisado se constituiu a partir de aspectos históricos, sociais e 

culturais. Este se encontra em todos os contextos  e é motivado diretamente por atores sociais 

presentes  no cotidiano: família, escola e igreja. Os ambientes lúdicos foram criados por meio 

de brincadeiras e produção de brinquedos que se transformaram ao longo dos tempos.  

Para Brougère  (1998, s/p.),  “A cultura lúdica se apodera de elementos da cultura do 

meio-ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo.” Esse processo de interação e 

socialização, permite o contato da criança com a cultura e é o meio pelo qual ela passa a ter 

noção de coletividade.   

O objetivo deste trabalho é, através da coleta de evidências obtidas a partir de 

entrevistas realizadas por alunos do curso de Pedagogia, propor uma reflexão sobre a 

permanência de brincadeiras tradicionais e  subsidiar a produção de brinquedos que resistiram 

ao longo dos processos modernizadores e tecnológicos da sociedade, bem como a de subsidiar 

a produção de brinquedos com aproveitamento de materiais recicláveis, e sua doação a uma 

instituição  de educação infantil, por meio de um projeto de extensão no interior da disciplina.  
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Segundo  Friedmann  (2005, p.151), brincadeiras e jogos trazem à tona valores 

essenciais dos seres humanos;  dão lugar a uma forma de comunicação entre iguais e entre as 

várias gerações; são instrumentos para o desenvolvimento e pontes para diversas 

aprendizagens; possibilidades para o resgate do patrimônio lúdico-cultural nos diferentes 

contextos socioeconômicos.”  São  estas  as brincadeiras: pique-esconde, pega-pega, 

queimada, casinha,  jogar bola, pular corda. Dentre os brinquedos estão: pipa, boneca de pano, 

bola de meia, dentre outros.  

As relações sociais também influenciam nessa construção do lúdico e de acordo com 

Martins Filho (2011, s/p.), “[...] os ambientes, a elaboração dos papeis sociais, as rotinas do 

brincar, as expressões e proposições, são, pois, estruturados pelos significados culturais, 

históricos, sociais e econômicos elaborados pelas crianças a partir de seu convívio social. ”   

Outro aspecto que pode ser observado é a busca individual nas lembranças da infância, 

rememorando as brincadeiras que ocorriam nos ambientes públicos e privados e a importância 

dessas para a construção social destes indivíduos. Em consequência dos processos de 

urbanização das grandes cidades e da apropriação dos espaços públicos, a maioria das 

crianças na atualidade, encontra-se restrita aos ambientes privados, fato que pode ser 

constatado por alguns entrevistados de idade adulta que tiveram a oportunidade de usufruir na 

infância de espaços públicos como ruas e praças, por exemplo.   

Para Amorim (2008, s/p.), “ As lembranças da minha infância me remetem a um 

espaço-tempo ainda lento, das transformações mais demoradas das coisas e das pessoas; de 

uma geografia de deslocamentos e fixidez e de uma história pouco narrada, pois a cada dia as 

pessoas têm menos tempo e interesse nas narrativas pessoais”.  

O trabalho foi importante para se estabelecer uma tabulação de dados objetivos para a 

análise. A forma como foram trabalhados pode ser compreendida a seguir.  Para a realização 

deste trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa, a partir de 

entrevistas realizadas por alunos do curso de Pedagogia, na disciplina “Fundamentos da 

Educação Infantil”. Com base na análise destas, foi possível realizar uma tabulação de dados 

e identificar os grupos sociais, traçando seus perfis por meio da faixa etária, sexo, cor da pele 

e escolaridade. Em outro momento, foram identificadas as brincadeiras mais comuns, os 

locais onde elas ocorriam e os brinquedos mais utilizados e criados por esse grupo social. 

Observou-se também que os adultos entrevistados mencionaram a transmissão dessas 

brincadeiras por meio da oralidade.  
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O primeiro aspecto a ser observado  é a faixa etária dos entrevistados, que variou entre 

5 e 83 anos. Quando questionadas  sobre como eram transmitidas essas brincadeiras, a 

maioria citou os pais e avós como precursores. Os locais mais citados de onde as brincadeiras 

ocorriam foram a rua, o quintal de casa ou a casa dos avós e de parentes mais próximos, 

geralmente  durante os horários livres, após a chegada da escola e durante as férias escolares. 

Pode ser constatado que a maioria dos brinquedos citados pelos entrevistados não são 

eletrônicos, alguns sendo produzidos pelo próprio entrevistado de forma individual ou 

coletiva. 

A tabulação de dados decorrentes das entrevistas levou à conclusão da relevância deste 

trabalho  em subsidiar a produção de brinquedos acessíveis para a educação infantil e 

proporcionar novas formas de aprendizagem, em um projeto de extensão universitária 

desenvolvido no âmbito da disciplina.  

O desenvolvimento  do tema “A extensão da brincadeira: socialização de brinquedos e 

brincadeiras intergeracionais” nos permitiu compreender a importância  das permanências das 

brincadeiras e o papel da criança como agente social. Percebemos que o ato de brincar se 

tornou  fundamental para os processos de socialização, criação, desenvolvimento da cognição 

e do espírito coletivo das crianças, em uma sociedade predominantemente tecnológica e 

individualista. Os conhecimentos adquiridos foram aplicados em trabalho de extensão 

realizado pela turma, em uma instituição de educação infantil do bairro João Pinheiro, em 

Belo Horizonte. 

 

Palavras chave: Infância. Brinquedos. Brincadeiras. Memória. Gerações. 

Área de conhecimento: 7.08.00.00-6 Educação. 
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO ERGONÔMICA NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE CALÇADOS 

 

EVALUATION AND ERGONOMIC INTERVENTION IN THE 

FOOTWEAR PRODUCTION PROCESS 

 

Alex Lima de Sales Barbosa1 

Bianca Cristina Escolástica de Oliveira2 

Diego Alexsander Souza Tomaz3 

Vinícius dos Santos Pereira4 

Márcia Colamarco Ferreira Resende5 

 

A preocupação com a segurança no local de trabalho e a saúde do trabalhador, 

decorrente do exercício  da atividade profissional, tem se intensificado e a cada dia surgem 

mais recursos  e parâmetros  para possibilitar intervenções em ambientes que oferecem algum 

grau de insalubridade ao mesmo. Um exemplo é a campanha conhecida como “Abril Verde”,  

que busca alertar trabalhadores sobre a importância do uso de Equipamentos de Segurança, 

reduzindo assim os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, além de 

mobilizar a sociedade quanto a prevenção de doenças que ocorrem em decorrência do 

trabalho. 

A legislação trabalhista obriga as empresas a fornecerem equipamentos de proteção 

individuais (EPI). Além disso, o trabalho constante de reconhecimento, avaliação e controle 

dos riscos ocupacionais, ajuda a estabelecer uma cultura de segurança, que coloca a frente não 

somente o alvo em níveis de produção, mas estabelece um ambiente seguro e mais agradável 

para se chegar a um resultado produtivo. 

O objetivo deste trabalho foi propor, à empresa estudada, adequações do trabalho 

através de um estudo de como o mesmo está sendo executado e como desenvolvê-lo de 

maneira eficaz, tanto para a empresa, quanto para os colaboradores. Pretende-se também, 

melhorar a satisfação do funcionário em relação às condições do ambiente organizacional.  
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2 Discente do curso de Engenharia de Produção na PUC Minas, Betim. E-mail: bianca.oliveira8523@gmail.com. 
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Este trabalho foi uma prática de extensão da disciplina de   “Ergonomia Aplicada a 

Sistemas de Produção”, ofertada pela PUC Minas, no Campus Betim. Enquanto uma 

disciplina, a  Ergonomia busca entender as interações dos trabalhadores e outros elementos de 

um sistema; enquanto uma profissão, aplica teorias, princípios, dados e métodos para projetos, 

de modo a aprimorar o bem-estar humano e a performance do sistema como um todo (IEA, 

2000). A Ergonomia objetiva também o ajuste dos locais de trabalho ao trabalhador, buscando 

uma melhor forma do mesmo desenvolver suas atividades, consequentemente, previne-se 

assim a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. 

No presente estudo,  o grupo  acompanhou uma empresa familiar, do ramo calçadista, 

que dispunha de 5 funcionários que estavam expostos a diversos riscos ocupacionais durante a 

realização de suas atividades, em que tinham  como  a principal matéria-prima o couro.  

Para a coleta de dados, utilizou-se a Análise Ergonômica do Trabalho-AET (GUERIN, 

2001).  Essa metodologia é pautada em um processo dialógico entre o avaliador e o 

trabalhador, que permeia todo o estudo de caso e possui quatro fases: Análise da Demanda, 

Análise da Tarefa, Análise da atividade e Diagnóstico.   

Além disso, foram aplicados o método Ovako Working Posture Analysis System 

(OWAS)¹, e o questionário de Dor McGill². Com base no fluxograma e na atividade 

desenvolvida pelos trabalhadores, foram estudadas as condições potenciais de risco à saúde, 

relacionadas ao trabalho, dando origem ao mapa de risco, tendo-se o propósito de 

exemplificar e alertar quais atividades possuem maior risco dentro do processo produtivo. 

A partir da análise da tarefa e da atividade, foi possível a elaboração de um 

fluxograma do processo produtivo da empresa (figura 1). Com essa ferramenta, pode-se 

visualizar o processo de forma mais clara e abrangente, possibilitando uma melhor 

perspectiva de intervenção. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de produção dos calçados 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2017. 

 

No processo de colagem do couro no E.V.A, o trabalhador se expõe à inalação e 

contato com substâncias tóxicas (perigo o qual é identificado na embalagem da cola, 

sugerindo manuseio com máscaras e luvas). Em seguida, é feito o corte do couro, no qual o 

trabalhador  realiza  movimentos  de flexão de cabeça e de tronco, abdução do ombro e 

postura estática em pé, sendo que ele permanece em geral por 5 horas nessas atividades. 

Ao cortar o cabedal, o balancim acaba gerando vibrações contínuas, que são sentidas e 

relatadas pelos funcionários. Para a realização dessa atividade, foi observado que os 

funcionários não utilizam um calçado adequado para o ambiente, que possui diversos 

instrumentos cortantes, potencializando assim, o risco de acidentes. 
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As próximas etapas se referem ao acabamento do cabedal, envolvendo a costura deste. 

Nessa etapa, o trabalhador recolhe todos os cabedais cortados e leva-os para a máquina de 

costura, onde é exigida a abdução do ombro e do cotovelo, flexão de tronco e da cabeça e 

pronação  do punho. Na realização dessas atividades, ele permanece sentado por 

aproximadamente 30 minutos. Neste posto de trabalho, há riscos ergonômicos relacionados ao 

mobiliário, podendo acarretar um leve desconforto ou chegar a gerar danos osteomusculares.  

Na última etapa,  de acabamento do produto, o funcionário, com o auxílio do esmeril, 

lixa o solado do calçado, sendo necessária a realização de rotação de tronco, supinação do 

punho, abdução do ombro e postura estática por aproximadamente 40 minutos, sem nenhuma 

pausa. No processo de lixamento do calçado, ocorre a liberação de partículas e poeiras e o 

funcionário também não utilizava nenhum equipamento de proteção. 

 Com o objetivo de amenizar-se o risco a que os trabalhadores são expostos  ao 

realizar as tarefas, estes  deveriam  utilizar óculos, para que haja proteção quanto às partículas 

projetadas em direção aos olhos. Além disso, o funcionário deveria fazer uso de máscara com 

filtro para evitar inalação das mesmas.  

O Mapa de riscos é uma representação ilustrada dos riscos ocupacionais encontrados 

em cada setor do processo produtivo. Ele possibilita, durante a sua elaboração, a troca e a 

divulgação de informações entre trabalhadores, bem como estimula sua participação nas 

atividades de prevenção de acidentes. Assim, foi elaborado um mapa de riscos no local de 

trabalho avaliado, com o intuito de melhorar  a compreensão dos trabalhadores a respeito dos 

riscos no ambiente em que atuam. Posteriormente, foram desenvolvidos adesivos 

identificadores  que apresentam mesma cor e proporção dos riscos  representados no mapa de 

riscos e anexados no local onde há incidência dos mesmos. 

Diante dos riscos encontrados, sugere-se a utilização de equipamentos de proteção 

individual para a realização das tarefas. O posto de costura exige a posição sentada. Assim, 

nota-se a necessidade de um mobiliário adequado para o exercício da tarefa, como por 

exemplo a instalação de uma cadeira com regulagem.  

Para as etapas que necessitam da utilização da bancada e prensa, recomenda-se que o 

funcionário utilize um banco semissentado. Este tipo de assento deve ser usado 

principalmente quando as máquinas não puderem ser operadas a partir da posição sentada, 

entretanto,  é útil em casos  nos quais se exigem rápidas mudanças  entre postura sentada e de 

pé. Também foi sugerido um aumento de 11 cm na altura do esmeril, de tal forma que a 

mudança pudesse proporcionar maior conforto e segurança para o funcionário no desempenho 

da atividade. 
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Com base nessas implementações, foi possível observar uma melhoria sistemática na 

postura dos funcionários durante o desempenho de suas funções, além de uma cultura de 

segurança desenvolvida entre os mesmos. Os resultados demonstraram que a postura correta 

do profissional e o uso adequado dos equipamentos de segurança, assim como um excelente 

arranjo resultante da organização de seus materiais e espaço estão entre os diversos fatores 

que levarão esse profissional a um bom desempenho.  

Houve identificação de riscos ocupacionais de diferentes magnitudes na empresa 

parceira. No entanto, simplesmente informar sobre tais riscos, não significa garantir segurança 

aos colaboradores. Observar o trabalho real, avaliar os riscos in loco e conversar com aqueles 

que trabalham efetivamente na atividade, faz com que o aprendizado da sala de aula seja 

efetivamente aplicado nas diversas situações de riscos no trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma cultura de segurança ocupacional.  

 

Palavras chave: Ergonomia. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional. 

Área de conhecimento: 3.08.03.01-2 Ergonomia. 
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DCBIO INTELIGENTE:                                                                                      

software para apoio a gestão sustentável da PUC Minas 

 

INTELLIGENT DCBIO:  

software to support sustainable management of PUC Minas 

 

Aline Gonçalves1 

Iara Síria Morais Lopes2 

Igor Giori Camargos3 

Soraia Lúcia da Silva4 

Tadeu  dos Reis Faria5 

 

Os limites e possibilidades  das universidades  afetam  diretamente o desenvolvimento 

da Extensão Universitária, mas podem ser notados os avanços, desafios e possibilidades. 

Segundo a Política Nacional de Extensão (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO 

DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012), um dos avanços que merece 

destaque diz respeito à institucionalização  da extensão. Nesse sentido, a política de extensão 

universitária da PUC Minas (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2006) aborda de maneira interessante a importância das práticas extensionistas 

desempenhadas pela Universidade, visando  ao desenvolvimento e à formação da sociedade 

que, de alguma maneira, possui barreiras em diversos contextos como exclusão social, 

dificuldade de acesso ao conhecimento e exclusão cultural. Essas iniciativas de apoio, de 

alguma forma irão  aprimorar-se,  na extensão universitária como um todo, melhorando a 

qualidade e o gerenciamento  das atividades.  

O objetivo  deste trabalho  é apresentar os resultados obtidos do desenvolvimento do 

software para auxiliar a gestão do projeto de extensão “Universidade sustentável: ações 

estratégicas para implementação de uma agenda ambiental para o campus Coração Eucarístico 

da  PUC  Minas e  suas  comunidades  do  entorno”, conhecido  como DCBIO Sustentável, da  

                                                           
1 Graduanda em Engenharia de Software da PUC Minas, unidade  Praça. alinegs427@gmail.com. 
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5 Orientador, professor do Curso Engenharia de Software da PUC Minas, Mestre em Computação, unidade 

Praça, Núcleo NUTEI. e-mail: tadeurf@pucminas.br. 
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Pró-reitoria  de Extensão da PUC Minas. O software implementado é resultado de uma prática 

curricular de extensão da disciplina “Trabalho Interdisciplinar de Software IV”,  do Curso de 

Engenharia  de Software da PUC Minas / Praça da Liberdade.  

A ferramenta é de acesso público para disseminar informações à comunidade 

acadêmica, por meio de indicadores qualitativos e quantitativos, sobre o uso e a destinação 

dos recursos naturais e insumos utilizados na universidade, considerando-se  tanto a produção 

de resíduos sólidos quanto o consumo – hídrico e energético. Inicialmente, a aplicação aborda 

dados referentes aos prédios da universidade, disponibilizando informações, por exemplo, a 

porcentagem de conservação ambiental existente no ambiente, os cursos ministrados e o valor 

médio de alunos que trafegam por ele.  Para exercer uma interação com a comunidade e 

promover de forma crescente a sustentabilidade, é possível também reportar problemas sobre 

a infraestrutura da instituição, tomando como base o projeto existente na Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul, denominado “Campus Inteligente” (UNIVERSIDADE DO 

MATO GROSSO DO SUL, 2013). 

O tipo de pesquisa usada neste trabalho pode ser considerada como de natureza 

tecnológica, pois aplica os conhecimentos básicos na geração de novos produtos ou serviços, 

com objetivos  descritivos e de aplicação,  visto  que  identifica  e analisa as características 

dos fenômenos estudados, com procedimentos voltados ao estudo de caso,  investiga  um 

fenômeno dentro de um contexto local e real,  e, com pesquisa em laboratório, analisa  como é 

possível  controlar as variáveis que possam interferir no experimento (ZAMBALDE; 

PÁDUA, 2002-2004).   

O desenvolvimento do trabalho orientou-se da seguinte forma: 1) Interação dos 

gestores do projeto com os alunos: houve duas reuniões na sala de aula, sendo uma no início 

do projeto, para que os responsáveis pela demanda pudessem apresentar sua missão, seus 

objetivos e necessidades para o software, e a outra aconteceu no final, para apresentação dos 

resultados; 2) Definição do processo de software: optou-se por tomar como referência o 

modelo de processo de desenvolvimento Scrum.  As quatro etapas de trabalho foram definidas 

nas reuniões e as entregas eram disponibilizadas frequentemente; 3) Identificação das 

necessidades:  foi explorada a abordagem de entrevistas.  Foram  feitas  quatro  entrevistas  

com os responsáveis pelo projeto.  Nessas entrevistas foram definidos o escopo do software e 

os requisitos funcionais e não funcionais. Foi analisado também o layout  de um projeto 

similar  realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Um dos requisitos 

definidos foi que o layout das telas deveria seguir o padrão semelhante a esse projeto; 4) 

Definição da tecnologia: a definição foi negociada com o gestor do projeto. Foi utilizada a 
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linguagem HTML para a criação das páginas web. O CSS (Cascading Style Sheets) foi 

aplicado na estilização das páginas, com auxílio do framework Bootstrap. A linguagem de 

programação JavaScript  foi utilizada para as ações da interface, para o uso do Google Maps e 

para o acesso ao banco de dados. Foi usado também o Firebase Cloud Firestore para a 

gerência do banco de dados; 5) Definição da arquitetura:  foi desenvolvida usando o estilo 

arquitetural MVC (Model-View-Controller). Esse estilo possibilitará a expansão de outros 

módulos no futuro; 6) Desenvolvimento do software: o ambiente de desenvolvimento foi 

configurado no Microsoft Azure, que foi usado como hospedagem do site público. A 

construção  de ambas as partes, tanto o lado do cliente (front end), quanto a API por parte do 

servidor (back-end) ocorreram em paralelo; 7) Homologação: os gestores do projeto puderam 

usar o sistema para fazer os testes necessários e para homologar o sistema. Foram sugeridos 

alguns ajustes que foram considerados na entrega final; 8) Implantação:  o software foi gerado 

com todas as funcionalidades solicitadas acompanhado de uma documentação com todos os 

itens necessários para o futuro gestor do software fazer as manutenções necessárias.  

O resultado  desta prática consiste de  um software para apoiar as atividades do projeto 

de extensão DCBIO Sustentável, tendo como principais ações:  

 

 prover aos usuários informações sobre o uso e a destinação dos recursos 

naturais e insumos utilizados em cada edifício da universidade PUC Minas 

como energia, recursos hídricos e sólidos;  

 fornecer um mapa utilizando a API do Google Maps  para plotar as 

localizações dos edifícios da universidade PUC Minas localizada no Coração 

Eucarístico, possibilitando também adicionar novos marcadores no mapa;  

 aprovisionar aos usuários informações sobre a conservação ambiental em cada 

edifício da universidade PUC Minas;  

 construir gráficos a partir das informações quantitativas para cada edifício;  

 permitir aos usuários a possibilidade de reportar problemas nos edifícios da 

universidade PUC Minas.  

 

O público-alvo desse software é toda a comunidade acadêmica, discentes, docentes, 

funcionários e visitantes. As ações apresentadas nesta prática ampliam o espaço da sala de 

aula, permitindo que a troca de conhecimentos se faça dentro e fora do ambiente acadêmico e 

contribui  também  para  a  renovação  de  processos  pedagógicos, por  meio do intercâmbio e  
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participação entre as comunidades interna e externa à universidade, o que fortalece a Política 

de Extensão Universitária da PUC Minas (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS, 2006).  

As atividades realizadas neste trabalho contribuem para o PDI da PUC Minas 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2011) e se integra ao 

Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Software, na medida em que possibilitam aos 

alunos articularem a teoria da disciplina com a prática vivenciada, permitindo também um 

contato direto com a sociedade, contribuindo para uma formação  mais humana e cidadã. Para 

os autores, é importante destacar também, a satisfação pessoal de ter conhecido / participado 

da extensão universitária na PUC Minas, a valorizar a troca de saberes entre a Universidade e 

outros setores da sociedade, a construir novos conhecimentos a partir dos desafios 

apresentados na prática, a reconhecer maneiras de intervir em questões da sociedade 

considerando sua complexidade, a estar atento para o desenvolvimento social, regional ou 

local e também a desenvolver habilidades e competências profissionais. Por fim, os desafios 

impostos pela responsabilidade com as práticas extensionistas da PUC Minas despertam a 

reflexão sobre como se pode contribuir para as causas sociais, em prol principalmente do 

desenvolvimento humano, atuando sobre as dificuldades encontradas na execução das práticas 

extensionistas e em sua gestão.  

 

Palavras-chave: Prática extensionista. Sustentabilidade. Engenharia de Software. 

Área do conhecimento: 1.03.03.03-0 Banco de dados. 
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OFICINAS DE APRENDIZAGEM ORIENTADAS AO USO DE 

TECNOLOGIAS: modelo para desenvolvimento  de  atividades como 

forma de construir e sedimentar conhecimento 

 

TECHNOLOGY-ORIENTED WORKSHOPS: model for the development 

of activities as a form to build and consolidate knowledge 

 

Nesley J. Daher de Oliveira1 

 

Atualmente, as oficinas desenvolvidas no projeto Vila Fátima, do ponto de vista do 

envolvimento dos alunos de graduação como extensionistas, estão orientadas para a 

construção, pelos participantes,  de um conjunto de valores e habilidades, além da apropriação 

da experiência prática para aprofundar o conhecimento científico, ou seja, permitir que 

possam confrontar um conteúdo acadêmico recebido para construírem o seu próprio 

conhecimento, mas, com a orientação e alinhamento frente às questões e aspectos que 

fortaleçam a prática da “sustentabilidade”.  

É notório que uma abordagem propriamente acadêmica não pode tratar de todos os 

problemas sustentáveis hoje elencados, mas o conhecimento desenvolvido a partir de um 

modelo de trabalho adequado poderá contribuir de forma positiva para a mudança da 

percepção daqueles que delas participam, induzindo a promoção de uma massa crítica, da 

população no entorno do projeto, pela construção de uma cultura mais consciente. Assim, 

algumas práticas, como linhas de ações e orientação das atividades desenvolvidas no projeto, 

tais como a necessidades na mudança de comportamento, a diminuição do consumo, maior 

dedicação ao descarte correto, reciclagem correta de  materiais tecnológicos, passarão a 

figurar como um “bom hábito” e transformar seus participantes em multiplicadores do 

conhecimento no nível de alcance que dispõem, auxiliando na manutenção dos recursos da 

natureza conforme preconiza LASSU (2013) e orienta o INSTITUTO AKATU (2001).   

A partir do entendimento de que a educação tem como premissa "ser um motor de 

transformação", sua natureza deve ser vista como um processo contínuo e capaz de permitir 

experimentações que possibilitem experiências sensoriais e lúdicas como ferramenta de apoio 

na construção cognitiva do conhecimento. Essa premissa, por si, permite alinhar a proposta ao 

                                                           
1 Mestre em Engenharia Elétrica  pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil (2008). Professor 

Assistente I do Curso de Ciência da Computação, Unidade Coração Eucarístico, e-mail: nesdaher@pucminas.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

349 

tema “sustentabilidade” para que este possa ser trabalhado e desenvolvido  de forma criar uma 

cultura que posteriormente será, naturalmente, transportada para a comunidade atendida pelo 

projeto. 

A metodologia  adotada  consistiu em desenvolver a proposta através de oficinas 

práticas que possibilitasse a aprendizagem através da valorização da construção de 

conhecimentos de forma participativa, questionadora e, sobretudo, baseada na realidade de 

situações, fatos e contexto de vida daqueles que delas participam.  

O principal objetivo dessa abordagem consiste em que alunos extensionistas, 

professores, coordenadores e indivíduos da comunidade, participantes das atividades 

oferecidas, pudessem se formar e se transformarem frente aos desafios, neste caso apoiado nas 

práticas e orientações preconizados pelo “backbone (como linha de referência para o 

desenvolvimento das ações) sustentabilidade” de maneira a ser uma âncora para o 

aprendizado sendo balizado, assim, por uma formação científica, humanística e social mais 

consistente. Dessa forma, a educação e a sustentabilidade dependem da colaboração e 

conscientização de todos os envolvidos no processo, caso contrário, a construção de uma 

cultura que alicerce a manutenção de atitudes e comportamentos sustentáveis, como 

concretização de um conceito, estará comprometido. Portanto, a forma como são 

desenvolvidas as atividades no  Projeto Vila Fátima permite influenciar  todos os envolvidos, 

e assim constituir “sujeitos ativos” conscientes do processo de elaboração de pensamentos e 

ideias que, com a capacidade de interagir com seu meio, possma mudar o seu contexto a partir 

do modo como percebem estar inseridos na sociedade, na maneira como serão estabelecidas 

as relações e suas inclinações para desenvolvimento e criação.  

Todos esses aspectos podem ser vistos como potenciais benefícios das atividades 

desenvolvidas no projeto Vila Fátima, como oficinas práticas pautadas nos princípios da 

sustentabilidade apoiada pelo uso da tecnologia. Com base no que foi discutido, brevemente 

acima, recursos tecnológicos como computadores, tablets, smartphones, câmeras digitais, 

projetores e outros equipamentos já fazem parte em maior ou menor grau, da rotina dos 

participantes do projeto, o uso desses equipamentos, com as tecnologias que se vinculam a 

eles, deve ser compreendido como ferramentas para o desenvolvimento das atividades para 

agregar verdadeiramente valores a elas.  

Diante do contexto apresentado, a abordagem e constituição da proposta de 

intervenção do Projeto Vila Fátima foi baseada no modelo de oficinas, nas quais a evolução 

dos  participantes  pode  ser registrada e apoiada por aspectos mais sutis, que se orientam mais  
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no campo da “percepção” e ainda assim se configuram como uma rica linguagem de 

comunicação, haja vista que, as experiências aprendidas a partir destas oficinas, podem ser 

compartilhadas com os demais participantes ou interessados no projeto.  

Assim, com base no “modelo de aprendizagem” proposto por Vigotski (2001), no qual  

destaca que a “aquisição do conhecimento” acontece pelas interações e ações dos “sujeitos 

que aprendem”, existe uma proposta interacionista onde, a premissa de trabalho, vai além do 

cumprimento de tarefas, exigindo assim, um real envolvimento dos participantes para permitir 

a melhoria do contexto social, cultural e econômico da região onde o projeto acontece. Ainda, 

segundo Vigotski (2001), o aluno,  nesse caso o participante do projeto (enquanto agente que 

participa de um processo de ensino / aprendizagem) desponta como agente construtor de seu 

conhecimento, que é determinado por uma dada sociedade e cultura. Dessa maneira, o “ente” 

que aprende ou que constrói o conhecimento passa a ser também um agente de transformação 

da sua realidade. Essa transformação passa a acontecer pela ação e a reflexão, e deixa de 

existir a sobreposição do agente transformador ao meio ou vice-versa, visto que  a proposta é 

desenvolver uma simbiose que permita, ao participante, um processo natural de crescimento, 

amadurecimento e mudanças.  

Na sociedade, a rápida evolução dos recursos tecnológicos e a disponibilidade pouco 

orientada de acesso aos mesmos têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano das 

crianças e adolescentes que, muitas vezes, enxergam esses recursos apenas como objetos de 

entretenimento. Esse é um cenário que cria desafios tanto ao sistema educacional vigente 

quanto ao formato de difusão tecnológica pelo qual a sociedade vem atravessando. Portanto, 

discutir a importância em demonstrar aos jovens, de forma geral, que é possível envolver os 

conteúdos do currículo pedagógico (ou uma história de vida) com esses recursos, para a 

produção de jogos e/ou animações, que promovam o desenvolvimento da criatividade e 

interação daqueles que se envolvem neste processo, caracteriza-se como um modelo inicial 

para um trabalho de conscientização da “sustentabilidade tecnodigital”.  

A valorização da do uso das tecnologias no processo educativo, em especial o 

desenvolvimento de atividades apoiadas por elas, com a finalidade de desenvolver a 

criatividade, a autonomia, o raciocínio, o pensamento lógico dos participantes de maneira 

sustentável, tem se tornado imperativo. Para os participantes cadastrados no projeto Vila 

Fátima, o objetivo principal consistiu em torná-los protagonistas do seu processo de 

aprendizagem, definida a utilização de um ambiente de desenvolvimento, auxiliados pelo uso 

das tecnologias (para um conjunto de oficinas que possibilitam seu uso como ferramenta, 

embora, hoje isso seja convergente a todas as áreas, dependendo apenas da abordagem 
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adotada). De forma geral, seu emprego possibilita o desenvolvimento de um conjunto de 

habilidades ou competências que, atualmente, têm sido apresentadas como importantes ao 

perfil profissional desejável pelas empresas e a sociedade através de um processo de 

concepção orientado a projetos que combinam competências de aprendizagem preconizadas 

para o século XXI, que serão fundamentais para o sucesso no futuro, como, pensar 

criativamente, comunicar-se com clareza, analisar de forma sistemática, colaborar 

eficazmente, conceber iterativamente, aprender e “apreender” de forma contínua e 

permanente, entre outras. O modelo proposto, baseado em oficinas e vivências, traz para o 

centro projeto, também, a “inclusão social”, pelo desenvolvimento de “ações e práticas 

sustentáveis”, haja vista que, em sua concepção, além de atender ao público amparado pela 

proposta inicial do projeto, não há distinção da condição física ou psicológica do participante, 

permitindo que as habilidades desenvolvidas nas atividades resultem de forma efetiva em 

transformação para  cada um dos participantes na construção e compreensão de seu papel na 

sociedade enquanto indivíduo.  

O formato estrutural da oficina pode ser entendido como uma ferramenta de 

transformação, a partir do momento que permite ao participante entender, compreender, 

interagir melhor e de forma mais consciente, com o mundo que vive; isso se torna possível, a 

partir do momento que alguém é estimulado a perceber a forma como interage com o mundo 

destituindo um pouco a atribuição natural de respostas simples.  O nível intelectual, cognitivo 

ou psicológico, do membro que participa das oficinas, ao final estará de alguma maneira 

transformado. Resultados positivos, oriundos deste processo de transformação nos 

participantes deste trabalho pelo uso da tecnologia têm sido relatados, embora ainda não 

possam ser quantificados. Portanto, a associação do uso da tecnologia a um modelo 

educacional consistente traz reais benefícios no desenvolvimento de um comportamento 

baseado nos preceitos da sustentabilidade, pois, permite aos usuários/alunos do projeto 

expressar-se de forma mais completa e criativa, ajudando-os a construiu o pensamento e o 

raciocínio lógico para compreender o universo no qual estão inseridos, sua relação com as 

novas tecnologias e como podem agregar valor para estabelecer um modelo sustentável de 

vida e com isso permitir que adquiram um importante habilidade: adaptabilidade. Essa é uma 

real contribuição que, bem orientada, pode trazer reais mudanças para o contexto da região 

onde o projeto está implantado. 

 

Palavras-Chave: Educação. Formação. Consciência Social. 

Área do Conhecimento: 7.08.04.03-6 Tecnologia Educacional. 
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a adoção de práticas extensionistas em disciplina de simulação  

computacional na Engenharia de Produção 

 

ARTIFICIAL AND REAL WORLDS:  

the adoption of extensionist practices in computational simulation discipline 

in Production Engineering 

 

Maria Aparecida Fernandes Almeida1  

Carolina dos Santos Nunan2  

  

Grandes desafios surgem quando são inseridas Práticas Curriculares Extensionistas 

(PCE) em disciplinas com forte formalismo matemático, como as dos cursos de Engenharia. 

No currículo formativo do curso de Engenharia de Produção (EP), as disciplinas de Pesquisa 

Operacional (PO) são consideradas de grande complexidade pelos discentes. A PO, em 

especial a abordagem de Simulação de Sistemas, visa reproduzir computacionalmente o 

modelo representativo de um sistema real para estudo de seu comportamento. Em geral, as 

práticas desta disciplina estão limitadas a experiências laboratoriais com uso do computador.   

Este trabalho apresenta as primeiras experiências vivenciadas com a introdução de 

uma  PCE na disciplina Pesquisa Operacional II, do Curso de Engenharia de Produção da 

PUC Minas. As práticas foram desenvolvidas em diversas organizações visando à inserção 

dos discentes na realidade social que os cerca. A temática escolhida foi a redução de 

congestionamentos e filas em processos de produção e serviços. Foram desenvolvidos estudos 

sobre problemas de afluência, utilizando-se uma ferramenta computacional de modelagem e 

simulação dos sistemas produtivos.  

Aos estudantes, foi incentivada a atuação em organizações pequenas, médias e 

grandes; públicas e privadas; empresas (industriais ou produtoras de bens, prestadores de 

serviços,  comerciais,  agrícolas), religiosas,  filantrópicas. Em especial, há uma sensibilização  

                                                           
1 Doutora, Professora do Curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, campus Coração Eucarístico e 
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para que os acadêmicos desenvolvam, em equipes, uma PCE em sua própria comunidade que 

igualmente apresente uma demanda de resolução de problemas de filas em produção e/ou 

serviços.  

A prática de extensão é uma atividade acadêmica que pressupõe ação, na perspectiva 

dialógica entre aluno, professor e sociedade, a qual possibilita relações entre a realidade e a 

produção do conhecimento. Uma prática de extensão tem  como objetivo proporcionar aos 

participantes uma formação integral, comprometida com a mudança social, conforme 

proposta da Política de Extensão Universitária da PUC Minas (2006).  

Segundo o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e 

Instituições de Ensino Superior Comunitárias – FOREXT (2013), dentre as Ações de 

Extensão integradas ao ensino de graduação, tem-se as “Disciplinas regulares dos cursos de 

graduação e pós-graduação que contemplam práticas com comunidades externas: são ações de 

extensão, previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos, que permitem ao aluno articular o 

que aprendeu com o que é vivenciado pela comunidade externa”.  

As PCE são as atividades acadêmicas desenvolvidas em estrita vinculação com os 

componentes curriculares de um curso, tendo como pressuposto a interação aluno, professor e 

sociedade, visando a estabelecer relações entre a realidade e a produção do conhecimento,  

tendo em vista proporcionar, aos participantes, formação integral, comprometida com a 

mudança social  (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2015). 

A Extensão é efetivada no Curso de Engenharia de Produção em seu Projeto 

Pedagógico (PPC), de acordo com as modalidades propostas na Política de Extensão da PUC 

Minas (2006). As atividades de extensão do Curso de Engenharia de Produção têm por 

objetivo: “ampliar o espaço da sala de aula permitindo a construção do saber dentro e fora da 

academia, contribuindo com o processo pedagógico na medida em que promove uma 

dinâmica de intercâmbio e participação entre as comunidades interna e externa à vida 

universitária” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2014).  

Foram realizadas visitas às organizações para diagnóstico de congestionamentos em 

seus processos e a proposição de melhorias através da simulação computacional de cenários. 

A primeira atividade ocorreu em sala de aula. Os alunos se organizaram em grupos de 

trabalho compostos de até quatro componentes e definiram as organizações a serem estudadas 

de acordo com os problemas percebidos no cotidiano dessas entidades. A escolha do local a 

ser estudado não foi meramente por tema, e sim pela necessidade dos participantes externos. 

Nessa fase, os alunos trocaram experiências e se sensibilizaram com problemas enfrentados 

pelos empreendedores.  
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Após a identificação do congestionamento dos processos, os discentes prepararam o 

Projeto de Simulação, sob a supervisão docente. Por exemplo, os estudos das empresas no 

semestre 1/2017 derivaram desta percepção dos estudantes em relação à organização 

estudada. Um grupo de alunos percebeu que, no atendimento de um “carrinho” de 

hambúrguer nas cercanias da PUC Minas no Coração Eucarístico, havia muitas filas nos 

processos de atendimento. Os alunos contataram a proprietária e propuseram um estudo das 

medidas necessárias para reduzir as filas no atendimento aos clientes, buscando a melhoria do 

serviço prestado pela empresa. A partir do aval dos dirigentes, os acadêmicos prepararam o 

Plano de Simulação seguindo as diretrizes desenvolvidas por Almeida (2009).  Na segunda 

fase das atividades, os alunos visitaram sistematicamente a organização criando um 

relacionamento com os dirigentes, identificando com precisão as causas do congestionamento 

no processo produtivo estudado. Neste momento, as informações macro foram traduzidas em 

coleta de dados. No exemplo em tela do “carrinho” de hambúrguer, os alunos aduziram sobre 

a possível melhoria do processo de atendimento dos clientes com auxílio da simulação 

computacional. A proprietária do “carrinho” colaborou com as coletas de dados, que foram 

executadas utilizando técnicas de sugeridas por Law e Kelton (1991).  

Após a coleta, os dados foram levados para estudo em laboratório. Na terceira etapa, 

foi construído o Projeto de Simulação utilizando o software Arena, fabricado pela empresa 

Rockwell (2014). Com o uso do computador, os alunos reproduziram estatisticamente o 

processo real. O software Arena permite a reprodução de um sistema através dos blocos de 

modelagem (Rockwell, 2014). Cada parte do mundo real tem seu correspondente no mundo 

computadorizado. O que realmente permite esta imitação do mundo real é a coleta de dados in 

loco e a mudança dos parâmetros estatísticos, o que é possibilitado pelo software. Na terceira 

fase das atividades, os alunos apresentaram os resultados para os colegas e para a docente da 

disciplina através do Projeto de Simulação. Para avaliar a experiência foi feito um seminário 

interno com as apresentações dos trabalhos nas aulas de Laboratório.  

Na quarta e última etapa, os estudantes retornaram às organizações para apresentar aos 

gestores a melhoria proposta. Além do caso do carrinho de hambúrguer, citado anteriormente, 

foram desenvolvidos estudos nos mais diversos locais: fábrica de chocadeiras, food truck  de 

doces, empresa frigorífica bovina, hotel, metrô, serviços de usinagem mecânica, processo de 

envase e embalagem de latas de cerveja, embalagem de carretéis em uma indústria 

metalúrgica, empresa de Entretenimento, entre outras. 
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Na Formulação e Análise do Problema, os estudantes demonstraram empenho para 

definir os propósitos e objetivos do estudo. O Planejamento do Projeto incluiu uma descrição 

dos vários cenários que foram investigados. De forma a facilitar a execução do Plano de 

Simulação, percebeu-se a necessidade da definição de um cronograma temporal das 

atividades a serem desenvolvidas, indicando as necessidades relativas aos recursos 

disponíveis no Laboratório e na organização estudada. Quando questionados sobre a recepção 

da comunidade quanto ao desenvolvimento do estudo proposto, grande parte dos estudantes 

afirmou que foram “muito bem recebidos”, pois a organização tinha como demanda a 

resolução do problema a ser tratado.  

Uma grande dificuldade apontada pelos estudantes foi a Formulação do Modelo 

Conceitual que traça um esboço do sistema, de forma gráfica (fluxograma) ou algorítmica 

para definição dos componentes, descrevendo as variáveis e interações lógicas que constituem 

o sistema simulado. A Coleta de Macro Informações e Dados foi também percebida pelos  

estudantes como fatos, informações e estatísticas fundamentais, derivadas de observações, 

experiências pessoais. Nesse procedimento, muitas organizações estavam temerosas quanto ao 

fornecimento de dados, principalmente aquelas de maior porte e volume financeiro. Uma 

alternativa encontrada pelos estudantes foi o uso de um fator multiplicador que não refletisse 

informações consideradas sigilosas em caso de divulgação do trabalho. Segundo os discentes, 

a redução das dificuldades de se colocar o sistema real no computador foi amenizada pela 

grande quantidade de material disponibilizado (livros, vídeos) pelo fabricante do software.  

A parte mais complexa foi a Verificação e Validação, para se confirmar que o modelo 

opera sem erros de sintaxe e lógica. Os resultados fornecidos pelos modelos devem possuir 

crédito para os dirigentes da organização estudada e representar o sistema real. A avaliação do 

seminário interno mostrou que o compartilhamento de casos entre os alunos foi um bom 

recurso didático, incentivando os estudantes, enriquecendo a disciplina com exemplos reais.  

No semestre 2 / 2017, a avaliação da PCE se deu apenas pela confecção do Projeto de 

Simulação elaborado em Laboratório com uso do software Arena. Esta é uma limitação a ser 

corrigida, pois nos próximos semestres serão avaliados o Plano de Simulação, desenvolvido 

após diagnóstico, o Projeto de Simulação elaborado em Laboratório com uso do software 

Arena e a devolução da proposta de solução do problema à comunidade onde foi desenvolvida 

a PCE.  
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Anteriormente, limitada às experiências puramente laboratoriais de simulação de 

processos dos conteúdos livrescos, a inserção de PCE na disciplina demonstra uma grande 

inovação no sentido de que permite aos discentes o contato com processos reais e a sociedade 

que o receberá como profissional. Um grande desafio em disciplinas puramente teóricas é 

oferecer ao estudante conteúdo que faça sentido para ele no mundo real.  

As práticas laboratoriais desenvolvidas com o uso do computador, muitas vezes, 

parecem afastar os indivíduos, pois o software cria um mundo artificial, no qual o estudante 

fica imerso, completamente alheio à realidade, à sociedade e ao mundo profissional que o 

espera quando do exercício de seu ofício.  

Nas Ciências Exatas e na Engenharia há uma tradição de se desenvolver práticas 

laboratoriais que, muitas vezes, conduzem o estudante a  um mundo completamente abstrato, 

de corolários, teoremas, equações e formulações matemáticas que visam explicar fenômenos. 

As experiências em PO são um bom exemplo dessa grande abstração, pois são executadas 

com objetos, variáveis matemáticas, análises com software, o que torna necessário ao docente 

aproximar o estudante dos problemas reais. O estudante deve entender que as ferramentas 

matemáticas e de simulação têm o forte propósito de auxiliá-lo na resolução de problemas 

reais. Neste sentido, a inserção de práticas extensionistas traz um grande benefício para os 

discentes, mudando sua forma de ver o mundo, articulando a teoria com a prática 

profissionalizante.   

 

Palavras-chave: Prática extensionistas. Pesquisa Operacional. Laboratório. Simulação. 

Sistemas Produtivos.   

Área do Conhecimento: 3 3.08.02.00-8 Pesquisa Operacional. 
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ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 

 

CREATION OF DIGITAL GAMES AND PROTOTYPING OF 

ELECTRONICS THROUGH VISUAL PROGRAMMING 

 

Caio Ferreira Silva 1 

Lucas Expedito Gonçalves Durvalino 2 

Victor Moraes Boaventura3 

Nesley J. Daher de Oliveira4 

 

A proposta de trabalho, desenvolvida no projeto Vila Fátima, do ponto de vista do 

envolvimento dos alunos de graduação  como extensionistas, está orientada para a construção 

de um conjunto de valores e habilidades nos graduandos, que assim se apropriam da 

experiência  prática para aprofundar o conhecimento científico, ou seja, permitir que possam 

se apropriar de um conteúdo acadêmico recebido para construírem o seu próprio 

conhecimento.  

A partir da ideia de que o indivíduo é um agente transformador na sociedade, a 

aprendizagem  deve ser vista como um processo contínuo e com necessidade de permitir que 

práticas possibilitem experiências sensoriais e lúdicas como ferramenta de apoio na 

construção do conhecimento. Dessa forma, a opção adotada foi desenvolver a proposta 

através de oficinas práticas que desenvolvem a aprendizagem por meio da valorização da 

construção  de  conhecimentos  de forma participativa, questionadora e, sobretudo, baseada na 

realidade de situações, fatos e contexto de vida daqueles que delas participam, direcionando-

as à uma visão sustentável.  

Através da utilização de ferramentas de programação visual e construção de protótipos 

(projetos orientados a Arduino), visa-se  a  desenvolver lógica cognitiva e criatividade. A 

visão sustentável muito pautada no cenário contemporâneo contempla diversos aspectos e 

atividades, nos  projetos,  desde a reutilização de componentes  eletrônicos, a criação de jogos  
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temáticos quanto  o desenvolvimento ligado a tecnologia de energias renováveis. O objetivo é 

moldar esse pensamento, fazendo com que os alunos ajam em sua própria comunidade, meio 

escolar e familiar.  

As aulas ministradas têm como base um modelo de aprendizagem que destaca a  

aquisição  de conhecimento por meio das interações sociais, tomando como premissa a 

afirmação  de que “O trabalho vai além das tarefas”. Esse modelo de aprendizagem ainda 

toma como fundamento  que o aluno é o construtor do próprio conhecimento, por isso 

durantes as aulas os indivíduos constituintes do corpo discente são estimulados a exercerem 

um raciocínio lógico, através de propostas e desafios.  

Para De Luca (2004, p.9), “[...] a inclusão digital deve favorecer a apropriação da 

tecnologia de forma consciente, que torne o indivíduo capaz de decidir quando, como e para 

que utilizá-la”. Não se trata apenas de fornecer conectividade e doar computadores, ou ainda 

realizar cursos de capacitação que aumentem a proficiência para lidar com as tecnologias. O 

essencial, segundo Pellanda (2005, p. 36), é que: “[...] a relação ser humano  / tecnologias 

digitais  pode servir de dispositivo  cognitivo ontológico para que os seres humanos possam 

se pensar como sujeito de seu próprio processo  de viver e, então, possam se considerar como 

um nó nessa grande rede humana construindo seus próprios instrumentos de inclusão.” Dessa 

maneira, o “ente” que aprende ou que constrói o conhecimento passa a ser também um agente 

de transformação da sua realidade.  

Com essa finalidade, o Projeto Vila Fátima elaborou inicialmente um curso de Jogos 

Digitais para adolescentes, no qual os participantes têm o contato com uma introdução à 

lógicas de programação e algoritmos. Nessa oficinas, os jovens são apresentados  às novas 

tecnologias devido a uma tendência a se divertirem enquanto desenvolvem seus próprios 

jogos. A partir da ideia da oficina de jogos digitais, foi analisado um potencial para evoluir 

tais conhecimentos adquiridos no decorrer desse projeto. Deu-se então início a oficina de 

Arduino, esta que é uma plataforma “open source” dotada de um microcontrolador capaz de 

realizar ações programáveis em atuadores ou aferir dados em sensores trazendo a 

programação visual nos softwares para o mundo real, com práticas palpáveis aumentando 

assim a concepção das atividades realizadas no mundo virtual. Logo, as duas oficinas são 

essencialmente complementares tornando-as correquisitos.  

Durante o período das oficinas, podemos  perceber uma evolução dos participantes, de 

forma sutil, os alunos aprendem a habilidade de comunicação, ao terem que conviver com 

pessoas antes desconhecidas, e precisarem da ajuda delas para tirarem dúvidas e 

posteriormente terem que apresentar seus esforços em eventos e seminários. Percebe-se, 
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depois desses processos, que os alunos passam por uma  grande evolução interpessoal, 

comunicativa e de conhecimento dos arranjos, linguagem, instrumentos, conceitos, 

componentes eletrônicos, noções básicas de circuitos elétricos e principalmente na arquitetura 

de projetos/protótipos. O envolvimento  em grupo para realizar esses feitos tem sido um fator 

fundamental de sucesso nos projetos, embora as aulas expositivas tentem apresentar o 

conteúdo de forma clara e exemplificada, são as aulas práticas e o desenvolvimento dos 

projetos que concretizam o real aprendizado.  

No meio escolar e social, percebe-se  que os conhecimentos de cada oficina 

conseguem ser atrelados a realidade que os envolvem, buscando solucionar problemas e a 

atenderem demandas pessoais e das localidades que os circundam. Portanto, o aprendizado 

em programação e o trabalho em equipe traz reais benefícios, como o desenvolvimento 

cognitivos em tarefas que exigem uma complexidade  maior e uma interação interpessoal 

intensa, salientando a necessidade do convívio social e sua influências, por conseguinte, 

permite aos usuários/alunos expressarem-se de forma mais completa e criativa, ajudando-os a 

evoluir no pensamento e no raciocínio lógico, para compreender o universo no qual estão 

inseridos e sua relação com as novas tecnologias, permitindo que adquiram importantes 

habilidades, como:  adaptabilidade, pensamento crítico, tomada de decisões, etc. E essa é uma 

real contribuição que, bem orientada, pode trazer reais mudanças para o contexto da região 

onde o projeto está implantado. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia; Tecnologia Assistiva. Algoritmos. Educação. Formação. 

Arduino. Scratch. Programação.  

Área do Conhecimento: 7.08.04.03-6 Tecnologia Educacional. 
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PRÁTICA CURRICULAR EXTENSIONISTA:                                                

simulação de processos em uma fábrica de Chocadeiras 

 

CURRICULAR EXTENSION PRACTICE:  

simulation of processes in a Hatchery Factory 

 

Amanda Silva Matozinhos1 

Claudia Carvalho Oliveira2 

Maria Aparecida Fernandes Almeida3 

 

Para Shannon (1998),  a "Simulação é o processo de desenvolvimento de um modelo 

de um sistema real, e a condução de experimentos nesse modelo, com o propósito de entender 

o comportamento do sistema e/ou avaliar várias estratégias para a operação do sistema". 

Gordon e Rogers (1993) afirmam que a "Simulação de sistemas é a técnica de solucionar 

problemas observando o desempenho no tempo de um modelo dinâmico do sistema".  

A Simulação permite estudar e experimentar complexas interações internas de um 

dado sistema;, seja uma firma, uma indústria, um negócio ou um subsistema de algum deles. 

Por meio da simulação, estudam-se os efeitos de certas variações do meio ambiente, da 

organização  ou das informações relativas à operação de um sistema, fazendo-se alterações no 

seu modelo e observando os efeitos dessas alterações no comportamento desse sistema. As 

observações detalhadas do sistema que está sendo simulado podem conduzir à sua melhor 

compreensão  e às sugestões para melhorá-lo, o que, de outra forma, não seria possível 

(NAYLOR, 1971).  

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre gargalos em uma fábrica de 

chocadeiras  (incubadoras de ovos)  em Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvido em uma 

prática curricular extensionista  na disciplina “Pesquisa Operacional II”, no Curso de 

Engenharia de Produção da PUC Minas no Coração Eucarístico.  

 

 

                                                           
1Graduanda em Engenharia de Produção na PUC Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: 

amandamatozinhos@gmail.com 
2 Graduanda em Engenharia de Produção na PUC Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: 

claudia.carvalho.co7@gmail.com 
3 Doutora, Professora do Curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, campus Coração Eucarístico e 

unidade Barreiro. E-mail: mafa@pucminas.br. 
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O FORPROEX (2012) considera que a inserção da Extensão Universitária nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-graduação contribui com uma 

concepção de formação acadêmica e profissional, além da proposição de atividades 

curriculares específicas. A inserção curricular da Extensão tem por objetivo promover a 

articulação com o Ensino. Além da integração entre ensino e pesquisa, outro importante 

objetivo da extensão universitária é promover a integração entre universidade e sociedade, 

prestando serviços a comunidade.  

Assim, o  problema foi estudado para a identificação de filas no sistema buscando uma 

maior eficiência do processo total da fabricação de chocadeiras. O estudo espera alcançar 

respostas sobre onde estão os gargalos ou ociosidades no processo.  O processo produtivo de 

incubadoras possui como entrada de matéria prima placas de polietileno (PET) e como saída 

do produto acabado, as chocadeiras. A fabricação possui subprocessos: corte do material, 

moldagem das placas, montagem do produto, teste, reparo e embalagem do produto final. A 

Prática Curricular proposta buscou intensificar o contato da universidade com os demais 

setores da sociedade na busca do cumprimento do seu compromisso social.    

Para Rodrigues et al. (2013) ,  

 

a Extensão Universitária possui papel importante no que  diz respeito às 

contribuições que pode trazer frente à sociedade. É preciso, por parte da 
Universidade, apresentar concepção do que a extensão tem em relação à comunidade 

em geral. Colocar em prática aquilo que foi aprendido em sala de aula e desenvolvê-

lo fora dela. A partir do momento em que há esse contato entre o aprendiz e a 

sociedade beneficiada por ele, acontece por parte dos dois lados, benefícios. Aquele 

que está na condição do aprender acaba aprendendo muito mais quando há esse 

contato, pois torna-se muito mais gratificante praticar a teoria recebida dentro da 

sala de aula.  (RODRIGUES et al., 2013, p.142). 

 

Quanto ao valor agregado aos alunos no desenrolar de uma Prática Extensionista, 

afirma Rodrigues et al. (idem) afirmam que “...quem pratica a extensão obedece às regras do 

conhecimento individual e passa simplesmente o que acha mais importante, e escolhe como 

passar esse aprendizado, individualizando assim o sujeito que recebe a informação. O 

conhecimento só se torna concreto na medida em que for apreendido e aplicado na realidade”.   

Segundo Almeida (2009), as fases de um Projeto de Simulação podem ser divididas 

em: Formulação e análise do problema, Planejamento do projeto, Formulação do modelo 

conceitual, Coleta de Macro informações e dados, Tradução do modelo, Verificação e 

validação do Modelo, Interpretação e Análise dos resultados.  Inicialmente, foram feitas 

visitas à empresa para conhecimento do processo produtivo. Na formulação e análise do 

problema, foi observado  que várias peças ficavam em fila na fabricação das chocadeiras. A 



EXTENSÃO PUC MINAS: encontros e diálogos 

 

365 

qualquer  simulação, é necessário um planejamento utilizando-se um Plano de Simulação (PS) 

que consiste em um roteiro com os passos a serem seguidos para o desenvolvimento do 

estudo.  

Para o planejamento do estudo, foi elaborado o modelo conceitual do processo fabril e 

o fluxograma inserido em um Plano de Simulação (PS). Após o diagnóstico, foi elaborado o 

PS prevendo em quais setores seria feita a coleta de dados, quais seriam os recursos 

necessários para o desenvolvimento do estudo e como seria desenvolvida a simulação de cada 

etapa do processo produtivo. O PS teve a função de organizar os passos a serem tomados para 

levantar as questões relevantes que devem ser consideradas na simulação do sistema da 

fábrica.  

Para o desenvolvimento da prática curricular,  foi feita a coleta de dados na fábrica, 

através da medição de tempos de cada parte do processo produtivo. Após a obtenção dos 

intervalos de chegada dos materiais e dos tempos de execução das tarefas da cada parte da 

produção, o sistema foi modelado no laboratório da PUC Minas, utilizando-se o software 

ARENA. Os modelos produzidos no programa ARENA são baseados na linguagem de 

simulação SIMAN. Esta linguagem basicamente enxerga o sistema como uma sequência de 

eventos aleatórios que causam mudanças nos estado do modelo.  

Assim, os sistemas normalmente são reduzidos a um conjunto de estações de trabalho 

que prestam serviços a clientes. Cada bloco ou módulo é interconectado a outros e as 

entidades se locomovem entre eles seguindo uma sequencia lógica (ROCKWELL, 2014). Os 

passos para utilização do software ARENA seguiram a Metodologia de Modelagem e 

Simulação encontrada na obra de Freitas (2008). Inicialmente, foi criado um modelo básico 

colocando-se os blocos lógicos que representam processos decisórios, a criação de entidades, 

métodos de transporte e outros na área de projeto. Foi feito o refinamento do modelo 

identificando a existência de erros lógicos e/ou sintáticos. Terminada a etapa de modelagem, 

passou-se à simulação. Nessa etapa, foi possível verificar se o modelo simulado realmente 

reflete o sistema. O modelo foi validado e analisado com um conjunto de diferentes cenários 

de forma a identificar melhorias. Após a simulação, o software gera relatórios com dados 

específicos como taxa de utilização dos recursos ou tempos de espera.   

Baseado nos resultados da análise, foi possível selecionar a melhor solução para o 

problema e testá-la exaustivamente. Após o desenvolvimento do OS, foi executada a 

implementação  no simulador em Laboratório e analisados os resultados. A experimentação 

do modelo consistiu na mudança de parâmetros do mesmo, permitindo estudar seu 

comportamento;  o alcance da estabilidade de resultados da simulação e a obtenção da melhor 
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decisão. Ao final, com a implementação do modelo em um software, tem-se o Projeto de 

Simulação. Tal projeto permitiu a documentação e a apresentação dos resultados para 

utilização futura. O período simulado para alcançar o estado pretendido do sistema foi 30 dias 

e com 10 horas de funcionamento por dia. Foram encontrados gargalos no processo de corte, 

montagem e teste. O maior tempo de espera foi encontrado no processo de teste das 

chocadeiras. Os resultados  da simulação apontam que, se forem reduzidos os tempos de 

testes de cada chocadeira, eliminam-se os gargalos encontrados e aumenta-se a produção. 

A grande vantagem no uso da simulação é que uma vez criado, um modelo pode ser 

utilizado inúmeras vezes para avaliar projetos e políticas propostas. Novas políticas, 

procedimentos operacionais, regras de decisão estruturas organizacionais, fluxo de 

informações podem ser testados sem interromper as operações em curso. A proposta para o 

fabricante das chocadeiras é que seria necessário diminuir o tempo no processo de testes dos 

produtos para eliminar o gargalo encontrado e aumentar a produção.  

A Prática Extensionista na disciplina de PO – Simulação do Curso de Engenharia de 

Produção  demonstrou ser um bom recurso, que permite aos discentes o contato com 

processos reais e a sociedade que o receberá como futuro Engenheiro. 

 

Palavras-chave: Prática Curricular Extensionista. Pesquisa Operacional. Simulação de 

Processos. Fábrica de Chocadeiras.  

Área do Conhecimento: 3 3.08.02.00-8 Pesquisa Operacional. 
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IMPLANTAÇÃO DA DISCIPLINA EXTENSIONISTA PROJETO 

APLICATIVO NO CURSO EAD EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

IMPLANTATION OF EXTENSION ACADEMIC CLASSROOM 

PROJETO APLICATIVO IN ACCOUNTING EAD 

 

Amilson Carlos Zanetti1 

Josmária Lima Ribeiro de Oliveira2 

Marcelo Prímola Magalhães3 

Tânia Cristina Teixeira4 

 

A dinâmica de mercado em Ciências Contábeis é bastante intensa, com alteração de 

leis, procedimentos de arrecadação e até mesmo mudança nos pilares teóricos da 

contabilidade. Manter a atualização no ensino é um desafio que pede a interação de vários 

atores sociais. Dessa maneira, a formação profissional do contador carece de uma relação 

educativa cooperativa para que a articulação entre estado, instituições de ensino, empregados 

e empregadores seja profícua, favorecendo o desenvolvimento regional pelo adequado 

exercício socioprofissional.  

A qualificação é o elemento das relações emprego-formação que proporciona a 

intercessão dos sistemas: produtivo e educativo (D´IRIBARNE E VIRVILLE, 1978). A 

educação intervém na estruturação do trabalho pelos tipos de mão de obra que ela contribui 

para criar.  Crivellari  (2000) apresenta que a relação educativa consiste na articulação entre 

as políticas educativas e produtivas. Portanto, deve-se estudar o processo de formação 

profissional, como expressão do contexto socioeconômico vigente.  

Dubar (2005), ao discutir a questão da qualificação e a articulação entre os agentes - 

assalariado, empregador e estado – aponta a necessidade da construção de espaços comuns de 

racionalidade. O curso a distância em Ciências Contábeis, preocupado com a articulação entre 

os agentes sociais, estabeleceu como unidade curricular a disciplina “Projeto Aplicativo”, que 

propõe a construção de uma relação educativa favorável ao aprimoramento da formação 

profissional,  a  luz  das  vinte  competências  idealizadas  para  o  egresso, conforme o rol das  

                                                           
1 Professor Mestre do curso de Ciências Contábeis  na PUC Minas Virtual. E-mail: amilson@pucminas.br. 
2 Professora Doutora do curso de Ciências Contábeis  na PUC Minas Virtual. E-mail: josmaria@pucminas.br. 
3 Professor Mestre do curso de Ciências Contábeis  na PUC Minas Virtual. E-mail: 

marcelopmaga@yahoo.com.br. 
4 Professora Doutora do curso de Ciências Contábeis  na PUC Minas Virtual. E-mail: taniacri@hotmail.com. 
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habilidades constantes na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/MTE, 2002), na 

Resolução CNE/CES (2004), nas Diretrizes do Enade (2012) e nos artigos científicos de: 

Cardoso, Riccio e Albuquerque (2009); e Cardoso, Neto e Oyadomari (2010). Ofertada no 

sexto período do curso, a disciplina  apresenta desafios para a formação profissional, uma vez 

que a prática consiste em um ambiente inter e transdisciplinar de ações integradas à extensão 

universitária. Com a disciplina, propõe-se fortalecer a relação com a comunidade empresarial, 

por meio da ação conjunta e de intervenção no ambiente proposto. Com equipamentos locais, 

os discentes seriam levados a desenvolver as ações em redes sociais por meio de projetos de 

intervenção ou capacitação.  

Para a análise dos dados  apresentados, utilizou-se da análise descritiva dos relatórios 

de atividades, além da observação dos professores no acompanhamento dos projetos 

desenvolvidos. A natureza da pesquisa é aplicada, descritiva e com abordagem qualitativa 

(RAUPP e BEUREN, 2006). A abordagem qualitativa permitiu descrever a complexidade do 

problema investigado, para compreender e classificar processos dinâmicos vivenciados 

(RICHARDSON, 1999). Os instrumentos de análise considerados foram os depoimentos 

apresentados nos relatórios da prática curricular, considerando ainda as assistências prestadas 

pelos docentes no decorrer da disciplina, com o uso das ferramentas Correio Acadêmico e 

Fórum.  

Ao consolidar o acompanhamento, foi desenvolvida a avaliação da prática 

extensionista e elaborado o relatório com o registro textual da contribuição percebida pelo 

discente e pela organização. Ao considerar a abordagem proposta, foram observadas as 

relações sociais estabelecidas pelos discentes, valorizando o espaço da comunidade, e sua 

articulação com a sociedade de forma dinâmica e ativa, fomentando o desenvolvimento de 

competências e habilidades, e promovendo a identificação do seu papel na sociedade, 

favorecendo a ampliação da percepção humanística. 

Durante os primeiros dias da disciplina, foi notória a percepção de insegurança dos 

alunos mediante os desafios apresentados de interação com organizações e equipamentos de 

mobilização social. Percebeu-se que os alunos consideravam mais confortável estudar um 

conteúdo e realizar uma prova do que realizar uma interação social em seu espaço social. 

Mas, alguns alunos favoreceram o engajamento de outros pelos depoimentos do fórum e 

compartilhamento das ideias nos grupos de relacionamento, além da mobilização docente. O 

desenvolvimento das práticas considerou a apresentação  de uma proposta que foi 

contemplada  pelos professores da disciplina, recomendando estratégias de análise e interação 

favoráveis.  
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Os ciclos evolutivos de planejamento contribuíram para a consolidação das 

proposições definidas, além da socialização entre os pares das ações a serem desenvolvidas, 

promovendo a indissociabilidade referente à percepção da realidade evidenciada e o 

desenvolvimento de um ambiente de troca para a definição de proposições de intervenção 

social.  Finalizadas as interações, o aluno foi convidado a produzir um registro em vídeo sobre 

a experiência vivenciada apresentando um relatório com o uso de diversos recursos 

midiáticos. Os depoimentos  apresentados pelos alunos validaram a coerência da proposta 

para a disciplina, na fala dos próprios discentes, “a disciplina é muito válida por incentivar 

práticas de atividades que tenham cunho social e colaboração dos alunos; em particular a 

atividade com objetivo a orientação financeira me deixa grato por ter conseguido ajudar de 

alguma forma aqueles que trabalham arduamente no agronegócio, sustentando a economia da 

região estudada”.  

A apreciação da experiência pode também ser confirmada pela fala emotiva de outra 

discente: “gostei muito da ideia e de contribuir para a evolução dessas pessoas”. A percepção 

de que a ausência de uma estrutura rígida e disciplinar pudesse ser contestada pelos alunos 

acostumados a uma prática de ensino conteudista foi rompida, como pode ser constatado na 

fala de um dos alunos da turma, que confirma a colaboração e troca de experiências como um 

grande aprendizado para sua formação profissional: “agradeço a todos que compartilharam 

ideias e sugestões dos trabalhos realizados, e aos professores da disciplina pelo 

acompanhamento constante e troca de ideias. Achei muito pertinente o fato de o professor não 

exigir um cronograma fechado, dando ideias e aceitando discutir os tópicos desenvolvidos em 

cada trabalho”. 

Pela disciplina de Projeto Aplicativo, foi possível adotar estratégias de associação do 

ensino, com a pesquisa e a extensão universitárias em trabalhos inter e transdisciplinares. Tal 

medida foi um avanço na busca da flexibilização curricular, garantindo atualidade de projeto 

pedagógico ao tratar temas emergentes visíveis pelas demandas sociais sinalizadas. Um dos 

grandes desafios vivenciados foi o desenvolvimento da capacidade versátil dos docentes em 

lidar com o relacionamento entre os agentes e os temas apresentados, abordando de maneira 

ética e com dinamicidade cada produção desenvolvida.  

A percepção dos professores da disciplina é de que a atividade desenvolveu 

habilidades  e competências inerentes ao contador, previstas no projeto pedagógico do curso, 

oferecendo ao estudante uma visão humanística que fortalece a reflexão sobre a vida, de uma 

forma mais ampla. Com a percepção obtida pelos docentes, recomendações foram realizadas 

ao Núcleo Docente Estruturante quanto à necessidade de atualização ou maior enfoque de 
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determinados temas em disciplinas específicas. Por ser uma prática em EaD, ao introduzir a 

prática na disciplina, foi possível conhecer a realidade da sociedade em que o estudante está 

inserido. Os relatórios  contribuíram para a elaboração de novos materiais didáticos, diante do 

aprendido, no intuito de ampliar a assimilação pelo estudante e potencializar o processo 

didático. Ademais, essa iniciativa permitiu aos envolvidos um alinhamento com a proposta do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)  quanto à prática de ações solidárias – Programa de 

Voluntariado da Classe Contábil. E ainda, a busca pela aprendizagem significativa, que 

potencializa as experiências de aprendizado e consolida as premissas pela via da ação de 

metodologias ativas favorável com a prática curricular de extensão aplicada a organizações. 

 

Palavras-Chave: Extensão. Metodologia Ativa. Contabilidade. 

Área de Conhecimento: 6.02.04.00-1  Ciências Contábeis. 
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DAS QUESTÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS ENFRENTADAS PELAS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA APLICAÇÃO DO SIMPLES 

NACIONAL 

 

OF JURIDICAL AND TAX MATTERS FACED BY MICRO AND 

SMALL ENTERPRISES IN THE APPLICATION OF THE SIMPLE 

NATIONAL 

 

Aline Aparecida de Oliveira Dias1 

Débora de Jesus Rezende Barcelos2 

João Lucas Monteiro Oliveira3 

Lucas Freitas Gonçalves de Araújo4 

Mariana Ribeiro da Silva5 

Thássia Danúbia Batista Leão6 

Pilar de Souza e Paula Coutinho Eloi 7 

 

As micro e pequenas empresas possuem uma baixa taxa de sobrevivência, embora 

sejam conhecidas por serem responsáveis por parte significativa da empregabilidade e do 

crescimento do país. Em estudo publicado em 2016, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,  que resultou na elaboração do documento intitulado 

“Sobrevivência das empresas no Brasil”, os seguintes fatores foram elencados como 

determinantes para a sobrevivência/mortalidade das empresas: “situação antes da abertura, 

tipo de ocupação do empresário,  experiência no ramo, motivação para abrir o negócio, 

planejamento do negócio, gestão do negócio, e capacitação  dos donos  em gestão  

empresarial.”  (SEBRAE, 2016, p.75. Grifos nossos.).  

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim. E- mail: 

aline_aparecida_25@hotmail.com. 
2   Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim, (2-2017); E- mail 

deboradejesus.barcelos@gmail.com. 
3 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus  Betim. E- mail 

jlmonteirooliveira@outlook.com. 
4 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim, (2-2017); E- mail 

lucasfga@gmail.com. 
5 3 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Betim, (2-2017); E- 

mail marianarsprofissional@gmail.com. 
6 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus  Betim, (2-2017), Gestora 

Pública pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Pós-graduanda em Direito Administrativo e Licitações 

pela Universidade Cândido Mendes, Advogada; E- mail thassialeao@yahoo.com.br. 
7 Orientadora e doutoranda em  Direito Público e Mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, Advogada; E- mail pilarcoutinhoadv@gmail.com. 
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Resta claro, que especialmente estes dois últimos fatores englobam a gestão tributária 

da empresa e o planejamento tributário, que certamente são diferenciais para melhores 

perspectivas de sobrevivência das empresas. 

Nesse contexto, uma vez observada a sua relevância em toda a ordem econômico-

social, comparada à frequente vulnerabilidade financeira manifesta em sua essência, o 

governo brasileiro decidiu por conceder determinados benefícios fiscais aliados a uma 

simplificação da legislação atinente a tais empresas, a fim de promover sua longevidade. Silas 

Santiago reconhece o Simples Nacional como um mecanismo extrafiscal, na medida em que 

se adapta a uma política econômico-tributária estabelecida na CF com o objetivo de favorecer 

as micro e pequenas empresas (SANTIAGO, 2013, pg. 37).  Todavia, pesquisas indicam que 

tais benefícios ora concedidos apresentam um elevado nível de complexidade tributária. Isso 

ocorre em virtude da exigência de inúmeras obrigações tributárias, levando a mitigação da sua 

própria finalidade, o que muitas vezes resulta na necessidade de os administradores destas 

empresas buscarem auxílio em profissionais da contabilidade para a gestão tributária de seus 

negócios.  

Isto decorre da utilização da legislação do Simples como ferramenta de fiscalização 

por parte do Estado, visto que o objeto do Simples excede à mera arrecadação, abrangendo 

ainda a fiscalização e a cobrança (SANTIAGO, 2013). No entanto, ainda assim, dúvidas 

quanto à interpretação das normas jurídicas chamadas a regular a matéria vêm surgindo com 

uma frequência cada vez maior, e isso tem se revelado como um dos principais entraves ao 

desenvolvimento das pequenas empresas, já que pairam sobre uma profunda insegurança 

jurídica na aplicação da legislação.  

Nesse cenário, a fim de contribuir para o progresso da economia nacional, faz-se 

imperioso auxiliar às micro e pequenas empresas na compreensão da legislação, o que 

necessariamente perpassa por oferecer subsídios para os contadores quando da intepretação da 

legislação, a qual muitas vezes peca pela ausência de clareza. Na persecução desse objetivo, 

durante a execução do projeto, observamos que a principal dúvida dos contadores foi em 

relação às alterações realizadas no regime de tributação do Simples Nacional em decorrência 

da Lei Complementar nº 155 de 2016, que alterou a Lei Complementar nº 123 de 2006, o que 

inclusive fez com que este projeto tomasse novos rumos para o aprofundamento neste tema 

em especial.  

A nova Lei do Simples nasceu do reconhecimento estatístico da importância 

quantitativa e qualitativa das SMES no cenário brasileiro, na geração de emprego e, ainda, na 

distribuição da renda (MAGALHÃES JUNIOR, 2004), partindo do pressuposto de que “a 
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burocracia atual é um desestímulo a qualquer tipo de empreendimento no Brasil.” 

(MAGALHÃES JUNIOR, 2004, s/p.). Nesse sentido, o projeto de extensão em tela é de 

significativa relevância não apenas no âmbito social, mas também no âmbito discente, visto 

que, por se tratar de uma alteração recente, existe pouca literatura sobre o tema, o que torna a 

compreensão das inovações e mudanças extremamente nebulosa tanto para os contadores e 

administradores das empresas, quanto para os alunos.  

Assim, o projeto se revela de grande valia na formação dos discentes do curso de 

Direito, que, através da realização de pesquisas voltadas ao assunto, se tornarão mais 

preparados para a solução de futuros infortúnios relativos ao feito, dada a ausência de material 

pedagógico neste ponto para auxiliá-los nas desventuras práticas da profissão, o que desde 

logo, lhes confere um inegável diferencial no mercado de trabalho. 

Dessa forma, partindo do problema da tributação brasileira enquanto um óbice ao 

desenvolvimento do empreendedorismo, o presente projeto tem como objetivo a identificação 

e o esclarecimento das dúvidas, dificuldades e problemas enfrentados pelos contadores na 

aplicação do Simples Nacional. Para alcance desse objetivo central, se fez necessário 

perpassar por alguns objetivos específicos, tais como: entrevistas com contadores que 

atendem às micro e pequenas empresas da cidade de Betim/MG e Região, com aplicação de 

questionário;  realização de um estudo aprofundado da Lei Complementar nº 155 de 2016 e da 

Lei Complementar nº 123 de 2006, que instituiu o Simples Nacional.  

A metodologia utilizada foi o método dedutivo hipotético e pesquisa de campo. 

Outrossim, através da dogmática jurídica analítica, desenvolveu-se um estudo das leis, 

doutrina e jurisprudência. Tais métodos por seu turno, uma vez utilizados, atenderam 

perfeitamente aos objetivos por ora consignados no projeto de extensão, a pesquisa de campo 

por exemplo, se mostrou hábil a descobrir as dúvidas atinentes à pessoa dos contadores no 

que se refere a aplicação do Simples Nacional, além de proporcionar uma efetiva interação 

entre os integrantes da universidade e a sociedade de Betim, promovendo com isso sua função 

social, por meio do fomento ao conhecimento da legislação em prol do desenvolvimento 

econômico de tais empresas, e juntamente com elas, dos muitos indivíduos que empregam. O 

mesmo se deu com a dogmática jurídica analítica, que, ao propiciar o estudo sistemático das 

leis, doutrina e jurisprudência levou os discentes a encontrar soluções ao esclarecimento das 

dúvidas apresentadas pelos entrevistados.  

A partir da necessidade de produzir um material com potencial de sanar as dúvidas 

levantadas nas entrevistas com os contadores, foram identificadas as principais mudanças 

realizadas pela nova legislação e os pontos com maiores questionamentos.  Com este objetivo, 
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além da pesquisa na legislação, utilizamos artigos científicos sobre o tema, que por ser 

bastante atual. ainda não conta com a vasta doutrina. Neste contexto, uma grande fonte de 

pesquisa são os materiais desenvolvidos pelo SEBRAE, entidade que, em cumprimento de 

suas próprias funções essenciais, produz diversos conteúdos, a fim de esclarecer questões 

ligadas a atividade empresariais, visando promover o desenvolvimento e fortalecimento do 

empreendedorismo com foco nas micro e pequenas empresas, considerando suas maiores 

fragilidades. Desta forma, consta em cartilha produzida pelo SEBRAE, cinco impactantes 

alterações produzidas na lei Complementar 123/2006. Veja-se: 

 

“Novos tetos de faturamento e criação de sublimite para ICMS e ISS; Novas 

alíquotas, redução do número de anexos e faixas de receita bruta para apuração das 

alíquotas; Utilização de nova fórmula para apuração das alíquotas efetivas; 
Aplicação da razão entre folha de salário x faturamento para enquadramento nos 

anexos; Inclusão de novas atividades. Lembre-se que para qualquer outra 

informação, o Sebrae está à disposição para te auxiliar” (SEBRAE, 2018, p.2) 

 

Além dessas alterações, também podemos destacar: a possibilidade de Estados que 

possuem participação de até 1% (um por cento) no Produto Interno Bruto - PIB aplicarem um 

sublimite para recolhimento do ICMS dentro do regime simplificado, revogação da 

obrigatoriedade imposta aos Estados de adotarem todas as faixas de receita bruta anual 

quando sua participação no PIB for igual ou superior a 5% (cinco por cento); limitação, como 

regra geral, à Empresa de Pequeno Porte, ao teto de R$3.600.000,00, sendo que a 

ultrapassagem deste limite implica o recolhimento do ICMS e o ISS da empresa fora da tabela 

do Simples; possibilidade de parcelamento, em até 120 vezes, com parcela mínima mensal de 

R$300,00 dos débitos vencidos até a competência do mês de maio de 2016 e apurados na 

forma do Simples Nacional; e inclusão de novas atividades ao regime simplificado de 

arrecadação, como pequenas empresas varejistas que atuam na indústria de bebidas alcóolicas.  

Tais alterações buscaram materializar o objetivo principal da regulamentação sobre o 

Simples Nacional, visto que seria um demonstrativo mais profundo da integração entre os 

entes federados, relevando a “gestão compartilhada de tributos”, através da qual vários entes 

federados realizarão, conjuntamente, a fiscalização, a arrecadação e a cobrança em relação a 

certos tributos (SANTIAGO, 2013, pg. 24). Em relação aos efeitos da vigência da Lei, 

também foi esclarecido que a própria Lei Complementar 155 estabeleceu especificidades 

relativas à produção dos efeitos de seus dispositivos legais; neste sentido, observamos que a 

aludida lei determinou que seu art. 9o, que dispõe sobre parcelamento, tivesse o início de seus 

efeitos  a  partir  da sua publicação, já os dispositivos que versam sobre a figura do “investidor  
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anjo” entraram em vigor a partir de janeiro de 2017, e o restante das disposições da Lei 

entrariam em vigor em janeiro de 2018. Também houve revogações que retiraram os efeitos 

de dispositivos legais a partir de janeiro de 2018.  

Com isso, foi possível chegar a uma reflexão crítica, de modo a abordar seus pontos 

positivos e negativos. Identificou-se, como ponto positivo, a intenção do cumprimento de 

preceitos de capacidade contributiva, bem como a de combater a sonegação e, ao mesmo 

tempo, promover a inclusão de empresários que ainda exerçam suas atividades na 

informalidade. Em contraponto, o principal ponto negativo se exterioriza no afastamento do 

Simples de seus ideais de Simplificação da tributação das Microempresas e Empresas de 

pequeno porte, pois a compreensão dos cálculos para apuração do tributo devido complicou-

se significativamente, comprometendo o entendimento até para profissionais que já atuam 

neste campo há anos. Antes das mudanças propostas, o cálculo do Simples era resultado da 

aplicação das alíquotas cabíveis a uma base de cálculo composta pela receita bruta auferida ou 

recebida por mês, conforme opção do contribuinte. No entanto, os problemas do pacto 

federativo fiscal se refletem nas tentativas de racionalização da tributação, já que o teto para 

enquadramento como Pequena Empresa será distinto na esfera estadual e municipal.  

Ademais, as alterações realizadas nos anexos da Lei Complementar 123, também 

contribuíram para um maior grau de dificuldade na apuração do tributo devido, pois para a 

definição da alíquota nominal, além da atividade e da faixa da receita bruta, a fixação variável 

da parcela dedutível, também é considerada. Desta forma, as alíquotas (chamadas nominais) 

indicadas, não necessariamente correspondem à alíquota final (chamada efetiva), já que outros 

elementos, como os valores dedutíveis, influenciarão na formação desta. Além disso, o anexo 

VI deixou de existir, ou seja, o número de faixas diminui e a abrangência de cada uma delas 

aumenta.  

Portanto, se por um lado essas alterações prestam-se a cumprir preceitos de capacidade 

contributiva, com toda certeza dificultam a forma de cálculo, de um sistema deveria ser o 

mais simples possível, sem atacar alguns problemas estruturais do Simples como a drástica 

mudança de tributação entre o MEI e a Microempresa e o excesso de obrigações acessórias. 

Quanto aos resultados provenientes do projeto, como fruto dos trabalhos e suas respectivas 

descobertas acima descritas, foi elaborada uma cartilha como ferramenta de consulta, capaz 

de proporcionar maiores esclarecimentos quanto àquelas dúvidas apresentadas pelos 

contadores, que são, de fato, os aplicadores cotidianos da legislação tributária para os micro e 

pequenos empreendedores.  
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A cartilha será distribuída para os contadores de Betim e região por intermédio da 

Associação dos Contadores de Betim, bem como para a comunidade acadêmica. A partir 

disso, denota-se que os resultados foram extremamente satisfatórios e relevantes quanto a sua 

finalidade de promover a facilitação da operação da legislação relativa às micro e pequenas 

empresas, as quais são tão importantes para a economia brasileira e que, como referido, 

também são as mais vulneráveis, considerando as dificuldades que enfrentam em arcar com o 

custo de compliance.  

Por derradeiro, resta cristalino que diversas são as questões jurídico-tributárias que 

envolvem a nova aplicação do Simples Nacional, tendo o projeto de extensão identificado as 

principais alterações trazidas pela LC 155/2016  e suas consequências quanto à atividade dos 

micro e pequenos empresários que se enquadram em tal regime de arrecadação como forma 

de satisfação ao questionamento dos contadores, visando assim, contribuir para o 

desenvolvimento econômico-social da cidade de Betim e região. 

  

Palavras- Chaves: Microempresa (ME).  Empresa de Pequeno Porte (EPP). MPE. Tributos. 

Simples Nacional. 

Área de conhecimento: 6.01.02.01-2 Direito Tributário. 
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