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PREFÁCIO 

 

Prof. Wanderley Chieppe Felippe
1
 

 

Com este novo e-book, a Pró-reitoria de Extensão traz a público diversos trabalhos que 

têm sido realizados em alguns dos variados projetos e programas de extensão em curso na 

Universidade ou recentemente finalizados. Nossa intenção tem sido, por meio das 

publicações, impressas – como os diversos livros que resultam dos trabalhos dos Núcleos 

Temáticos e seus integrantes, incluindo os coordenadores de extensão – ou eletrônicas 

(ancoradas em nosso Portal institucional), dar amplo conhecimento de nossas ações e práticas 

em prol da disseminação da extensão como coformadora de todos os atores envolvidos, e, de 

uma outra maneira, para além do que já ocorre localmente, dar também uma devolutiva às 

comunidades internas e externas envolvidas. 

Numa instituição como a PUC Minas, cuja excelência acadêmica se reveste também 

de cunho fortemente humanista, pelo valor atribuído tanto ao conhecimento técnico-científico 

quanto ao fortalecimento da cidadania, no âmbito da graduação e da pós-graduação, 

entendemos ser a atuação em extensão uma condição estratégica, vital para a consecução 

desses objetivos, sobretudo num momento crítico como o contemporâneo, que tantos desafios 

apresenta aos que lidam na seara da Educação.  

Seja por meio dos diversos projetos e programas realizados, seja das Práticas 

Curriculares de Extensão recentemente integradas ao currículo de todos os cursos de 

graduação da PUC Minas, entendemos que a extensão vem sendo, cada vez mais, percebida 

como responsável pelo papel que tem na formação acadêmica e profissional. Ao lado da 

pesquisa e do ensino, a extensão na PUC Minas tem se concretizado sob variados percursos, 

utilizado diversas abordagens, que refletem a riqueza e a complexidade de cada nicho da 

realidade em que os professores e graduandos extensionistas se inserem.  

Os frutos aqui materializados, bem como as reflexões e problematizações, enfim, os 

olhares e metodologias que são neste volume explicitados e discutidos, nos levam a acreditar 

num processo frutífero de construção da subjetividade, no fomento incansável a aspectos 

cruciais à vivência humana, como a alteridade e a valorização da cultura e da identidade (a  

                                                           
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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partir do resgate, manutenção e consolidação dos saberes locais), da produção de condições 

dignas de sobrevivência (inclusive, pela geração de renda, a partir do domínio de certas 

técnicas e tecnologias).  

A consolidação da Mostra de Extensão no calendário da Universidade, projeto há 

muito acalentado e que desde 2016 vem nos apontando desdobramentos e caminhos da 

extensão na PUC Minas, nos permite constatar, no seu nascedouro, a constituição de um 

espaço de amplas potencialidades e, na mesma proporção, de grandes desafios àqueles que 

ousam pensar “fora de suas caixas” e investir numa construção mais humanizada e 

humanizante da formação acadêmica. Assim, ensino, pesquisa e extensão evidenciam ser 

faces irmanadas num projeto de universidade como o da PUC Minas, em que sujeitos, espaços 

e ações são nuances dialógicas da construção de uma realidade menos desigual e injusta.  

Nesse intuito, convidamos a cada um de vocês, leitores, a adentrarem este retrato da 

nossa Mostra da Extensão e, conosco, em interlocução e partilha, pensar os meandros da 

intrincada cadeia que, familiarmente, chamamos de “Rede Proex”, e que busca ser tão 

articulada e capilar quanto a metáfora da “rede” implica: que estejamos ativos e atuantes onde 

a demanda se apresenta, que continuemos a investir na inovação, na qualidade e na 

sustentabilidade, a fim de conquistarmos a  efetividade de nossas ações, sem que haja o 

engessamento de práticas e valores.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Prof.ª Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros1 

 

Continuando em nosso intuito de dar maior visibilidade às variadas e qualificadas 

produções que vêm sendo obtidas a partir da execução das práticas, projetos, programas, 

cursos e outras ações de extensão, ora publicamos este e-book, intitulado Extensão PUC 

MINAS: sujeitos, espaços e tempos de ação, no qual temos um panorama dos diversos 

temas enfocados, saberes construídos e compartilhados, atores envolvidos, evidenciando quão 

relevantes são esses movimentos rumo à coconstrução de sujeitos de cidadania, dentro e fora 

dos muros da PUC Minas. 

A vivência de diferentes práticas, efetivadas em múltiplos espaços (internos à 

comunidade ou dentro dos campi), com a inter-relação entre os diversos protagonistas que 

nela atuam, em seus contextos reais de existência, torna a Extensão uma incubadora de novos 

projetos de intervenção, fomenta (e alimenta) a pesquisa, abre margem a uma nova visão de 

aprendizagem e integração com o meio ambiente, tanto local quanto global, em direção ao 

urgente e necessário processo de “reaprendizagem da existência humana em sua condição 

terrena”, conforme Morin (2000) explicita.  

Para Morin, “As ciências permitiram que adquiríssemos muitas certezas, mas 

igualmente revelaram, ao longo do século XX, inúmeras zonas de incerteza. A educação 

deveria incluir o ensino das incertezas que surgiram nas ciências físicas (microfísicas, 

termodinâmica, cosmologia), nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas” 

(MORIN, 2000, p. 84). Isso aponta para o grande espaço e responsabilidade da extensão no 

que tange à construção de uma nova realidade.  

Para Edgar Morin (2000)
2
, somente alcançaremos um novo patamar de conhecimento 

tecnocientífico em harmonia com um viés profundamente humanista se nos rendermos a um 

compromisso com as gerações em formação, por meio do trabalho sobre sete pilares 

interdependentes: a) desmistificar  “as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão”, 

lembrando-nos de que o conhecimento do conhecimento (a metacognição, a reflexão sobre a 

ação, ou a práxis, nos moldes de Paulo Freire) é crucial ao aprimoramento humano; b) 

                                                           
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. Coordenadora Adjunta do Centro de 

Estudos Luso-afro-brasileiros. Coordenadora de Gestão do PIBID PUC Minas. 
2
 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina E.F. Silva; Jenne 

Sawaya. Revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo: Cortez; Brasília, DF : UNESCO, 

2000. 
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identificar quais os conhecimentos pertinentes – não há como saber tudo, faz-se mister uma 

seleção – e nesta, os saberes locais e tradicionais precisam ter espaço; c) ensinar a condição 

humana: o ser humano é multidimensional, multicultural e demanda uma visão integradora; d)  

ensinar a identidade terrena, isto é, valorizar o que é importante: aquilo que caracteriza nossa 

identidade como espécie, como povo / nação, como indivíduos de cultura?  e) ensinar a 

compreensão , que se constitui “a um só tempo meio e fim da comunicação humana”, 

alicerçando a construção de uma ética da paz e da alteridade; f) ensinar a  ética do gênero 

humano: para ele, “ esboçam-se duas grandes finalidades ético-políticas do novo milênio: 

estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia 

e conceber a Humanidade como comunidade planetária”. Cabe à educação pavimentar esse 

caminho de conscientização, rumo à inovação com sustentabilidade, ao progresso tecnológico 

com ética. 

Pode-se concluir que é permeado pelo olhar e pela prática da extensão que, além dos 

diversos conteúdos curricularizados (valorizados sob a rubrica de “tecnocientíficos”), a 

existência de outros saberes, de cunho popular, pode ser assumida e ganhar visibilidade e 

confiabilidade. É muito dessa extrema relevância da Extensão que vamos tratar no presente e-

book, ao longo de suas três partes constitutivas. 

Na primeira parte, a professora Dóris Sanábio, à época Coordenadora de Eventos e 

Cursos e integrante da Comissão Organizadora da I e da II Mostras de Extensão, apresenta um 

interessante panorama do que se vem constituindo com a realização desse grande evento, mais 

voltado para os atores internos da Universidade, em suas ações extensionistas em variadas 

ambiências, envolvendo diferentes faixas etárias, cursos de graduações, unidades, institutos, 

etc.  

Diferentemente do Seminário de Extensão, evento de grande porte, já inserido no 

calendário da Universidade, que agrega trabalhos e atores de diversas instiutições superiores 

de ensino, a Mostra chegou para responder ao desejo, há muito acalentado pela Pró-reitoria, 

de termos uma vitrine do muito que se faz, em termos de produções culturais e acadêmico-

científicas, durante o processo (e não pontualmente, uma vez por ano, no segundo semestre), 

visto que o processo apresenta peculiaridades impostas pelo dinamismo da realidade, em 

todas as suas dimensões. Propor aos envolvidos esse novo momento de reflexão, de produção 

e apresntação de seus trabalhos, é uma forma, também, de consolidar os instrumentos de 

monitoramento e avaliação dos projetos, visto que os trabalhos são enviados a pareceristas 

credenciados,  os  quais  dão  feedback  aos  autores  a  partir  de  um  conjunto  de  critérios  
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estabelecidos no Edital da Mostra.  Acreditamos ser este um processo de realimentação das 

boas iniciativas, de reflexão sobre os problemas detectados e de aprimoramento das produções 

acadêmico-científicas referentes à extensão.  

Na segunda parte, temos um rico acervo de artigos acadêmicos que revelam o 

amadurecimento dos professores e graduandos extensionistas, que têm visto na extensão um 

lócus de grande relevância à consecução do objetivo precípuo da Política de Extensão da PUC 

Minas, que reside em mostrar a significância e abrangência das ações aqui realizadas no bojo 

da interface entre ensino, pesquisa e extensão. São 15 artigos, cujos autores integram o corpo 

docente e discente de inúmeros campi e unidades da PUC Minas, abordando um largo 

espectro de temáticas contemporâneas.  

Na parte final, constam 19 resumos expandidos, frutos de trabalhos finalizados até 

2016 (considerando-se que a submissão se iniciou em março de 2017) ou em execução neste 

ano, mas cujos resultados parciais já apresentavam consistência para respaldar uma reflexão e 

um olhar atento à realidade extramuros, fonte e alvo das ações de ensino e pesquisa, e, dada a 

sua natureza integradora, ambientes propícios à extensão e sua perspectiva transformadora. 

Abordando temas que perpassam as áreas de interesses dos seis núcleos da Proex, cada 

um deles, com seu escopo de atuação e suas especificidades - o Núcleo do Meio Ambiente e 

Saúde (Numas), o Núcleo dos Direitos Humanos e Inclusão (NDHI), o Núcleo de 

Investigação da Criança, do Adolescente e da Educação (ICA), o Núcleo do Trabalho 

(NUTRA), o Núcleo de Políticas Sociais Urbanas (NUPSU), o Núcleo de Tecnologia e 

Informática (NUTEI) –, a visão ao fim da leitura é de que, inegavelmente, todos estão muito 

bem representados pelas diversas vozes que analisam os trabalhos realizados e dialogam 

conosco sobre eles.  

Fica, pois, o convite à leitura e à interlocução com nossos projetos e seus atores. E, se 

sentir “fisgado” por ideias, estratégias, resultados, é salutar uma ida até a Proex – a Extensão é 

braço acolhedor e as demandas são muitas. Certamente, há espaço para novos sujeitos, novos 

protagonistas, em novos espaços e ações. 
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ANÁLISE QUANTI-QUALITATIVA DA II MOSTRA DE EXTENSÃO 

 

Prof.ª Doris Sanabio
1
 

Camila da Conceição Mendes Costa
2
 

 

A Pró-Reitoria de Extensão realizou, no dia 5 de maio de 2017, a II Mostra de 

Extensão da PUC Minas, cuja organização considerou a experiência adquirida e a avaliação 

feita pela Comissão Organizadora em relação à primeira edição. Nesse sentido, junto com a 

divulgação da II Mostra, a Comissão disponibilizou para os interessados um documento 

apontando as dificuldades mais comuns que apareceram nos textos submetidos na I Mostra de 

Extensão. Esse relatório foi criado a partir dos pareceres emitidos pelos professores 

responsáveis pela seleção dos trabalhos apresentados em 2016.  

A Comissão Organizadora contou com a participação dos professores Arthur Parreiras 

Gomes, Doris Sanabio e Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros e a funcionária Camila da 

Conceição Mendes Costa. 

A seguir, explicitamos o passo a passo do evento, com as avaliações (quanti-

qualitativa) do seu impacto e desdobramentos. 

 

1ª PARTE 

SUBMISSÕES DE TRABALHOS 

 

A Pró-Reitoria de Extensão utilizou o formulário on-line para recolher as submissões 

de trabalho na Mostra. As inscrições ficaram abertas durante 41 dias, no período de 07 de 

fevereiro a 19 de março de 2017. Neste ano, os interessados puderam optar pelo envio do 

texto em dois formatos: resumo expandido ou artigo, considerando duas particularidades: os 

conteúdos que foram apresentados no evento passado no formato de resumo expandido, para 

serem reapresentados na segunda edição da Mostra, teriam que ser obrigatoriamente redigidos 

no formato de artigo científico. A segunda particularidade foram os trabalhos oriundos dos 

projetos de extensão de continuidade que segundo o Edital só poderão ser submetidos na II 

Mostra no formato de artigo científico completo. Essa edição do evento (2017) recebeu o total  

                                                           
1
 Professora formada em Publicidade e Propaganda (1980) e em Jornalismo (1984) pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. É especialista em Cooperativismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1989). 

Atuando nos temas: comunicação social, comunicação organizacional, jornalismo, programação visual, artes 

gráficas, software e cooperativismo. 
2
 Graduada em Comunicação Social com ênfase em Relações Públicas pela PUC Minas, campus Coração 

Eucarístico. E-mail: camila2801@gmail.com.  
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de 115 inscrições. A Comissão contou com a participação efetiva de 62 professores 

pareceristas para analisar os trabalhos, aos quais reitera o agradecimento pela partilha. Na 

sequência, os sessentas trabalhos com as maiores pontuações foram selecionados para a 

apresentação oral da Mostra. O quadro 1 relaciona os títulos dos trabalhos aos respectivos 

autores. 

 

Quadro 1 – Produções acadêmicas selecionadas para apresentação oral na  

II Mostra de Extensão 

TÍTULO (por ordem alfabética) AUTORIA 
UNIDADE 

/CAMPUS 

1. 
(A)penas humanos: ações interdisciplinares no âmbito 

da APAC: Uma perspectiva do trabalho da Psicologia 
Karoline Silveira de Souza 

Coração 

Eucarístico 

2. 

A assessoria ao orçamento familiar como prática 

curricular de extensão favorável ao desenvolvimento de 

competências e habilidades do egresso no curso EAD de 

Ciências Contábeis e Administração 

Prof.ª Josmária Lima Ribeiro de Oliveira  

Prof. Marcelo Prímola Magalhães 

Prof. Amilson Carlos Zanetti 

PUC Minas 

Virtual 

3. 
A biomedicina contra a pediculose - uma proposta de 

intervenção 

Bruhna Maria Felipe Severo 

Henrique Soares Lírio  

Jeniffer Caroline Liandro Laysla  

Priscila Dutra da Silva  

Monique Ferreira de Jesus 

Thiago Fernandes Santos 

Prof.ª Janaina Sousa Campos Alvarenga 

Betim 

4. 

A estratégia educativa em saúde na dinâmica de um 

grupo coletivo desenvolvida pelos discentes do décimo 

período de fisioterapia PUC Minas à comunidade do 

Centro de Saúde Padre Fernando de Melo 

Aline Do Carmo Cunha 

Gabriel Mendes de Oliveira 

Isabela Ferreira Lisboa 

Jonathan Barbosa 

Marcela Barcelos Lara 

Michel Fernandes Mariano 

Prof.ª Adriana Drumond 

Prof.ª Patrícia Dayrell Neiva 

Coração 

Eucarístico 

5. A expressão das subjetividades: vida e crime em cena 
Kellen Cristina Ferreira dos Santos 

Prof.ª Maria Carmem Schettino Moreira 

Coração 

Eucarístico 

6. 

A fragilidade da interlocução entre saúde e educação: 

“sintoma” evidente no texto da legislação norteadora da 

educação inclusiva 

Aline Emanuele Ferreira Oliveira  

Bianca Emanuelle de Souza 

Bianca Layne Gomes de Lima  

Cecília Tavares Barbosa  

Danielli Robadel Silva  

Ricardo Zenóbio Darwich Filho 

Prof. Antônio Benedito Lombardi 

Betim 

7. 

A gestante usuária de crack em situação de rua na 

cidade de Belo Horizonte: uma discussão de políticas e 

legislação a partir de vivências no Projeto Andanças 

(PUC-MG) 

Noeme Baptista Albertoni 

Prof. Bruno Vasconcelos de Almeida 

Coração 

Eucarístico 

8. 

A importância da Extensão na formação acadêmica dos 

alunos do curso de Engenharia Civil da PUC Minas 

Barreiro 

Gabriela Alves Castro  

Lívia Cardoso Batista  

Prof. Everaldo Bonaldo  

Prof.ª Jane C. das D. G. de A. Barroso 

Barreiro 

9. 
A literatura regionalista e os idosos do PUC Mais Idade 

São Gabriel 
Lucas Rodrigues Coelho  

Prof.ª Jane C. das D. G. de A. Barroso 
São Gabriel 

(continua) 
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TÍTULO (por ordem alfabética) AUTORIA 
UNIDADE 

/CAMPUS 

10

. 

A luta pela efetivação dos direitos étnicos e territoriais 

das comunidades quilombolas em conflitos 

socioambientais: reflexões críticas sobre a atuação 

extensionista na defesa dos direitos étnicos e territoriais 

da comunidade quilombola de Queimadas 

Karla Silva Oliveira 

Mariana Gomes de Miranda 

Mateus Lima de Pinho  

Prof. Matheus de Mendonça G. Leite  

Praça da 

Liberdade 

11

. 

Análise de um processo produtivo com demanda 

específica, visando a melhoria de desempenho 

financeiro 

Camila Costa Pacífico 

Letícia Lopes Silva Araújo 

Prof.ª Alessandra Lopes Carvalho  
Barreiro 

12

. 

Arduíno para crianças e adolescentes: despertando o 

interesse pelas Exatas e Tecnologia 

Guilherme Augusto Xisto e Silva 

Leonardo Augusto Braga Silva 

Luiz Henrique Ferreira Monteiro 

Marcos Maciel Peres 

Vinícius Laguardia de Castro Oliveira  

Prof.ª Rosely Maria Velloso Campos 

Coração 

Eucarístico 

13

. 

As trilhas filosóficas na Escola Estadual Francisco 

Brant 
Prof. Sérgio Murilo Rodrigues 

Coração 

Eucarístico 

14

. 

Assessoria jurídica universitária popular como eixo para 

a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão na formação jurídica 

Fernanda de Oliveira Lage 

Rogério Camilo Freire Júnior 

Prof. Adalberto Antonio Batista Arcelo 

Praça da 

Liberdade 

15

. 

Assessoria técnica em assentamentos autoproduzidos 

como estratégia de estudo da urbanização não 

consolidada: a dinâmica dos sistemas de mesoestrutura 

Caroline Cristiane Rocha  

Prof. Eduardo Moutinho Ramalho 

Bittencourt  

Coração 

Eucarístico 

16

. 

Atuação fonoaudiológica em canto coral na Unidade 

Básica de Saúde 

Florency Barbosa Silva,  

Henara Rodrigues de Castro 

Prof.ª Cíntia Santos Silva Machado 

Prof.ª Cláudia Gonçalves de Carvalho 

Barros 

Coração 

Eucarístico 

17

. 

Avaliação antropométrica da comunidade acadêmica da 

PUC Minas Barreiro 
Prof.ª Raquel Marques Diniz Barreiro 

18

. 

Avaliação e intervenção sobre o comportamento 

alimentar de adolescentes da rede pública 

Polianna de Brito Guimarães 

Priscila Lenita Candida dos Santos 

Dayana Roberta Castilho Maciel 

Sara Cristina da Costa Gomes 

Natane Carolina de Oliveira 

Gabriele Aparecida Nunes Bruno 

Prof.ª Paula Martins Horta 

Barreiro 

19

. 

Avaliando a qualidade de vida de pessoas com 

deficiência de um projeto de extensão por meio do 

protocolo PLPR 

André Luiz Castro Ferreira 

Kelen Amadeu Vicente Cecotti 

Larissa de Oliveira e Silva 

Rafaela Maris Mendes Puygcerver 

Túlio Fernandes de Almeida 

Prof.ª Cláudia Barsand de Leucas 

Coração 

Eucarístico 

20

. 

Biodiversidade e botânica: educação ambiental por 

meio de um jardim sensorial 

Marco Aurélio Rodrigues Júnior 

Raissa Gabrielle de Almeida 

Rodrigo Pazzinatto de Almeida Leite 

Sílvia Andrade Maia 

Prof. André Rocha Franco  

Prof. Geraldo Tadeu Rezende Silveira 

Coração 

Eucarístico 

21

. 
CAJ Consultoria Acadêmica Jurídica 

Mers Santos Gonsalves Benevides 

Prof. Marcelo de Faria Câmara 

Praça da 

Liberdade 

22

. 
Cine Providência 

Pedro Fernandino Ogando 

Prof.ª Sandra Maria de Freitas 

Coração 

Eucarístico 

23

. 

Conhecimento sobre aproveitamento integral de 

alimentos entre os usuários do restaurante popular do 

Barreiro 

Jéssica Gonçalves de Souza 

Stephanie Karoline Pereira C. da Silva 

Prof.ª Raquel Marques Diniz 
Barreiro 

(continuação) 
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TÍTULO (por ordem alfabética) AUTORIA 
UNIDADE 

/CAMPUS 

24

. 

Construindo a rede de extensão da PUC Minas: o uso da 

metodologia do “Café Com Ideias” 

Bernardo Adame de Carvalho 

Prof.ª Ana Teresa Brandão de O. e Britto 

Prof. Arthur Parreiras Gomes 

Prof.ª Juliana de Lima Passos Rezende 

Prof.ª Márcia D. das Chagas e Vallone 

Prof.ª Patrícia Sarsur Nasser Santiago 

Coração 

Eucarístico 

25

. 

Crack: o caminho das pedras – uma atividade 

socioeducativa 

Alcione Rocha Medeiros 

Fernanda Saraiva Maia 

Janaina Gomes da Silva de Almeida 

Letícia Sophia da Silva 

Prof.ª Anna Carolina de F. Policarpo 

Betim 

26

. 

Desafios para a formação política de jovens no projeto 

Parlamento Jovem de Minas a partir de uma 

metodologia em rede 

Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira 

Prof.ª Karina Junqueira Barbosa 

Coração 

Eucarístico 

27

. 

Desenvolvimento de competências e habilidades do 

egresso em Ciências Contábeis EAD por meio da 

prática curricular de Extensão em Auditoria 

Prof. Amilson Carlos Zanetti 

Prof.ª Josmária Lima Ribeiro de Oliveira 

Prof. Marcelo Prímola Magalhães 

PUC Minas 

Virtual 

28

. 

Desenvolvimento psicossocial e psicopedagógica: 

intervenções contemporâneas na educação 
Prof.ª Fernanda Mendes Resende 

Prof.ª Regiane de Souza Quinteiro 

Poços de 

Caldas 

29

. 

Direitos sociais e migração internacional: desafios de 

incorporação do tema nas políticas de assistência social, 

saúde e educação 

Prof.ª Maria da Consolação G. de Castro 

Prof.ª Regina Coeli de Oliveira 

Coração 

Eucarístico 

30

. 
Educação em saúde bucal- relato de experiência 

Bárbara Caroline Candini Toledo 

Prof.ª Mônica de Oliveira Santiago 

Coração 

Eucarístico 

31

. 

Histórias curtinhas: articulação entre métodos narrativos 

e promoção da saúde em uma linguagem audiovisual 

voltada para jovens 

Aline Ketley Cirino de Mello 

Emilene Souza 

Misael Avelino Silva 

Stephanie Cendrethe 

Prof.ª Deborah Costa Esquarcio 

Prof..ª Lucia Lamounier Sena 

Prof.ª Luciana Kind do Nascimento 

Coração 

Eucarístico 

32

. 

Implantação da metodologia 5S em uma indústria 

mineira fabricante de produtos eletromecânicos 

Bruna Aguiar Barbosa 

Idalina Honório da Silva Carvalho 

Raphaela Ferreira dos Santos 

Prof.ª Alessandra Lopes Carvalho 

Barreiro 

33

. 

Implicações das atividades de extensão na promoção da 

saúde do homem em sistema prisional 

Mariana Valle Gusmão 

Vanessa Gabrielle Martins de Souza 

Prof. Júlio César Batista Santana 

Prof.ª Yasmin Reis dos Santos  

Coração 

Eucarístico 

34

. 

Intervenção sem demanda concreta? Prática 

extensionista numa organização não governamental 

Lisiane Augusta V.Silveira 

Natane Francele A.Victorino 

Prof.ª Giselle Reis Brandão 
Betim 

35

. 

Intervenção sobre o diabetes mellitus e seus riscos 

perante a falta de informação 

Fabíola Cristhiane de Almeida Rocha 

Fernanda Donizete Rezende 

Marina Rezende Barbosa 

Natália Cassão Barbosa 

Natália Soares Lemos 

Thiciane Milagres de Oliveira 

Ticiane Tavares da Silva 

Prof.ª Anna Carolina de F. Policarpo 

Betim 

36

. 
Leitura e escrita para deficientes intelectuais 

Fernanda Santos Santana Zeferino 

Maria José Pires Martins 

Mariana Queiroga Gomes 

Vanusa Júlia Martins da Silva 

Prof.ª Arabie Bezri Hermont  

Coração 

Eucarístico 

(continuação) 
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TÍTULO (por ordem alfabética) AUTORIA 
UNIDADE 

/CAMPUS 

37

. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e sua relação 

com a função social da escola: uma análise a partir da 

atuação do Conselho Tutelar de Betim – Região III 

Flávia Araújo de Oliveira 

Karine Duarte Tudéia 

Luiza Paula Pereira de Oliveira 

Pablo Alan Jenison Silva 

Raissa Ferreira Rodrigues 

Prof. Cláudio Luiz Gonçalves de Souza  

Betim 

38

. 
O Quilombo Andante – diásporas e territórios 

Gustavo Araújo Silva 

Wellinson Brito Ferreira  

Prof.ª Denise Pirani  

Prof. Ricardo Ferreira Ribeiro   

Coração 

Eucarístico 

39

. 

Observatório Empresarial: parceria para o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas na 

cidade de Betim 

Fyama Maria Soares Madureira 

Guilherme Rodrigues Martins 

Petrick Ribeiro Pegoritti 

Prof.ª Ester Eliane Jeunon 

Prof. Osvaldo Mauricio de Oliveira 

Betim 

40

. 

Oficina sobre sistema respiratório: proposta 

metodológica para construção de novos conhecimentos 

Ana Cláudia Costa Pereira 

Joyce de Paula Gomes 

Prof.ª Regina Maria de Souza Moraes 

Prof.ª Simone Sandra de Araújo Silva 

Betim 

41

. 

Oficinas educativas na Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados de Santa Luzia, MG 

Amanda Ribeiro de Almeida Lacerda 

Hanna Thays Soares Rodrigues 

Letícia Chagas Marques 

Scarleth Silva Costa 

Vitor Bruno Pereira Sousa 

Prof. José Enemir do Santos 

Coração 

Eucarístico 

42

. 

Oficinas em sala de espera: uma abordagem 

multidisciplinar para pacientes com câncer 

Jessica Mendes Pereira 

Simone Aparecida Bueno 

Prof.ª Maria Imaculada F. Moreira Silva 

Prof.ª Marina Aparecida G. Pereira 

Poços de 

Caldas 

43

. 

Perfil demográfico e levantamento dos conhecimentos 

sobre aleitamento materno de puérperas atendidas em 

uma maternidade pública da região metropolitana de 

Belo Horizonte – resultado de um projeto de extensão 

Bruna Nicole Soares dos Santos 

Débora Menezes Botelho Alvarenga 

Isadora Fernanda Pinheiro 

Sarah Ferreira de Souza 

Prof.ª Patrícia Vieira Salles 

Coração 

Eucarístico 

44

. 

Perfil dos usuários do Juizado de Conciliação e o acesso 

à Justiça 
Joyce Lupiano dos Santos Somenzari 

Prof.ª Glays de Fátima Guerra 
Betim 

45

. 

Procuram-se profissionais de Direito que entendam 

poesia reflexão sobre a linguagem do profissional do 

direito na atuação em direitos humanos 

Thiago Arantes Silva  

Prof. Bruno Vasconcelos de Almeida 

Praça da 

Liberdade 

46

. 

Produzindo sustentabilidade! Melhoria do processo de 

reciclagem de lixo na cooperativa ação reciclar de Poços 

de Caldas 

Denis Vinícius do Prado 

Luana Aparecida Lino 

Luciana Melo Marques 

Maria Teresa Siqueira de Oliveira 

Prof. Neil Paiva Tizzo  

Prof. Rodrigo Furlan de Assis  

Poços de 

Caldas 

47

. 

Programa integrantes na prevenção e promoção da 

saúde: articulações entre universidade, sociedade civil e 

estado para o enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS 

Aline Ketley Cirino de Mello 

Amanda Jonas Nascimento 

Emilene Souza 

Lucas Anselmo Polido Lopes 

Mariana Gonçalves de Deus Alves 

Marina Santos Albuquerque 

Misael Avelino Silva 

Stephanie Cendrethe 

Tainá Antônia Silva de Araújo  

Prof.ª Deborah Costa Esquarcio 

Prof.ª Lucia Lamounier Sena 

Prof.ª Luciana Kind do Nascimento  

Coração 

Eucarístico 

(continuação) 
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TÍTULO (por ordem alfabética) AUTORIA 
UNIDADE 

/CAMPUS 

48

. 
Projeto Andanças: a mulher em situação de rua 

Marina de Oliveira Hoehne 

Prof. Bruno Vasconcelos de Almeida 

Coração 

Eucarístico 

49

. 

Projeto de extensão “Casa da Paz: dignidade e acesso à 

Justiça” e a efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais da população carente de Contagem 

Prof. Cristiano de Oliveira Ferreira 

Prof. Fernanda Paula Diniz 

Prof.ª Simone Reissinger 

Prof.ª Valéria Abritta Teixeira Drumond 

Contagem 

50

. 
Projeto de promoção em saúde bucal para crianças 

Lídia Cristina Mesquita 

Natália Assunção Fernandes Soares 

Prof.ª Mônica de Oliveira Santiago 

Coração 

Eucarístico 

51

. 

Projeto intergeracional sacudindo a memória: 

recontando histórias, resignificando memórias e 

aproximando gerações 

Tiago Villen Meirelles Alves 

Prof.ª Kátia Maria Pacheco Saraiva 

Poços de 

Caldas 

52

. 

Promoção de ações educativas de saúde na população 

em situação de rua 

Ana Carolina Silva Antunes de Menezes 

Thereza Drummond Campos 

Prof.ª Sandra Miramar de A. Pinheiro 
Betim 

53

. 

Qualificação profissional em leitura de desenho de 

edificações 

Camila Mendes Pereira 

Elidiane Gomes Vilarino 

Joyce Larissa Dias Brandião  

Kelly Aline de Oliveira e Silva  

Prof.ª Elke Berenice Kölln 

Prof. Maxiliano Perdigão dos Santos 

São Gabriel 

54

. 
Quando reconheço que sou cidadão 

Fransuelen Geremias Silva 

Luiz Felipe Vieira Trancoso  

Prof.ª Luciana Pereira Q. P. Ferreira  
Contagem 

55

. 

Relato da experiência do projeto de extensão: saúde em 

Itapuranga - GO 

Guilherme José Melillo Moreira 

Isabela Costa Procópio 

Isabella Moreira Gonzalez Fonseca 

Lorena Gomes Cunha Lana 

Paolla Giovanna Ressito de Magalhães 

Prof.ª Adriana Diniz De Deus 

Betim 

56

. 
Relato de experiência: Projeto de Execução Penal 

Camila Gabriel Meireles Amorim 

Paola Vieira Alves 

Poliana Marques Cândido 

Rafael Salles Carvalho  

Prof.ª Fernanda Simplício Cardoso  

Coração 

Eucarístico 

57

. 
Resgate da memória e história do Projeto Providência 

Diogo Santos Fiuza 

Prof.ª Sandra Maria de Freitas 

Coração 

Eucarístico 

58

. 

Respira-ações: o exercício físico como ferramenta para 

a interdisciplinaridade e manutenção da independência 

funcional em idosos. 

Brunielle Calixto de Paiva 

Dalila Amanda Fernandes Martins 

Elisama Cristina Jacon 

Évelyn Tuane Nunes Marques 

Prof. Marcelo Branco 

Prof.ª Maria Imaculada Ferreira M. Silva 

Prof.ª Marilene Mendes dos Santos 

Poços de 

Caldas 

59

. 

Uma proposta de contribuição para a prosperidade 

econômica e social das mulheres de baixa renda 

Breno Leandro do Carmo Correa 

Flávia Mara Fernandes 

Guilherme Alves de Oliveira 

Misma Ferreira de Paula Miranda 

Prof.ª Catari Vilela Chaves  

Coração 

Eucarístico 

60

. 

Urbanidade quilombola. Metodologia desenvolvida no 

mapeamento de área urbana em território quilombola 

Iara Euzane de Oliveira Pereira 

Wellinson Brito Ferreira 

Prof. Ricardo Ferreira Ribeiro 

Coração 

Eucarístico 
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A II Mostra de Extensão contou com a participação de trabalhos de diversas áreas de 

conhecimentos oriundos das unidades/campi da PUC Minas (gráficos 1 e 2). Esses textos 

abordam várias metodologias e ações extensionistas desenvolvidas no âmbito dos projetos, 

núcleos temáticos e práticas curriculares de extensão do último triênio (2014 - 2016). 

 

Gráfico 1 - Resumo - percentual dos trabalhos submetidos e selecionados para 

apresentação oral  por unidade/campi 

 
 

Gráfico 2 –Relação de trabalhos submetidos e selecionados para apresentação oral por 

curso 
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2ª PARTE 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

 

O evento foi realizado no dia 5 de maio, no prédio 43 do campus Coração Eucarístico. 

A palestra de abertura foi ministrada pelo Prof. Dr. Michel Jean Marie Thiollent, professor do 

curso de  pós-graduação em Administração na Unigranrio, que desenvolveu o tema: 

Metodologia Participativa e Pesquisa-Ação na Extensão Universitária. A atividade contou 

com a participação de duas  debatedoras Professora Pós-Dr.ª Cristina Almeida Cunha 

Filgueiras, docente do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Sociais da PUC Minas e Professora Pós-Dr.ª Luciana Kind do Nascimento, docente e 

membro da Câmara do Departamento do curso de Psicologia, Coordenadora do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia da PUC Minas. A mediação da mesa foi feita pela Professora 

Dr.ª Lucimar Magalhães de Albuquerque, docente da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, 

integrante da Coordenação Setorial de Acompanhamento de Projetos  Pedagógicos de Cursos 

da PROEX. A palestra teve participação efetiva de 111 pessoas. Desse total,  41 responderam 

ao questionário de avaliação, cujos resultados são apresentados a seguir: 

 

Gráfico 3 - Perfil dos participantes: 

 
 

Das 41 pessoas que responderam os questionários, 26 (64%) declaram que participam 

ou participaram de alguma ação extensionista desenvolvida na Universidade. A  procedência 

dos participantes conforme o curso e unidade/campi que estão ou estavam vinculados estão 

dispostas a seguir (gráficos 4 e 5). 

 

 

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

22 

Gráfico 4 - Procedência dos participantes por curso  

 
 

 

Gráfico 5 - Procedência dos participantes por unidade/campi  

 
 

A palestra Metodologia Participativa e Pesquisa-Ação na Extensão Universitária 

ministrada pelo Prof. Dr. Michel Jean Marie Thiollent foi muito bem avaliada pelo público: 

36 (88%) pessoas declararam que essa atividade atendeu as suas expectativas. 

Em relação aos os meios de divulgação utilizados, a organização do evento, as 

adequações das instalações, o cumprimento do horário e qualidade da palestra e do debate,  

constatou-se que a participação dos professores é fundamental para a adesão dos discentes, 

assim como a divulgação disponibilizada no  Sistema de Gestão Acadêmica (SGA).  
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 Dentre as principais razões que motivaram a participação do público  destaca-se a  

atualização de conhecimento e interesse por ações extensionistas. (gráfico 6) No que se refere 

as contribuições do evento para os participantes, destaca-se  a apreensão de novas 

informações e conhecimentos, e a criação de estratégias, metodologias e habilidades técnicas 

para intervir junto a/com a sociedade. Vale salientar que os participantes podiam escolher 

mais de uma opção nessas questões (gráfico 7). 

 

Gráfico 6 - Razões que motivam a presença/participação do público 

 
 

Gráfico 7 - Contribuição do evento para os participantes 
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3ª PARTE 

APRESENTAÇÕES ORAIS 

 

O período da tarde do mesmo dia (5 de maio de 2017) foi dedicada às apresentações 

orais, coordenadas por um(a) professor(a) moderador(a). A apresentações orais foram 

agrupadas em diferentes salas, de modo a que mesclar  várias áreas de conhecimento em um 

mesmo ambiente, e fomentar a socialização e o intercâmbio de informações interdisciplinares. 

Mais de 160 pessoas participaram dessa atividade, 83 % (137) do público respondeu ao 

formulário de avaliação, sendo que 68% (90) eram  expositores, isto é,  autores das produções 

acadêmicas que foram apresentadas (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Perfil do participante nas apresentações orais: 

 
 

Do total de resposta obtidas, 83% (114) declara que já participaram ou participam de 

ações extensionistas. Essa atividade contou com a participação de ex-alunos(as), 

funcionário(a) da PUC Minas e, pessoas que não possuem vínculo direto com a Universidade 

(gráficos 9 e 10).  
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Gráfico 9 - Procedência dos participantes por curso nas apresentações orais: 

 
 

 

Gráfico 10 - Procedência dos participantes por unidade/campi nas apresentações orais 
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As apresentações orais das produções acadêmicas também obtiveram excelente 

avaliação do público  96% (132) declarou que a atividade atendeu as suas expectativas, , Em 

relação a divulgação constatou-se  a eficácia do site da Pró-reitoria de Extensão da PUC 

Minas (PROEX) do incentivo dos professores e d Sistema de Gestão Acadêmica (SGA). 

No gráfico 11 explicita-se as principais razões que motivaram a participação desse 

público, com destaque para o interesse por ações de Extensão Universitária e pelo 

compartilhamento de experiência. 

 

Gráfico 11 - Razões que motivam a presença/participação do público 

 

 

 Entre os itens mais citados para as contribuições do evento encontra-se a apreensão de 

novas informações e conhecimentos; articulação entre teoria e prática; criação de estratégias, 

metodologias e habilidades técnicas para intervir junto a /com a sociedade; e percepção a 

possibilidade de se utilizar outras áreas de conhecimento para desenvolver projetos; e reflexão 

sobre a prática profissional (gráfico 12).  
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Gráfico 12 - Contribuição do evento 

 

 

A análise dos dados acima tem permitido à Comissão identificar os acertos e erros e 

aprimorar seus mecanismos de planejamento, divulgação e mobilização, realização e 

avaliação da Mostra de Extensão da PUC Minas.  
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ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁRIA POPULAR COMO EIXO 

PARA A INDISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A 

EXTENSÃO NA FORMAÇÃO JURÍDICA 

 

Prof. Adalberto Antonio Batista Arcelo
1
 

Fernanda de Oliveira Lage
2
 

Rogério Camilo Freire Júnior
3
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho trata da assessoria jurídica universitária popular como eixo para a indissociabilidade entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão. Objetiva-se confirmar a hipótese de que a formação jurídica crítica, interdisciplinar e 

emancipatória decorre de um perfil decolonial e intercultural de educação em e para os direitos humanos, o que é 

possível perceber na aplicação da metodologia da assessoria jurídica universitária popular. Os resultados 

descritos neste artigo, enquanto relatório crítico da execução de um Projeto de Extensão, mostram o atingimento 

parcial das metas estabelecidas, posto que os alunos que constituem o corpo da Assessoria Jurídica Universitária 

Popular da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas se projetam acadêmica e profissionalmente na busca 

pela performatividade do discurso dos direitos humanos e fundamentais. Por outro lado, é preciso avançar na 

aplicação da metodologia no que concerne ao empoderamento e à afirmação da cidadania de grupos sociais e 

identitários vulneráveis. 

 Palavras-chave: Assessoria jurídica universitária popular. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Cidadania. Emancipação. 

 

POPULAR LEGAL ADVICE AS AN AXIS FOR THE 

INDISSOCIABILITY BETWEEN TEACHING, RESEARCH AND 

EXTENSION 

 

ABSTRACT 

 

This paper deals with popular university legal advice as an axis for the inseparability between teaching, research 

and extension. The objective is to confirm the hypothesis that critical, interdisciplinary and emancipatory legal 

formation stems from a decolonial and intercultural profile of education in and for human rights, which can be 

seen in the application of the popular university legal advice methodology. The results described in this article, 

as a critical report of the execution of an Extension Project, show the partial attainment of the goals established, 

since the students who constitute the body of the Legal Advice of the Faculdade Mineira de Direito of PUC 

Minas Project are designed academic and professionally in the search for the performativity of human rights 

discourse. On the other hand, it is necessary to move forward in the application of the methodology with regard 

to the empowerment and affirmation of citizenship of vulnerable social groups and identities. 

Keywords: Popular legal advice. Indissociability between teaching, research and extension. Citizenship. 

Emancipation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tematiza a assessoria jurídica universitária popular como método de 

educação popular em direitos. A hipótese, a ser confirmada na evolução argumentativa deste 

trabalho, é a de que a assessoria jurídica popular universitária indica um consistente caminho 

para a superação de uma formação jurídica meramente tecnicista, possibilitando um perfil de 

atuação profissional socialmente mais sensível e comprometido com a performatividade do 

discurso dos direitos.  

Para a testagem da hipótese, far-se-á uma análise crítica do desenvolvimento do 

Projeto de Extensão Assessoria Jurídica Universitária Popular, em execução desde o ano de 

2015, no âmbito da Faculdade Mineira de Direito e da PROEX PUC Minas. 

O projeto de extensão Assessoria Jurídica Universitária Popular propõe um complexo 

de práticas jurídicas insurgentes, interdisciplinares, críticas e emancipatórias, aptas à 

realização da indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino no âmbito da formação 

jurídica oferecida pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Trata-se de um trabalho 

voltado para o empoderamento e a emancipação de todos os envolvidos (público interno e 

público externo), focado na educação em e para os direitos humanos a partir da metodologia 

da assessoria jurídica universitária popular.  

O objetivo geral é a crítica emancipatória aos modelos tradicionais de formação e de 

dinâmica jurídica hegemônicos na sociedade brasileira, tendo como contraponto um padrão 

decolonial de práticas jurídicas insurgentes. Concebe-se a proposta como uma ferramenta 

consistente para a orientação profissional, social e existencial da comunidade acadêmica, 

frisando-se aí a coesão entre os objetivos do Projeto Pedagógico da Faculdade Mineira de 

Direito, as Políticas de Extensão adotadas pela PROEX, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da PUC Minas e a missão da PUC Minas.  

A comunidade externa, que atualmente se circunscreve à população da Comunidade 

Pedreira Prado Lopes e, mais específica e diretamente, à Associação de Moradores Pedreira 

Unida, é uma parceira efetiva na consolidação da proposta, posto que a assessoria jurídica 

universitária popular adota como eixo de sustentação e de articulação o protagonismo do 

público-alvo, visando à intervenção e à transformação de cenários marcados por lesões 

sistemáticas aos direitos e garantias dos cidadãos.  
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A proposta pode ser sintetizada como um trabalho dialógico e inclusivo de educação 

popular em e para os direitos humanos, a partir das demandas e necessidades vivenciadas pela 

comunidade citada. As ações consistem em encontros regulares com lideranças e atores 

sociais da Comunidade – envolvendo parceiros internos e externos.  

Busca-se, além de fomentar mecanismos de litigiosidade estratégica em direitos 

humanos, contribuir para a emancipação da Comunidade com o acompanhamento em 

audiências públicas e com o assessoramento para a formação de conselhos, grupos de jovens, 

de mulheres, bem como tematizações sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais e transgeracionais.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O objetivo geral que subsidia o Projeto de Extensão AJUP é a contribuição para a 

superação do tradicional e hegemônico modelo de formação jurídica e de dinâmica jurídica 

pelo modelo crítico e emancipatório de assessoria jurídica universitária popular, centrado em 

processos de educação popular em e para os direitos humanos, de modo a contribuir para uma 

cultura política de direitos e para a democratização do acesso à justiça no Brasil, com o 

empoderamento de grupos sociais vulneráveis e com a promoção da indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão na formação jurídica crítica e interdisciplinar. 

O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

- Formação teórico-metodológica permanente do grupo constitutivo da AJUP PUC 

Minas; 

- Contribuição para a promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão em prol de uma formação jurídica cidadã, caracterizada pela crítica e pela 

interdisciplinaridade, conforme o Projeto Pedagógico da Faculdade Mineira de Direito, a 

Política de Extensão da PROEX PUC Minas, o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

PUC Minas e a missão da PUC Minas; 

- Estabelecimento de parcerias internas (no âmbito da PUC Minas) e externas em prol 

da viabilização da assessoria jurídica universitária popular, tendo como foco a educação 

popular em e para os direitos humanos; 

- Atuação, na Comunidade Pedreira Prado Lopes, marcada pelo protagonismo do 

público-alvo do Projeto, ou seja, por parcelas da Comunidade que se caracterizam pela 

condição de vulnerabilidade como mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos; 
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- Trabalho estratégico com lideranças comunitárias e movimentos sociais em prol da 

construção de capital social para o empoderamento da comunidade. 

A metodologia da assessoria jurídica universitária popular consiste em uma construção 

permanente, crítica, interdisciplinar e emancipatória. Trata-se da construção de 

conhecimentos jurídicos a partir das vivências cotidianas da comunidade, seus dramas, 

necessidades e demandas. 

A proposta que vem sendo desenvolvida perpassa algumas etapas imprescindíveis à 

atuação extensionista. A aproximação da realidade em que são processadas as ações exige 

parcerias com lideranças da comunidade e dos movimentos sociais, tendo como base o 

método de educação popular, de Paulo Freire, e, ainda, o pensamento decolonial latino-

americano. 

Por tal perspectiva, o Projeto almeja resultados efetivos para todos os atores 

envolvidos. Num primeiro momento, realiza-se uma capacitação com os estudantes. Nessa 

fase discutem-se questões atuais relacionadas à conjuntura política, econômica e social em 

nível nacional e local. Discussões teóricas e metodológicas consolidam a bagagem crítico-

acadêmica e permitem consubstanciar a posição dos alunos no contexto local e uma atuação 

crítica e organizada do grupo. 

Após o início do processo formativo da comunidade interna ao Projeto, vem a etapa de 

planejamento de cada ação a ser executada e a divisão em frentes de trabalho: territorial e 

movimento estudantil. O conhecimento da realidade na qual se processam as ações é 

imprescindível para uma boa articulação dos setores, fortalecimento de vínculos com a rede 

local e líderes, permitindo um trabalho eficaz. 

A consolidação do diagnóstico é a etapa seguinte. O detalhamento das demandas e o 

diálogo entre lideranças e estudantes criam elos que se entrelaçam e permitem a construção do 

conhecimento e o reconhecimento do território e dos parceiros. Neste contexto define-se, de 

forma mais precisa, a área e os sujeitos da atuação em cada uma das frentes de trabalho 

(mulheres, crianças, adolescentes, trabalho, moradia, acesso à cidade), bem como o método 

mais adequado de abordagem e inserção nos grupos. Busca-se, neste cenário, provocar a 

emergência de propostas coletivas de trabalho protagonizadas pela própria comunidade, a 

partir da mobilização social via capital social. 
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Realizam-se reuniões semanais das frentes ou grupos de trabalho, que são formados 

para assuntos específicos. Os encontros de planejamento são mensais, envolvendo o coletivo 

de alunos constituintes da AJUP PUC Minas, por meio de suas representações (lideranças das 

frentes/grupos de trabalho), o professor coordenador do Projeto e demais parceiros internos e 

externos envolvidos. 

Os encontros de avaliação também são mensais, momento em que se busca enfatizar o 

protagonismo da própria comunidade para a avaliação a partir da percepção do público-alvo 

quanto às dimensões da cidadania, ou seja, quanto ao nível de cultura política democrática e 

de direitos reproduzida pela comunidade externa. A percepção do coletivo de alunos da AJUP 

também é determinante para as avaliações. 

No que tange à atuação, vale ressaltar que diversos meios são utilizados para promover 

um processo de educação de base com intuito emancipatório. As ações consistem na 

realização de oficinas temáticas na comunidade, confecção e distribuição de cartazes e 

cartilhas informativas, exibição de filmes, documentários e músicas capazes de facilitar a 

problematização e discussão das demandas populares. 

Algumas palavras geradoras, como enfatiza Paulo Freire (1994), florescem conteúdos 

importantes e correspondem a uma gama de subjetivismo que permite a compreensão do 

funcionamento das estruturas internas ou externas à comunidade, tais como relações de poder 

e situações de opressão, o que enriquece a prática numa via de mão dupla. 

Faz-se imprescindível o acompanhamento contínuo dos participantes, de grupos 

assessorados, de reuniões comunitárias, assembleias, manifestações culturais e 

reivindicatórias, mutirões, bem como de reuniões com o Poder Público. 

O auxílio em questões jurídicas fomenta a mobilização de classes e permite recriar e 

ampliar a noção de coletividade, abrindo caminho para a luta por direitos concretos e para 

sujeitos concretos. Quando houver necessidade, pela dimensão das ações, haverá participação 

em ações judiciais coletivas, em atos visando a algum tipo de pressão social e, 

concomitantemente,  tentativas de mediação com órgãos públicos e conselhos municipais. 

O processo de avaliação continuada (com reuniões mensais) é essencial para que a 

análise do caminho percorrido possa projetar novas coordenadas. As tentativas são um 

importante aprendizado, desde que refletidas, discutidas e ponderadas conforme as forças 

envolvidas e medidas possíveis. Tais avaliações podem impulsionar a reorganização das 

frentes/grupos de trabalho, a superação de falhas observadas no processo e o fortalecimento 

de diálogos que possam nortear ações e produzir efeitos mais significativos para a 

comunidade interna e externa ao Projeto. 
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Para a sistematização da execução do Projeto, registram-se todas as oficinas ofertadas, 

os movimentos sociais e instituições envolvidas na execução e todas as ações concretas 

decorrentes da execução. Pretende-se construir um arquivo de toda a construção, publicizando 

o trabalho realizado e fomentando a produção acadêmica a partir da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

O material decorrente de tal produção, publicado em veículos acadêmicos ou 

populares, tem a função de retroalimentar e de aperfeiçoar a constituição da AJUP PUC 

Minas e a consolidação de parcerias internas e externas. 

A Comunidade atualmente assessorada é a Pedreira Prado Lopes, que surgiu por volta 

de 1910 e recebeu este nome em razão da enorme pedreira, em torno da qual a vila se formou, 

e da família proprietária de vários terrenos na região noroeste. Seu surgimento se confunde 

com o surgimento de Belo Horizonte, cidade planejada, fundada na segregação socioespacial 

desde sua criação.  

O governo à época não apresentou possibilidades de moradias dignas aos 

trabalhadores que migraram de distintas partes do Estado e do país para construírem a cidade. 

Em meio às contradições, esses trabalhadores realizaram ocupações que se transformaram em 

aglomerados na zona urbana. Nesse contexto surgiu a Pedreira Prado Lopes, na ausência de 

água, luz, esgoto ou calçamento, uma população bastante heterogênea.  

A abertura de novas avenidas como a Presidente Antônio Carlos e o surgimento de 

novas construções, como o Hospital Odilon Behrens, comprimiram o espaço da Comunidade, 

fazendo aumentar o quadro de adensamento populacional, miséria e criminalidade na 

comunidade. A Pedreira Prado Lopes é uma das seis favelas que receberam recurso do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para as intervenções previstas  no Programa 

Vila Viva. Várias famílias foram reassentadas mediante indenizações arbitrárias, o que levou 

muitas dessas famílias a questionar judicialmente tais processos.  Atualmente 272 famílias 

residem em prédios do Vila Viva, onde vários problemas estruturais têm sido relatados pelos 

moradores. Estes ainda encontram problemas relacionados com as demolições, entulhos 

deixados pela prefeitura durante as remoções e impactos de sociabilidade em razão da 

intervenção do programa. 

A Pedreira Prado Lopes foi escolhida por ser uma comunidade importante no processo 

de formação de Belo Horizonte. Por possuir uma história de ocupação, resistência e 

organização comunitária destacada, suas ruas e becos trazem dados que ultrapassam as 

estatísticas que a colocam entre as favelas mais violentas e pobres de Belo Horizonte. As 

experiências individuais e coletivas de luta alimentam livros (SOARES & ANTUNES, 2001; 
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RIBEIRO et al, 2001) e fazem refletir. A violência ocorre de várias formas, gera forte impacto 

estético e visual para quem chega, funda-se na limitação de acesso ao trabalho, moradia, 

educação e segurança alimentar. 

De acordo com dados da URBEL e do IBGE, a Pedreira possui aproximadamente 

8.900 habitantes, em uma área de 14.810 m². Nesse espaço encontram-se cerca de 1.914 

domicílios. A comunidade aponta como principais problemas a urbanização irregular, elevada 

densidade habitacional, índice significativo de violência, sobretudo associada ao tráfico de 

drogas, falta de saneamento básico e insuficiência de redes de esgoto e coleta de lixo, além do 

sistema viário precário.  

A relevância social da proposta está na contribuição para a emancipação e o 

empoderamento de parcelas da sociedade historicamente à margem da cidadania, vez que 

direitos e garantias fundamentais ainda não se tornaram realidade para esse contingente.  

Com a assessoria jurídica universitária popular e as ações de educação popular em e 

para os direitos humanos, o público-alvo tem, inicialmente, um suporte técnico para a 

promoção do capital social e da cidadania, possibilitando o ajuste de suas demandas à 

complexidade dos conflitos sociais e locais.  

Percebe-se uma efetiva contribuição para a estabilização de uma cultura política 

cidadã e para a democratização do acesso à justiça dessa parcela da sociedade.  

A relevância acadêmica da proposta está, inicialmente, na superação de um modelo 

hegemônico de formação jurídica e de dinâmica jurídica, modelos que sustentam a 

manutenção da colonialidade do saber e do poder, materializada no monopólio do direito pelo 

Estado soberano, historicamente insensível às subjetividades individuais e coletivas 

periféricas, que destoam do padrão de normalidade imposto pelo próprio direito.  

Assim o Projeto da AJUP tem o potencial de superar o modelo autoritário e 

burocrático de (de)formação jurídica estabelecido, o que tem alimentado o quadro atual de 

obstáculos estruturais ao acesso à justiça e à efetividade dos direitos na sociedade brasileira 

atual. 

Discentes e docentes da graduação em Direito da PUC Minas, bem como os demais 

parceiros do Projeto, têm a oportunidade de acesso a práticas jurídicas insurgentes, pautadas 

na confrontação entre a teoria e a prática do direito no Brasil atual.  

Visualiza-se, em tal contexto, uma proposta formativa, crítica e inclusiva, decorrente 

da necessária articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de modo que discentes e docentes 

envolvidos no processo se tornem aptos e capazes de intervir e transformar a realidade a partir 

da percepção das diferenças como constitutivas da complexidade contemporânea.  
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Percebe-se aí a amarração entre o Projeto AJUP, o Projeto Pedagógico da Faculdade 

Mineira de Direito da PUC Minas, a Política de Extensão Universitária da PUC Minas, o 

Regulamento da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da PUC Minas e a Política Nacional de Extensão. 

A continuidade do Projeto em 2017 justifica-se, inicialmente, porque a consistência 

teórico-metodológica se confirma na postura crítica e emancipatória dos discentes e docentes 

diretamente envolvidos. Talvez este seja o ponto chave do sucesso do Projeto até o momento. 

Outro elemento determinante para a continuidade do trabalho acadêmico-popular está no 

amadurecimento metodológico e operacional, adquirido com a experiência da execução do 

Projeto nos anos de 2015 e 2016. Considera-se que a AJUP PUC Minas, enquanto um 

coletivo de alunos, agora tem clareza de que seu trabalho deve se concentrar em recortes 

operacionalmente viáveis, tendo em vista a precariedade de infraestrutura para a realização da 

assessoria jurídica universitária popular a partir da educação popular em e para os direitos 

humanos. 

Das metas quantificáveis contidas no Projeto, foram realizadas oficinas de formação 

interna da equipe de forma bem sucedida. Para além do trabalho interno de capacitação 

teórico-metodológica, as reuniões gerais da AJUP ocorreram e continuam acontecendo 

regularmente. 

A Comunidade Pedreira Padre Lopes, atualmente, possui 7 mil famílias. Em 2008, 

quando o programa Vila Viva passou a atuar na região, existiam 22 mil famílias. Atualmente 

382 famílias residem em prédios de reassentamento do referido programa. Duas escolas foram 

fechadas. Ainda existem muitos problemas relacionados com as demolições e entulhos 

deixados pela Prefeitura municipal.  

Sendo assim, a AJUP atua articuladamente em dois eixos que se retroalimentam: (i) 

assessoria técnica: prestando orientações jurídicas e encaminhamentos de rede; (ii) ações de 

educação popular a partir das provocações e demandas trazidas pela Comunidade. 

Em 2016, a equipe da AJUP PUC Minas realizou oficinas no Centro Cultural 

Liberalino Alves, com jovens e mulheres da comunidade, onde se discutiu conjuntura, sistema 

político, mídia e democracia através de rodas de conversa, apresentação de filmes e jogos do 

teatro do oprimido. Há o acompanhamento (com metodologias e formação) semanal ao grupo 

auto-organizado de mulheres, onde se busca o tripé de organização, formação e luta em torno 

dos direitos fundamentais. Acredita-se que a atuação de assessoria deve se qualificar ao ponto 

de fortalecer a autonomia dos assessorados, propiciando condições reais de ganho a médio e 

longo prazo. 
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A AJUP busca estar presente nas ações promovidas pelas próprias comunidades no 

intuito de fortalecê-las e incentivá-las. Um bom exemplo foi a marcha pela paz, a partir do 

desespero de muitas mães, em razão de conflitos no território: entre junho e julho de 2016, 

vários jovens morreram, casas foram incendiadas e moradores estavam submetidos ao "toque 

de recolher". A AJUP atuou como parceira por solidariedade e intuito de elevar o nível de 

consciência neste processo de caráter espontâneo, para relacionar a questão da criminalidade 

com outros problemas estruturais, fomentando e instrumentalizando a reflexão na própria 

comunidade, contribuindo assim para que a mesma construa soluções consequentes em seu 

cotidiano. 

O coletivo da AJUP PUC Minas percebe que o potencial crítico e emancipatório em 

prol da performatividade do discurso dos direitos humanos e da democratização do acesso à 

justiça está fortemente presente em toda a execução do Projeto, via educação popular em e 

para os direitos humanos, atendimentos e encaminhamentos para a litigiosidade coletiva e 

estratégica. Por isso, destaca-se o esforço do coletivo de alunos para a reestruturação da AJUP 

PUC Minas com a continuidade do Projeto, em 2017. As lições aprendidas na execução do 

Projeto em 2015 e em 2016 foram determinantes para o aperfeiçoamento da metodologia e da 

dinâmica de trabalho para a nova execução em 2017, considerando-se a compatibilidade entre 

o perfil do Projeto e o perfil da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto tem-se que a AJUP, como um coletivo de estudantes que visa levar os 

ensinamentos abstratamente construídos em laboratório para a dinâmica da vida concreta, 

defende a dialogicidade e a reciprocidade envolvendo a academia e a comunidade. Considera-

se que tal elo é o único caminho para a viabilização do acesso ao conhecimento, ou seja, da 

emancipação via consolidação da cidadania como o direito de ter direitos.  

O direito, tradicionalmente tido como elemento de reiteração do poder estabelecido, 

pode ser problematizado e operacionalizado como um contrapoder em prol da viabilização 

dos interesses, demandas e necessidades sociais, como um elemento de resistência para que os 

tradicionalmente sujeitados ao próprio direito se afirmem de fato como sujeitos de direito. 

Para tanto, a proposta de assessoria jurídica universitária popular, conceitualmente orientada 

pelos   conceitos   de   decolonialidade   e   interculturalidade,   emerge   como   um   poderoso  
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combustível, por sua vez alimentado pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

o que projeta um discurso e uma prática jurídica  insurgentes, à medida que cooperam para 

uma realocação dos discursos e práticas jurídicas. 

Isso porque o referencial teórico decolonialidade / interuculturalidade opera a partir da 

percepção socioantropológica de que a racionalidade moderna é uma racionalidade colonial, 

pautada na subalternização da alteridade, ou seja, no menosprezo às diferenças, àquilo que 

transgride o padrão estabelecido de normalidade. 

Considerando-se o direito moderno uma ferramenta imprescindível a tal dinâmica 

moderno-colonial (QUIJANO, 2007), resta demonstrada a incontornável necessidade de se 

buscar um paradigma decolonial de dinâmica política, jurídica e ética. Para tanto, ou seja, 

para a viabilização de processos de subjetivação caracterizados pela livre afirmação de 

subjetividades individuais e coletivas, independentemente da singularidade dos perfis 

identitários em questão, sustenta-se a necessidade de práticas jurídicas insurgentes. 

Tais práticas indicam outros métodos de construção do conhecimento jurídico, 

sensíveis à reversibilidade e à capilaridade das relações microfísicas de poder (FOUCAULT, 

2010). Logo, para a consecução de uma dinâmica ética, política e jurídica estruturada pela 

decolonialidade / interculturalidade, o Projeto de Extensão Assessoria Jurídica Universitária 

Popular lida com práticas jurídicas insurgentes reciclando o conhecimento acadêmico 

tradicional, produzido abstratamente em laboratórios. 

Tal reciclagem demanda a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim 

o fenômeno jurídico emerge muito mais complexo, tornando-se objeto de um trato 

interdisciplinar em que o direito, a política e a ética se implicam e determinam a convergência 

ou a divergência entre o discurso e a performatividade da cidadania. 
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RESUMO 

 

O presente artigo aborda uma reflexão da atuação do profissional do Direito em Direitos Humanos a partir da 

experiência extensionista, destacando a linguagem jurídico-positivista como mote inicial do pensar a experiência 

crítica. A dimensão da linguagem e a persistência dos comandos normalizantes da ontologia e da ciência jurídica 

na prática em Direitos humanos são reflexos de um ensino pautado na reprodução continuada de conduta 

disciplinar, característica da formação em Direito que coloca a experiência em Direitos Humanos em posição 

antagônica ao processo formativo. 

 

Palavras-chave: Subsunção. Interdisciplinaridade. Direitos Humanos. População em Situação de Rua. 

Linguagem jurídica. 

 

PROFESSIONALS OF LAW THAT UNDERSTAND POETRY ARE 

LOOKED FOR: REFLECTION ON THE LANGUAGE OF ATTORNEYS 

WITH A HUMAN RIGHTS ACTION 

 

ABSTRACT 

 

The present article approaches a reflection of the professional performance of the Law on Human Rights from 

the extensionist experience, highlighting the legal-positivist language as the initial motto of thinking the critical 

experience. The dimension of language and the persistence of the normalizing commands of ontology and legal 

science in the practice of Human Rights are reflected in a teaching based on the continuous reproduction of 

disciplinary conduct, characteristic of the formation in Law that places the experience in Human Rights in a 

position antagonistic to the formative process. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Não é muito usual que os profissionais do Direito utilizem outras linguagens se não 

aquela tradicionalmente reproduzida pela ciência jurídica. A linguagem do Direito é uma 

linguagem excludente, que torna o sujeito desavisado um verdadeiro estranho à relação da 

fala e da escrita. Para permanecer e perpetuar seu poder hegemônico – e também antinômico 

em relação às demais áreas do conhecimento –, o Direito se estabelece pelo domínio da 

linguagem, talvez com a finalidade de se fazer seletivo, proprietário primeiro das verdadeiras 

virtudes discursivas. Verborragias que transpassam o neologismo de bolso e alcançam o latim 

nosso de cada dia, assumindo o papel do quanto mais difícil a compreensão, maior o 

reconhecimento entre os seus, elitizados, criteriosamente selecionados para ler, ouvir e 

compreender.  

O domínio hegemônico da linguagem e a referencial antinomia presente na literatura 

do Direito impõem aos profissionais da área uma condescendência que vicia a fala e a escrita 

e que, de outro lado, pelos resultados do hábito, tornam os ouvidos intangíveis a outras 

linguagens. A subjetividade da fala se pretende quase sempre, para os profissionais do 

Direito, algo que pode ser objetivado sem se considerar as grandes perdas. 

Como propõe o título deste artigo, entender poesia se mostra um desafio diante da 

realidade do ensino do Direito nas academias, tendo em vista a imersão disciplinar que coloca 

a técnica como eixo central do ensino do Direito, recusando em si mesma a reflexão que 

transgride o conteúdo jurídico e seus desdobramentos para fora das caixas de conteúdo 

disciplinar tradicional. 

Em Direitos Humanos, compreender a fala é uma tarefa que transborda os estilos 

literários e requer a renúncia do formalismo e da estética, tanto quanto também requer o 

reconhecimento dos vícios que provêm das academias, dos fóruns, da jurisprudência e das 

doutrinas do direito, em busca de uma ação comunicativa que deságue na promoção do diálogo. 

 É no campo da linguagem que se pretende discorrer um pouco sobre a experiência e atividade 

em Direitos Humanos em um contexto marcado pela palavra, a palavra “que se escreve desatento”,  da 

poesia de Chico Buarque: 

 

Palavra prima 

Uma palavra só, a crua palavra 

Que quer dizer 

Tudo 

Anterior ao entendimento, palavra 
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Palavra viva 

Palavra com temperatura, palavra 

Que se produz 

Muda 

Feita de luz mais que de vento, palavra 

 

Palavra dócil 

Palavra d'água pra qualquer moldura 

Que se acomoda em balde, em verso, em mágoa 

Qualquer feição de se manter palavra 

 

Palavra minha 

Matéria, minha criatura, palavra 

Que me conduz 

Mudo 

E que me escreve desatento, palavra 

 

Talvez à noite 

Quase-palavra que um de nós murmura 

Que ela mistura as letras que eu invento 

Outras pronúncias do prazer, palavra 

 

Palavra boa 

Não de fazer literatura, palavra 

Mas de habitar 

Fundo 

O coração do pensamento, palavra. 

(BUARQUE DE HOLLANDA, Francisco. 1995). 

 

E a palavra que se fala enquanto coisa, expressada na análise de Rosemiro Leal (2006): 

A adoção das palavras como coisas (e não mais para descrever, conjecturar e argüir 

a linguagem) é um empreendimento tão vitorioso na contemporaneidade exasperante 

que a própria coisa freudiana (das ding) passou a significar um lugar físico-

neurológico de horror e inexplicável pela inteligência humana, como lugar de 

mistério a ser lobotomizado, esquecido, evitado ou lacrado, longe da escuta, 

percepção ou olhar escópico do homem. (LEAL, 2006, p.5). 

 

2 MODELO E EXPECTADOR(A) DA SUBSUNÇÃO 

 

Charles Peirce (1992, pág. 179) ensina que “comunicar é tarefa que carece de 

experiência colateral”, e que dificilmente a renúncia pelos modelos exasperados da linguagem 

levará a uma integralidade, uma vez que para cada palavra cada sujeito constitui diferentes 

percepções e sentidos, razões e significados. 

Deleuze (1992, pág. 172) afirma não ser um intelectual que produz para si um 

arcabouço de preparos para as arenas da oralidade e da escrita, indicando “não ter um lugar 

pronto, uma reserva para qualquer hora ou obra, precisando, ao contrário, tudo repensar a 

cada momento, problema, desafio.” (CONDE RODRIGUES, 2007, pág. 49).  
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Esses dois pensamentos expressam uma relação entre linguagem e dominação quando 

observados na atuação jurídica, enquanto prática que reproduz o caráter antinômico diante das 

realidades que se apresentam. A Teoria Pura do Direito (KELSEN, 1999), manual 

introdutório dos currículos da graduação em Direito, apresenta a subsunção, processo que 

consiste em fazer um acontecimento se encaixar numa forma previamente estabelecida com 

base numa previsão normativa estática. Segundo Streck (2011),  

 

A subsunção deve ser entendida no contexto paradigmático da relação sujeito-

objeto, portanto nos marcos da filosofia da consciência, em que o sujeito é o 

encarregado de fazer essa operação mental entre a subjetividade e a coisa [...] 

mesmo na ponderação - compreendida nos marcos em que vem sendo apresentada 

pela(s) teoria(s) da argumentação jurídica -, por mais que se negue tal circunstância, 

ocorre a subsunção, quando se busca "subsumir" o geral (norma ou hierarquias 

prima facie) ao caso concreto (ou vice-versa) [...] Desse modo, pautas gerais 

(conceitualizações, etc.) sob pretexto do "esclarecimento" dos significados de 

cláusulas abertas, princípios e/ou conceitos indeterminados (ou, ainda, textos vagos 

e ambíguos), podem, sob o jugo do paradigma epistemológico da filosofia da 

consciência, servir a esse desiderato[...] (STRECK, 2011, p. 282-283). 

 

Embora seja uma sistemática geralmente atribuída ao juiz, pode ser concebida no 

processo cognitivo de interpretação utilizada pelos profissionais do Direito quando diante de 

um acontecimento que precisa ser compreendido no plano da norma. O sujeito que pratica a 

subsunção faz uso da interpretação da linguagem no campo semântico, se apropriando da 

linguagem do outro, com o pretexto de esclarecer a lei ontológica e jurídica, para obter uma 

aproximação ou encaixe à norma abstrata.  

Diferentemente de Deleuze, a subsunção impõe ao profissional do Direito uma 

reprodução vertiginosa do pensar e do agir, de forma a se fazer estabelecer um sentido 

jurídico aos fatos e acontecimentos da vida. Essa prática contamina a linguagem de tal forma 

que as impressões constantes na técnica antecipam uma fórmula predeterminada de 

comunicação, impondo aos acontecimentos uma limitação epistemológica e axiológica.  

Nessa esteira, a micropolítica (ROLNIK, 2007, pág. 103) manifestada pelo 

profissional do Direito se constitui como forma de negação de outros papéis e outros lugares, 

ocupados por sujeitos diversos, com linguagens diversas, como que se do próprio papel, 

exercido a partir da linguagem, se derivassem outros sujeitos capazes de assumir uma 

linguagem própria, aparentemente distinta, mas assimilável pela primeira, em que dela se 

disponha toda resposta necessária para manifestar a colateralidade e reciprocidade à 

linguagem do profissional do Direito.  
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Como na análise de Foucault (1999), na obra As Palavras e as Coisas, capítulo I, 

descreve-se a tela “Las Meninas”, obra em que o pintor assimila a imagem de uma outra tela 

cuja pintura está oculta ao primeiro: 

 

O pintor olha, o rosto ligeiramente virado e a cabeça inclinada para o ombro. Fixa 

um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos facilmente determinar, pois 

esse ponto somos nós mesmos: nosso corpo, nosso rosto, nossos olhos. O espetáculo 

que ele observa é, portanto, duas vezes invisível: uma vez que não é representado no 

espaço do quadro e uma vez que se situa precisamente nesse ponto cego, nesse 

esconderijo essencial onde nosso olhar se furta a nós mesmos no momento em que 

olhamos. E, no entanto, como poderíamos deixar de ver essa invisibilidade, que está 

aí sob nossos olhos, já que ela tem no próprio quadro seu sensível equivalente, sua 

figura selada? Poder-se-ia, com efeito, adivinhar o que o pintor olha, se fosse 

possível lançar os olhos sobre a tela a que se aplica; desta, porém, só se distingue a 

textura, os esteios na horizontal e, na vertical, o oblíquo do cavalete. O alto 

retângulo monótono que ocupa toda a parte esquerda do quadro real e que figura o 

verso da tela representada reconstituiu, sob as espécies de uma superfície, a 

invisibilidade em profundidade daquilo que o artista contempla: este espaço em que 

nós estamos, que nós somos. Dos olhos do pintor até aquilo que ele olha, está 

traçada uma linha imperiosa que nós, os que olhamos, não poderíamos evitar: ela 

atravessa o quadro real e alcança, à frente da sua superfície, o lugar de onde vemos o 

pintor que nos observa; esse pontilhado nos atinge infalivelmente e nos liga à 

representação do quadro. 

Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de pura reciprocidade: olhamos 

um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla. Nada mais que um face a 

face, olhos que se surpreendem, olhares retos que, em se cruzando, se superpõem. E, 

no entanto, essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma rede 

complexa de incertezas, de trocas e de evasivas. O pintor só dirige os olhos para nós 

na medida em que nos encontramos no lugar do seu motivo. Nós, espectadores, 

estamos em excesso. Acolhidos sob esse olhar, somos por ele expulsos, substituídos 

por aquilo que desde sempre se encontrava lá, antes de nós: o próprio modelo. 

(FOUCAULT, 1999, p.4). 

 

O lugar do pintor que aparece trabalhando na tela oculta denuncia a relação 

hegemônica entre espectador e artista. O pintor que trabalha na tela oculta se relaciona com o 

sujeito que domina a linguagem de maneira a traduzir aquele que observa em uma pintura. No 

entanto, não se sabe o conteúdo dessa tradução, de modo que a linguagem obtida da 

observação se mostra insuficiente para promover um equilíbrio. Quem afinal está do lado de 

cá dessa relação? Há uma correspondência de linguagem, do sentido e do significado? No 

pensamento de Foucault, o espectador se encontra no lugar do motivo do pintor e esse pode 

ser facilmente substituído. 

Colocando o profissional do Direito neste cenário, depreende-se o uso da linguagem 

como ato de subsunção, em que o profissional observa a realidade e a pinta numa moldura 

oculta, estranha ao sujeito que demanda a obra. O profissional se coloca num lugar distinto de 

quem ele pinta, de forma a obter uma posição privilegiada na relação. A moldura, contudo, 

está preposta e se sabe por ela apenas que o artista objetiva ali compor um trabalho. Não se 
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sabe qual a realidade se imprimirá, se a do sujeito que requer ser pintado ou do próprio pintor, 

ou de nenhum deles. Ou como propõe Foucault, a do próprio modelo, que ali estava desde 

antes de o espectador ocupar seu lugar. 

A subsunção utilizada na escuta em Direitos Humanos pode destituir os sujeitos da 

relação da fala e sujeitá-los a um lugar delimitado pela micropolítica, na medida em que as 

experiências do profissional do Direito se submetem à subsunção, de maneira que quanto 

mais o profissional elabora o emolduramento da realidade, maior a perda de autonomia dos 

sujeitos. 

 

3 O(S) LUGAR(ES) DO PROFISSIONAL DO DIREITO NA ATUAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 

Não por acaso se introduz este artigo com uma reflexão sobre a linguagem. Ela se 

mostra a todo tempo um elemento decisivo nas relações e na atuação em Direitos Humanos. 

Assim como a linguagem altera a natureza das relações, altera também a intersubjetividade, 

em maior medida naquelas relações em que um ou mais sujeitos estão posicionados em um 

lugar que goza de aparente prestígio, o que se aplica aos estudantes de Direito. Um lugar de 

iminente poder. 

A atuação em Direitos Humanos do sujeito em formação traz como questão preliminar 

uma visitação ao ensino. As salas de aula das escolas de Direito têm grandes desafios no 

tocante à elaboração de planos político-pedagógicos que incluam e estimulem a formação 

interdisciplinar e legitimem, em sala de aula, outros discursos para além do positivismo 

jurídico científico em busca da 

 

[…] superação da postura analítica semântica (tradicional) por uma postura 

pragmática (crítica), em que o sujeito é um sujeito ético, ou seja, se orienta 

normativamente pela leitura dos fenômenos em seu entorno, encontrando neles suas 

potencialidades emancipatórias. (ARCELO, 2013, p. 46). 

 

Na atuação em Direitos Humanos, a interdisciplinaridade deve ser um pressuposto 

constitutivo da prática profissional de Direito, tendo em vista que essa área do conhecimento 

pode afastar o reconhecimento do sujeito em busca de uma normalização da subjetividade no 

contexto da linguagem jurídica. Esvazia-se a subjetividade abarcada pela linguagem para 

então se proceder ao emolduramento da realidade; 
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Proíbe-se ao homem advir com suas angústias estruturais, porque este seria o ser da 

catástrofe, das contradições, das ambiguidades, das falhas, da loucura, que, na 

convicção do bárbaro vitorioso, não carregaria o dogma necessário da certeza 

cartesiana para melhor se submeter à sabedoria inata e predestinada dos 

dominadores. (LEAL, 2006, p. 05). 

 

A interdisciplinaridade precisa ser reconhecida pelo profissional do Direito num 

campo contributivo e valorativo (MAX-NEEF, 2004), perpassando experiências e 

experimentações transversais, orientando os saberes de maneira transitória e inclusiva, 

equitativa e democrática. Ser interdisciplinar pressupõe reconhecer o lugar ocupado por si e 

pelo outro, desconstruindo as antinomias típicas do direito frente as outras ciências e outros 

saberes, priorizando a fala, enquanto expressão de um olhar sobre a experiência, o que se 

vive, o que se sente, como ponto de partida para a experimentação do lugar do outro: como 

sente, como vive, um olhar sob a experiência constitutiva do devir emancipatório, que se 

esvazia da linguagem da tradição, do mito e da utopia (ROSEMIRO, 2006, p. 03) em direção 

ao reconhecimento do outro e do lugar do outro. 

   

4 HETEROGENEIDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

A subsunção apresenta como característica a homogeneização no sentido normalizante 

das relações, sejam elas judicializadas ou não; a normalização do acesso à justiça, do processo 

e da cognição cooptativa exercida pela norma no tocante ao que é judicializado e o 

funcionamento das instituições que orbitam os padrões normativos. Relacionada à subsunção, 

as consequências da atuação em Direitos Humanos de maneira homogeneizada potencializam 

problemas já observados no âmbito da política pública. 

A situação de rua no marco da regulação nacional (Decreto 7.053/2009), que é fruto da 

mobilização em defesa da causa, traz como fundamento inarredável a heterogeneidade, 

elencando características que aproximam os sujeitos, algumas em direção à efetivação da 

política pública, outras com um sensível epistemológico, como a ênfase dada à ausência de 

vínculos familiares e a moradia ‘convencional’ (GEHLEN; SCHUCH, 2012):  

 

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). 
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A opção legiferante genérica e caracterizadora da população em situação de rua causa 

equívocos por não demandar em si a causalística da situação de rua, resultando em políticas 

públicas que remedeiam a falta de acesso aos Direitos Fundamentais. Como no caso do 

abrigamento, por vezes precário e com potencial violador de outros direitos, a exemplo da 

saúde, que é questão emergencial nos espaços insalubres de abrigamento institucional. A 

generalização traz públicos diversos como destinatários da política pública direcionada à 

população em situação de rua, como as pessoas em situação de dependência química. As 

'cracolândias' se tornam justificativa para respostas violentas do Estado à população em 

situação de rua, a partir do reconhecimento do “espaço público como ‘problema’, colar na 

população em situação de rua a imagem de irracionalidade, incapacidade de autocuidado, 

autodestruição e ameaça constante ao bem-estar físico próprio e de terceiros.” (SILVA 

CORREIO; PEREIRA COSTA, 2014, p.32).  

A qualificação do sujeito destinatário da política por sua vez leva à “caracterização da 

pessoa em situação de rua e seus modos de vida […] em detrimento de uma descrição apurada 

da situação de rua como reflexo concreto das opções políticas e econômicas assumidas no 

país” (SILVA CORREIO; PEREIRA COSTA, 2014, p.33), o que na prática reduz a 

compreensão desse público enquanto sujeito coletivo de direito já que recusa a reflexão sobre 

as causas da situação de rua. 

O não reconhecimento da heterogeneidade a partir da causa, mas tão somente a partir 

das características – que podem ser entendidas como resultados das violações que precedem a  

situação de rua – pode levar a atuação em Direitos Humanos a um patamar ao serviço de 

justificação das violações sofridas pela população em situação de rua, tendo em vista que o 

reconhecimento das causas é um primeiro passo de contraposição às escolhas políticas que 

degradam local, regional e nacionalmente a população em situação de rua. 

Nessa linha de compreensão, a homogeneização se reproduz também na atuação em 

Direitos Humanos, quando o profissional do Direito observa a demanda com o olhar que 

coloca o resultado situação de rua no protagonismo das relações que se estabelecem entre o 

sujeito e os Direitos Fundamentais. A recusa em reconhecer os diversos fatores que levam 

pessoas a viver nas ruas coaduna com a violação generalizada de direitos fundamentais que 

dão origem à situação de rua, e que, por outro lado, se pretende, a partir do discurso 

afirmativo, a emancipação e autonomia dos sujeitos com a constituição de um caráter 

identitário rotulador da população de rua que reforça a intangibilidade das causas que levam 

as pessoas a situação de rua. 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

48 

5. CONCLUSÃO 

 

A extensão é uma ferramenta única de promoção da vida acadêmica. Diferentemente 

do ensino, cuja estrutura se reproduz no tempo, a extensão apresenta um caráter mutável, 

diverso e desafiador, que acompanha as dinâmicas dos espaços nos quais ela se insere, 

possibilitando ao extensionista uma experiência transversal do ambiente de ensino aos mais 

diversos ambientes de vida. Em campo é possível experienciar realidades e experimentar 

novos sentidos e significados. O aproveitamento da prática extensionista pode ser revelado 

numa maior compreensão das coisas que vão pelo mundo, seja qual for a opção do 

profissional quando inserido no mercado de trabalho. 

A atuação extensionista em Direitos Humanos possibilita a superação de paradigmas 

que mantêm o estudante em redoma e oferece experiências constituídas a partir do olhar 

crítico que se lança sobre a sociedade e suas deficiências, trazendo de volta à sala de aula 

saberes dissonantes e opositores das teorias positivistas exaustivamente revisadas. O encontro 

com o estranho mundo real, tão fungível aos olhos do direito e da ciência do direito, 

desconcerta o preciosismo da linguagem jurídica frente aos tão gritantes descompassos que o 

movimento extensão-ensino profere ao lugar do aluno, como afirma Padre Ivo (FOLLMANN, 

2014, p. 25), “a simples apreensão pela leitura, quando não acompanhada pela acolhida 

vivencial, proporciona uma falsificação cognitiva.” que vai ao encontro das verdades 

absolutas que imperam no imaginário acadêmico.  Porém, a ideia de um tripé formado pelo 

ensino, pesquisa e extensão somente se torna efetiva com a construção de um espaço 

consolidado na vida acadêmica que priorize a transgressão das fronteiras da sala de aula em 

direção a ocupação das fronteiras que estão fora da universidade, propondo assim uma 

formação interdisciplinar, oportunizando 

 

[…] uma formação jurídica crítica e interdisciplinar, uma vez que o agente jurídico 

passa a ter subsídios para se situar histórica e criticamente como o único responsável 

pela reprodução dos discursos de justificação e de aplicação do direito, que, em sua 

ambivalência teórico-conceitual, podem remeter à promoção tanto da emancipação 

quanto da subjugação. (ARCELO, 2013. Pág. 45). 

 

Seduz-nos, enquanto acadêmicos, a ideia de inércia, pois é para ela que somos 

preparados, agir e pensar dentro de redomas nos parece mais seguro e menos conflitante. 

Como sustenta o Papa Francisco (2013, pág. 08), “assedia-nos, sempre, o perigo de viver 

como em laboratório […] porque no laboratório os problemas são dissecados e levados para 

casa, fora do seu contexto, para domesticá-los, para dar-lhes um verniz”.  O laboratório do 
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exaurimento enfileirado das salas de aula é a expressão máxima do cotidiano dos estudantes 

de Direito, quando não o lugar de seus estudos individuais e monodisciplinares. Coloca o 

estudante de direito na contramão da visitação permanente às fronteiras, se não sua 

permanência nestas, pois “não se pode levar as fronteiras para casa, é necessário viver nas 

fronteiras e ser audazes” (FRANCISCO. 2013. pág. 08).  

Grifa-se que essa perspectiva da extensão em favor da formação do aluno não é a via 

constitutiva principal da extensão. Sua importância e sua inovação diante do ensino e da 

pesquisa são e devem ser justamente o poder de inferência, entregue aos sujeitos externos, às 

comunidades e à sociedade, diante da universidade. É na extensão que se concretiza a 

conexão entre o mundo e a academia e é neste lugar de privilegiada diversidade que as 

realidades alteram, desconstroem, destituem e constituem saberes no ambiente educacional. 

Este lugar deve ser então o lugar de protagonismo dos sujeitos externos, se propondo a 

abertura para inferências de saberes não disciplinares, favorecendo a interdisciplinaridade e 

preparando campo para novas perspectivas transdisciplinares. 

Essa outra perspectiva de extensão é observada por Padre Ivo (FOLLMAN, 2008, p. 

322), quando o autor questiona sobre a concretização da transdisciplinaridade na extensão 

universitária: qual seria a universidade coerente com a educação necessária para os sujeitos e 

a sociedade buscados?” Desta indagação, propõe-se que a partir desse outro olhar sobre a 

extensão, nos perguntemos: que academia querem os sujeitos externos, as comunidades e a 

sociedade? 

É nesse sentido que a extensão, protagonizada por essas personagens, em um 

movimento de fora para dentro pode viabilizar um projeto inovador de atuação acadêmica nos 

espaços não escolares, de forma que a linguagem hegemônica da academia é substituída pela 

linguagem percebida e exercida pela própria sociedade, possibilitando um espaço de trocas no 

qual os sujeitos envolvidos são respeitados e as relações são horizontalizadas.  

É essa afinal a melhor realização da transdisciplinaridade, constituir relações nas quais 

o saber-poder não pressuponha anulação do outro, mas a promoção de novos saberes, 

sobretudo os saberes não disciplinares. É possibilitar à população em situação de rua se 

colocar como protagonista do pensar, produzir e criticar a ciência, qualificá-la e falseá-la, 

promovendo em si e para si a inferência que, levada aos espaços do ensino e da pesquisa 

podem fomentar verdadeiramente a obtenção de uma correta compreensão dessa parte da 

sociedade. 
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RESUMO 

 

O Projeto de Extensão Intergeracional “Sacudindo a Memória”: recontando histórias, ressignificando memórias e 

aproximando gerações surge da necessidade de criar espaços de convivência entre gerações, como forma de 

promover a sensibilização, a conscientização, desconstrução de estereótipos, além de promover uma 

compreensão mais positiva a cerca do processo de envelhecimento. O objetivo geral do projeto foi quebrar 

estereótipos da velhice, conscientizar e sensibilizar a população sobre uma visão negativa da velhice que é 

transmitida pela cultura e aproximar gerações por meio do resgate das memórias autobiográficas dos idosos. Os 

objetivos específicos foram: a) elaborar um documentário em mídia digital b) constituir um acervo de memórias 

dos idosos e disponibilizar na web (página do Facebook e canal no Youtube); c)  proporcionar uma maior 

compreensão do envelhecimento ativo e promover o bem estar físico-mental e a qualidade de vida de todos os 

envolvidos. Quanto ao público alvo foram 13 idosos com mais de 60 anos, de ambos os sexos, de diferentes 

classes sociais que refletem a identidade sociocultural da cidade. O método utiliza como estratégia de 

aproximação intergeracional à história de vida narrada pelos idosos, que foram organizadas didaticamente em 

três etapas: 1) narrar às histórias; 2) organizar as histórias e 3) socializá-las. Em relação aos resultados 

quantitativos foi produzido um produto cultural um vídeo documentário de uma hora, com os depoimentos dos 

idosos. Quanto aos resultados qualitativos foi constatado através dos relatos dos participantes idosos e discentes 

envolvidos no projeto, que todos consideraram uma experiência muito significativa e enriquecedora. Após a 

exibição do documentário pode-se perceber que o projeto sensibilizou a comunidade em geral para a riqueza 

sociocultural dos idosos enquanto patrimônio imaterial da cidade. 

 

Palavras-chave: Relações Intergeracionais. História de vida. Envelhecimento. Memória. Cidade. 

 

“SHAKING UP THE MEMORIES” INTERGENERATIONAL 

PROJECT:  RETELLING STORIES, REFRAMING MEMORIES AND 

BRINGING THE GENERATIONS CLOSER 

 

ABSTRACT 

 

The Intergenerational Extension Project “Sacudindo a Memória”: retelling stories, reframing memories and 

bringing the generations closer arises due to the need of creating a common area for interaction between 

generations, as a way to promote the awareness raising, deconstruction of stereotypes, besides promoting a more 

positive understanding about the aging process, through the valorization of autobiographical memories told by 

the elderly people and their relation with the story of the town. The objectives of the project were: a) to promote 

the awareness raising, the stereotype breaking and bringing the generations closer by rescuing autobiographical 

memories of the elderly;  b) the elaboration of a documentary in digital media, constituting a collection of 
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memories of the people and making it available on the internet (Facebook page and Youtube channel); c) to 

provide a more thoroughly understanding of the active aging for the elderly as well and to promote the physical 

and mental well-being and the quality of life of everyone involved in the project. Regarding the target group, 

were 13 elderly people they are elderly men and women older than 60 years of age, from different social 

backgrounds and this fact reflects the sociocultural identity of the town of Poços de Caldas. From the 

methodological point of view, the strategy used to bring the generations together was to present the stories of 

their lives and they were organized didactically in three significant steps in the execution of the project: 1) 

constructing the stories; 2) organizing the stories and 3) socializing these stories. Related to the quantitative 

results in terms of materials produced, one video a one-hour documentary with the testimony of the elderly 

people. The qualitative results were identified through the stories of the actors involved in the project (students 

and elderly) and both groups reported that it was a very meaningful and rewarding experience. Therefore, the 

project touched the community in general to the sociocultural richness, the immaterial cultural heritage of the 

town and the value of exchanging experiences between the generations. 

 

Keywords: Intergenerational relations. Life's history. Aging. Memory. Town. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o envelhecimento da população no mundo e no Brasil tem crescido 

de modo bastante acelerado. A expectativa de vida humana aumenta progressivamente em 

todo o mundo, fato esse que as estimativas do numero total de idosos nos países em 

desenvolvimento apontam para um aumento de 200% no período do ano de 1996 a 2025. No 

Brasil, seguindo essa tendência mundial, desde a década de 40 até os dias atuais, a população 

idosa brasileira mais do que dobrou sua porcentagem na representação total no número de 

indivíduos brasileiros, passando de 4% para 9%, que corresponde a um acréscimo de 15 

milhões de idosos. (SILVA et al., 2006). 

Segundo levantamento feito pelo IBGE (2010), até o ano 2025 o país terá um 

contingente de idosos de, aproximadamente, 32 milhões de pessoas e, a partir de 2039, 

teremos uma total inversão da pirâmide etária, ou seja, a população de idosos será maior que a 

de jovens. A estimativa do IBGE (2010) é que o estado de Minas Gerais, a partir de 2015, 

deverá ter 20.869.101 habitantes com mais de 60 anos de idade, atingindo assim a marca de 

11% do total da população desse estado. Na região sul do estado, onde se localiza o município 

de Poços de Caldas, por razões históricas, geográficas e socioeconômicas apresenta um 

percentual de população idosa acima da média do Estado de Minas Gerais, ou seja, 12% da 

população de pessoas com mais de 60 anos de idade (IBGE, 2010). 

Segundo Netto (2002), a sociedade atual encontra-se diante de uma situação 

contraditória, pois, de um lado, defronta-se com o crescimento demográfico da população 

idosa e de outro lado, adota atitudes preconceituosas e excludentes diante dessa população. Os 

idosos, nas sociedades primitivas, eram venerados e tratados com respeito, sendo 
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considerados como transmissores da cultura, dos valores religiosos, genuínos guardiões do 

saber, responsáveis em instruir os mais jovens, ao contrário do quadro que é presenciado na 

modernidade. Hoje, ocorre uma inversão desses valores, fruto da revolução industrial e dos 

avanços tecnológicos que valorizam a produção, associada à força da juventude.  

Os estereótipos criados pela modernidade em relação ao idoso muitas vezes 

correspondem a estereótipos equivocados, que não condizem com a realidade, geralmente 

passando uma imagem de passividade, inoperância, doença e dependência. Todas essas pré-

concepções acerca do idoso acabam por sequestrar a autonomia e promovem atitudes e 

condutas incapacitantes dos mesmos. Claro que não se pode negar que alguns fatores ajudam 

a construir essa imagem incapacitante do idoso tais como: a saída do mercado de trabalho, a 

perda de alguma capacidade funcional e o rompimento de alguns laços de amizade, dentre 

outros. Esses são alguns dos fatores que acabam gerando como consequência isolamento 

social, perdas psicológicas, afetivas e que exigem um olhar especial e ações concretas, que 

possam minimizar os impactos negativos sobre a qualidade de vida da população idosa.  

Em 2003, a Organização das Nações Unidas (ONU), no seu Plano de ação 

internacional sobre o envelhecimento alerta para a necessidade de os países desenvolverem 

políticas de saúde e assistência social de caráter preventivo, orientadas para atender as 

demandas do acelerado processo de envelhecimento da população mundial. Dois anos após, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) apresentou o documento intitulado 

“Envelhecimento Ativo: uma política de saúde” no qual preconiza intervenções de prevenção, 

tratamento e, sobretudo, ações educativas orientadas para qualidade de vida de todas as 

gerações, pois “a criança de ontem é o adulto de hoje e o avô ou a avó de amanhã.” O 

documento propõe uma perspectiva de curso de vida que reconheça a importante influência 

das experiências de vida para a maneira como os indivíduos envelhecem. Assim, para OMS 

(2005), educar jovens sobre o envelhecimento significa garantir os direitos das pessoas mais 

velhas e são proposições do paradigma do envelhecimento ativo que ajudam a reduzir e 

eliminar a discriminação e o abuso. 

Assim, com o expressivo e acelerado envelhecimento populacional e suas 

consequentes mudanças, surgem diversos temas que até então eram pouco discutidos, tais 

como convivência entre gerações, a quebra de estereótipos e preconceitos, que passam a 

preocupar profissionais que atuam com a população idosa. Siqueira (2006) discute a 

importância do convívio e das trocas intergeracionais, porque, segundo a autora, a teoria e a 

prática da diversidade mostram que a aproximação, a convivência e a informação sobre o que 

é diferente ou desconhecido para cada pessoa ou grupo são instrumentos poderosos para 
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ultrapassar barreiras e permitir um rico compartilhamento. No caso da velhice, a troca de 

experiências, expectativas e saberes entre gerações são fatores decisivos na superação de 

preconceitos e estereótipos. 

A partir do exposto, emerge a proposta de um projeto de extensão universitária 

denominado “Projeto Intergeracional Sacudindo a Memória”: recontando histórias, 

ressignificando memórias e aproximando gerações”, que foi aprovado pelo Edital da PROEX-

075/2015 da PUC-Minas, número 10888, ligado ao Núcleo de direitos Humanos e Inclusão 

(NDHI) da Universidade e que foi executado ao longo do ano de 2016,  com proposta de 

continuidade em 2017. Trata-se de um projeto cujo caráter é eminentemente sociocultural, 

educativo, inclusivo e interdisciplinar, pois busca favorecer a interdisciplinaridade entre os 

cursos de Psicologia e de Publicidade e Propaganda.  

O objetivo geral do projeto foi quebrar estereótipos em relação à velhice, conscientizar 

e sensibilizar a população sobre uma visão negativa da velhice que é transmitida pela cultura e 

aproximar gerações por meio do resgate das narrativas das memórias autobiográficas dos 

idosos. Os objetivos específicos foram: a) elaborar um documentário em mídia digital; b) 

constituir um acervo de memórias dos idosos e disponibilizar na web (página do Facebook e 

canal no Youtube); c)  proporcionar uma maior compreensão do envelhecimento ativo e 

promover o bem estar físico-mental e a qualidade de vida de todos os envolvidos. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A partir do panorama apresentado, o presente artigo pretende relatar a experiência e os 

produtos decorrentes do Projeto de Extensão Intergeracional “Sacudindo a Memória”, que foi 

executado ao longo do ano de 2016. Assim, de forma concisa, o projeto foi organizado 

metodologicamente em quatro grandes momentos: 1º) preparação técnica dos estudantes por 

meio de diversas oficinas; 2º) coleta de histórias/informações com os idosos locais (método da 

história de vida) e pesquisa nos livros/arquivos que relatam a história/memória da cidade; 3º)  

a preparação do documentário por meio de reuniões semanais conjuntas entre os alunos para 

construção do roteiro, edição das imagens, confecção da identidade visual do projeto e 

elaboração de todos os materiais que foram disponibilizados na web; 4º) exibições do 

documentário num importante Centro Cultural da Cidade e aberto ao público em geral e a 

outra exibição foi feita na Universidade para a comunidade acadêmica. 
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Utilizou-se como método a investigação participante, que Neiva (2010) define como 

uma modalidade de intervenção de caráter psicossocial; já Frizzo (2010) a descreve como 

investigação-ação-participante, resgatando os princípios de Paulo Freire, sobre a 

conscientização da leitura de mundo que estaria ligada à prática social do psicólogo na 

comunidade, que no caso do projeto, seria a leitura de mundo dos idosos e sua relação com a 

construção da cidade.  

O método da história de vida foi escolhido para coleta das histórias de vida dos idosos, 

pois se trata de um método que foi proposto pelo sociólogo americano Denzin, em 1970, que 

ressalta o momento histórico vivido pelo sujeito. Entende-se por historia de vida a história 

contada pela pessoa que a vivenciou e não há uma preocupação por parte do pesquisador em 

confirmar a autenticidade dos fatos, pois o importante é o ponto de vista de quem está 

narrando e que possibilita a aproximação entre o pesquisador e os sujeitos. Além disso, as 

histórias contadas pelas pessoas acerca da sua vida podem ser consideradas verdadeiros 

testemunhos de uma existência singular e através delas pode-se perceber um determinado 

contexto histórico-cultural. (SPINDOLA; SANTOS, 2003). 

A partir desses referenciais metodológicos, utilizaram-se, como estratégia de 

aproximação intergeracional, as narrativas das histórias de vida dos idosos, que foram 

organizadas didaticamente em três grandes etapas na execução do projeto: 1) construir as 

histórias; 2) organizar as histórias e 3) socializá-las. Importante salientar que essas etapas não 

foram estanques e/ou sucessivas, pois aconteceram em paralelo e se entrelaçaram 

continuamente.  

Cabe salientar, que todas as entrevistas, as fotografias e os registros foram autorizados 

e assinados tanto o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como também a 

assinatura de Autorização do Uso de Imagem.  Para coleta de material empírico, utilizaram-se 

a observação participante e o método de história de vida. Os encontros realizados foram 

registrados através de atas e fotografias e também foram realizados os registros das 

impressões singulares de cada aluno participante, através de um diário de bordo. Além disso, 

ao final do projeto, foi feita uma entrevista semiestruturada de avaliação geral do projeto, com 

o objetivo de buscar os significados da experiência, sobretudo para os discentes. 

Na primeira etapa do projeto, os alunos participantes tiveram uma capacitação e 

preparação técnica através de cinco oficinas ministradas por professores e profissionais, a 

saber: 1) Oficina de sensibilização em relação à velhice e ao processo de envelhecimento; 2) 

Oficina  de  metodologias:  metodologia  de  historia  de vida, de memória autobiográfica e de  
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metodologia de tecnologia social de memória; 3) Oficina de história da cidade; 4) Oficina de 

elaboração de roteiro de cinema documental; 5) Oficina de edição de imagem e de utilização 

dos equipamentos de fotografia e filmagem. 

Em um segundo momento, a equipe do projeto teve contato com o contexto 

sociocultural e geográfico da cidade. Os discentes juntamente com a professora foram 

percorrendo a cidade a pé e conhecendo lugares considerados como espaços portadores de 

memória da cidade, tais como: o Memorial do Colégio Dom Bosco, as Termas Antônio 

Carlos, o Museu Histórico e Geográfico, a Praça Pedro Sanches com seus jardins, o coreto e 

todo um conjunto arquitetônico que portam a memória patrimonial da cidade. Nesse caminhar 

pela cidade, foram mapeados não só os espaços, mas foram surgindo quase que 

espontaneamente os idosos que iriam participar do projeto. Assim, os idosos foram 

encontrados nos lugares visitados, ou através da indicação espontânea da população da 

cidade, que reconhecia ou mesmo atribuía àquele idoso um valor sócio cultural e afetivo.   

A preparação para a coleta da história de vida aconteceu da seguinte forma: a 

professora responsável se reuniu com os alunos e pediu que escolhessem o idoso que 

despertou mais curiosidade, interesse e afinidade e que gostariam de entrevistar. Feito isso, os 

alunos se dividiram em duplas e ficaram responsáveis por aquele idoso em todas as etapas do 

processo. O processo se iniciou com um primeiro contato mais informal para verificar se 

haveria interesse do idoso em participar do projeto contando sua história de vida. Os alunos 

também acompanharam o cotidiano dos participantes, em seu contexto social, como no 

trabalho, ensaios de dança, festas populares, visando a conhecer melhor suas histórias de vida. 

A partir do contato com as rotinas dos idosos participantes, foram diagnosticados 

espaços e objetos que continham marcas pessoais dos idosos e eram relevantes em suas 

histórias de vida. Nesse sentido, as escolhas dos espaços para realização das narrativas, 

consideraram os aspectos físicos, sociais e psicológicos  que desencadearam  as lembranças 

do passado, favorecendo assim o desenrolar da narrativa. Dentre os espaços utilizados, 

podem-se destacar: o quarto do idoso onde se encontra um altar com imagens e máscaras de 

representações religiosas do grupo de Folia de Reis. A praça central da cidade foi o cenário da 

narrativa do idoso jardineiro, que foi realizada ao lado dos canteiros de flores, modelados pelo 

próprio narrador. A cozinha, com as panelas de doces ao fundo, foi utilizada como cenário da 

narrativa da idosa feirante vendedora de doces.  O idoso catador de recicláveis, durante sua 

narrativa, esteve acompanhado de sua cachorra de estimação e a entrevista foi realizada no 

banco da Praça da Vila local, onde o idoso passou vários momentos de sua infância e 

juventude.  
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Quanto às produções dos materiais audiovisuais sobre as memórias autobiográficas 

narradas pelos idosos aconteceram através de uma construção coletiva que envolveu um 

trabalho de parceira entre os discentes dos cursos de Psicologia e Publicidade e Propaganda. 

Nessa construção coletiva, foram selecionadas as partes mais significativas das narrativas para 

a edição do áudio e do vídeo.  

A exibição do documentário foi planejada estrategicamente para ser realizada próxima 

a data que se comemora o aniversário de fundação da cidade, pois a ideia foi de oferecer à 

comunidade local uma espécie de “presente”, o patrimônio imaterial da cidade, que são seus 

idosos. Assim o documentário foi exibido no sábado dia 05 de novembro de 2016, véspera do 

aniversário da cidade, num centro cultural da cidade, e foi assistido por 120 (cento e vinte) 

pessoas, o público que participou do evento foi diversificado e contou com os participantes do 

projeto e seus familiares, com docentes e discentes da Universidade PUC-Minas, campus 

Poços de Caldas e com a população da cidade. 

 

3 RESULTADOS 

 

Em relação aos resultados e produtos decorrentes do “Projeto de  

Extensão Intergeracional Sacudindo a Memória”, pode-se dizer que o mesmo alcançou 

resultados tanto quantitativos quanto qualitativos. Assim, quanto ao alcance do projeto, em 

termos de sujeitos atingidos, obtiveram-se como beneficiários diretos 13 idosos e 10 discentes 

dos cursos de Psicologia e de Publicidade e Propaganda. Já os beneficiários indiretos, que 

incluem os familiares dos alunos e dos idosos participantes do projeto foram contabilizados 

78. Em relação ao público universitário, foram contabilizados cerca de 350 jovens 

universitários que tiveram contato com o projeto dentro da PUC-Minas, campus Poços de 

Caldas. Soma-se a esse quantitativo mais 120 pessoas da comunidade que compareceram e 

assistiram o lançamento do vídeo documentário.  

Além do produto cultural – o documentário de uma hora de duração –, pode-se 

considerar outros produtos gerados pelo projeto que foram: a elaboração de uma identidade 

visual do projeto, um teaser promocional, duas reportagens para TV aberta e uma página no 

Facebook cujo acesso da população a esses produtos foram contabilizados através de 

ferramentas de medição da internet, apontando para a visualização total de 9.600 pessoas. 

Portanto, em relação  aos resultados quantitativos alcançados pelo projeto, pode-se dizer que o 

mesmo  atingiu o que se considera como aspecto essencial de  um  projeto  de  extensão,  ou  
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seja, como um lócus privilegiado da produção  e difusão do conhecimento, “cabendo-lhe a 

função precípua de estabelecer a interlocução com a sociedade” (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2006, p. 4). 

Em relação aos resultados qualitativos, pode-se dizer que o projeto contribuiu para a 

formação humanística dos alunos e o desenvolvimento de uma postura ética e menos 

preconceituosa em relação à velhice. Foi possível verificar através dos diários de bordos dos 

mesmos evidencias de desconstrução de estereótipos não só sobre a velhice, mas também a 

dissolução de preconceitos religiosos e de algumas deficiências. Essa transformação ocorreu 

de forma gradativa na medida em que o projeto foi sendo executado, e os alunos foram tendo 

contato com os idosos e com materiais e atividades do projeto. 

 A título de ilustração do quanto o projeto teve em termos de uma ação humanizadora 

e transformadora, pode-se citar o exemplo de um dos estudantes integrantes do projeto, que se 

sentiu motivado a acompanhar o idoso catador de recicláveis em um dia de trabalho. Esse 

aluno relatou em seu diário de bordo que, antes de conhecer o idoso, imaginava-o como sendo 

uma pessoa triste, pela profissão exercida, mas depois que teve contato com sua história de 

vida e o acompanhou em um dia de trabalho, percebeu que o idoso gostava do trabalho e que 

esse trabalho tinha todo um sentido em sua vida, desconstruindo a visão de que a felicidade 

está atrelada a profissões valorizadas socialmente. O que é confirmado pela própria narrativa 

de vida desse idoso, que descreve seu trabalho da seguinte forma: 

 

O trabalho é alegria, é a vida, é viver, é tudo isso ai, olha eu até não tenho nem 

explicação, porque, a gente, estando trabalhando, nós estamos ocupando a cabeça, já 

está sendo muito importante. E outra coisa é a população de Poços de Caldas que é 

muito importante para mim, até para falar a verdade eu tenho medo de morrer de 

repente, eu queria morrer devagarzinho para agradecer a população o tanto que eles 

são bom para mim. Então isso para gente é alegria, é a melhor alegria que tem na 

vida da gente, eu para falar a verdade, que me perdoe às pessoas feliz de Poços de 

Caldas, que me perdoe, mas eu me considero um dos mais feliz de Poços de Caldas. 

(Idoso homem catador de papelão de 75 anos de idade) 

 

Foto 1- Idoso catador de recicláveis 

 
Fonte: Projeto de extensão intergeracional “Sacudindo a Memória’’. 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

60 

O projeto provocou também resgate de memórias de infância, momentos de muita 

emoção e gratidão. Para exemplificar, isso ocorreu no dia da coleta da história de vida e da 

filmagem com o idoso jardineiro da praça. Através do contato com a história de vida desse 

jardineiro, os alunos tiveram acesso à informação de que o mesmo havia sido responsável, 

durante muitos anos, pelo parque infantil e era a pessoa responsável por girar o brinquedo do 

carrossel para as crianças. Assim, no final da filmagem, os alunos propuseram ir ao parque 

junto com o jardineiro para relembrar essa memória de infância. Esse momento é muito bem 

descrito pelo diário de bordo de uma das alunas do projeto, que diz:  

 

Vale ressaltar também um dos melhores momentos do dia, que me fez sentir 

gratidão por participar do projeto, foi quando nós subimos no carrossel do parquinho 

com o Sr. Marcelinho, ambiente no qual ele sempre cuidava das crianças, mas como 

ele mesmo disse “Nunca subi no brinquedo e alguém cuidou de mim”, e então 

algumas pessoas da nossa equipe empurraram o carrossel, Sr. Marcelinho se 

emocionou com a sensação de troca e gratidão que essa atitude lhe proporcionou. 

(Estudante de psicologia, 22 anos de idade) 

 

Foto 2: Invertendo Papéis o Narrador brincando no carrossel 

 
Fonte: Projeto de extensão intergeracional ‘’Sacudindo a Memória’’ 

 

Através do exemplo dado, foi possível perceber que os alunos desenvolveram uma 

atitude empática em relação ao idoso. O movimento empático “significa penetrar no mundo 

perceptual do outro e sentir-se totalmente relaxado dentro deste mundo” (ROGERS, 1977, 

p.73). E foi justamente isso que aconteceu neste dia com todos os alunos participantes do 

projeto.  

Além do processo de desconstrução de estereótipos em relação ao envelhecimento, ao 

trabalho e à ressignificação da ideia de felicidade, os alunos também tiveram a oportunidade 

de ter contato com uma pessoa idosa cega e puderam “enxergar” que a deficiência visual é 

apenas uma forma diferente de ver o mundo e que significa também exemplo de superação de 

preconceitos e barreiras sociais. 
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Cabe destacar aqui, a partir dessas ilustrações apresentadas, que o projeto atingiu um 

dos principais princípios da Política de Extensão Universitária, que tem o humanismo como 

aspecto norteador para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, pois entende que a 

Universidade tem o dever e a missão de contribuir para a compreensão dos problemas que 

afetam a sociedade, em suas múltiplas dimensões.  

 Aliás, desde seu inicio a proposta do Projeto esteve em consonância com alguns 

ideais preconizados pela extensão universitária: de igualdade, de pluralidade e de liberdade 

enquanto valores humanos e consequentemente a garantia de igualdade de direitos entre eles. 

O ideal de igualdade, uma vez que o envelhecimento é um fenômeno inerente a todos os seres 

humanos; de pluralidade, pois o processo de envelhecimento é singular, e cada idoso 

envelhece de um jeito. Por isso, a importância de ouvir as estórias singulares, ouvir a 

trajetória de vida de cada idoso, suas histórias de vida guardam sentidos e significados muito 

diversos. Além disso, pode-se dizer que o valor da liberdade está justamente no ato de 

criação, de ressignificação dessas narrativas e a partir delas produzir conhecimento, que 

propiciou não só aos alunos, mas também a professora a possibilidade de refletir, “quebrar” 

estereótipos e exercitar valores como cidadania e solidariedade. 

Além da possibilidade de quebra de estereótipos e preconceitos, os estudantes 

envolvidos tiveram contato com as tradições e com a cultura popular de Poços de Caldas. Para 

ilustrar, os discentes tiveram a oportunidade de conhecer de perto uma tradicional 

manifestação popular de Poços de Caldas, a ‘’Congada’’, pois uma das idosas participantes do 

projeto é considerada a única mulher capitã de Congo de Minas Gerais - “Terno de Congo de 

São Gerônimo e Santa Bárbara”. Cabe salientar que a Congada, além de ser uma manifestação 

de fé, de devoção, de raízes africanas, é também uma importante tradição cultural da cidade – 

a festa de São Benedito.   

Outro momento de conhecimento cultural, oportunizado pelo projeto, foi através da 

história de vida do idoso que é o fundador do mais antigo grupo de Catira da cidade;  

conhecer a história de vida desde idoso significou um processo de enraizamento na tradição e 

na história da Folia de Reis, nas danças e músicas tradicionais. Aliás, foi uma experiência tão 

significativa que o projeto levou o grupo de Catira para uma apresentação especial na semana 

de Extensão da Universidade.  

Em relação aos impactos que o projeto produziu na vida dos idosos participantes, 

pode-se perceber na emoção com que narravam suas histórias de vida e nas várias palavras de 

agradecimento de cada um deles. Além disso, no dia do lançamento do documentário 

obtivemos várias falas espontâneas dos familiares e da comunidade em geral sobre o valor do 
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projeto tanto do ponto de vista individual, no sentido de proporcionar qualidade de vida e bem 

estar para cada um dos idosos, mas também do ponto de vista coletivo, dado o valor de 

resgate do patrimônio imaterial da cidade. 

Sabe-se que a história oral de vida está diretamente ligada à constituição identitária do 

homem.  Aliás, o historiador Francês Pierre Nora (1993) atribui à memória um caráter 

fluídico, algo que não está determinado em um suporte concreto, e quase sempre passa pela 

fala, e pela seletividade, assumido assim uma função mágica e terapêutica, pois, segundo o 

autor, ao relatar as memórias, o indivíduo está fazendo um movimento para curar as feridas e 

também solucionar rupturas do passado. Para Petit (2009), a narrativa é uma necessidade 

antropológica, apontando a função da construção de sentidos pessoais e coletivos que tem o 

contar em voz alta ou no silêncio da solidão. Para a autora, nossas vidas são completamente 

tecidas por relatos e destaca-se o papel desempenhado pela narrativa na construção da 

identidade, e também na construção do ‘’outro’’. Neste sentido, Walter Benjamim (1985), 

compara o ato da narrativa a um trabalho feito pelo artesão, pois é construída dentro do 

próprio sujeito, constituindo sempre a marca do narrador. Assim os idosos participantes do 

projeto, ao fazerem as narrativas de suas vidas, puderam ter contato com sua identidade, 

ressignificaram suas trajetórias e deixaram seu legado documentado para as próximas 

gerações. 

Outro ponto importante é que o projeto serviu de instrumento para dar voz a grupos 

cujas histórias de vida não são reconhecidas pela história oficial. Pollak (1989), ao abordar as 

memórias que ficam encubadas e confinadas ao silêncio, as denominou de ‘’Memórias 

Subterrâneas’’, memórias estas que se posicionam na clandestinidade e à margem da história 

oficial. O autor relata que grupos marginalizados, ao tomarem consciência de que vão morrer, 

explicitam uma vontade de que as lembranças das violências e injustiças sofridas não caiam 

em esquecimento. Nesse sentido, o projeto serviu como porta voz de memórias que 

possivelmente cairiam no esquecimento, servindo como veículos de relações humanas, de 

valores e visões de mundo e de transmissão de tradições culturais populares, que correm o 

risco de caírem no esquecimento. Aliás, o projeto proporcionou um sentido bidirecional entre 

os idosos e estudantes, sendo os primeiros responsáveis pela transmissão, de saberes e fazeres, 

de experiência de vida, de tradições e da cultura popular já os segundos proporcionam a 

escuta e a divulgação dessas memórias.  

Em relação à divulgação, um dos objetivos primordiais do projeto foi alcançado, pois 

se transformou em um canal de divulgação dessas memórias através das postagens na página 

do Facebook do projeto, possibilitando o livre acesso para população a seus produtos, como o 
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documentário, as histórias de vida dos idosos e as imagens produzidas ao longo do projeto. 

Dessa forma a divulgação /transmissão de memórias dos idosos se amplificou e criou uma 

verdadeira rede de memórias, pois muitas dessas memórias estão diretamente ligados a outros 

grupos tais como: o grupo de Congada, de Catira, grupos religiosos como da Umbanda e da 

Igreja Católica. O interessante foi perceber que essas memórias individuais acabaram se 

entrelaçando com a história da cidade, servindo de referência para que crianças e jovens 

conheçam suas próprias histórias de vida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que o projeto de extensão intergeracional ‘’Sacudindo a Memória’’ 

possui relevância acadêmica, de acordo com a política de extensão universitária da 

PUC-Minas, pois se trata de um projeto QUE reforça a premissa de que os saberes 

produzidos devem estar a serviço da dignidade dos homens e a universidade deve 

contribuir para a compreensão dos problemas que afetam a sociedade, com atenção 

às suas dimensões éticas e compromisso social. Além disso, possui uma 

legitimidade jurídica, pois está em consonância com importantes referências que 

apontam para a necessidade de fortalecimento da solidariedade entre gerações e de 

ações intergeracionais. Tem-se a própria constituíção brasileira de 1988 considerada 

a “Constituíção Cidadã” no seu artigo 229, que aborda o conceito de  solidariedade 

intergeracional e declara: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.  Outra referência jurídica importante é o “Estatuto do 

Idoso”, a  lei 10.741 de primeiro de outubro de 2003, que inclui a perspectiva 

intergeracional nos seguintes termos no artigo 3º paragrafo IV, que confirma a 

necessidade de ações intergeracionais e discorre sobre a viabilização de formas 

alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.  

 

Trata-se de um projeto de grande relevância educativa, pois tem como 

proposta fundamental propiciar ações educativas gerativas e a partir delas produzir reflexões 

destinadas a compreender a função social dos idosos enquanto guardiões da memória não só 

individual, mas também a coletiva, ou seja, de uma cultura. Além disso, todos os envolvidos 

apontaram como uma experiência muito significativa e enriquecedora, que proporcionou bons 

encontros, plenos em potencializar a disposição de agir, a reflexão e o poder criativo de seus 

participantes através de um processo de educação recíproca.  

Por fim, pode-se pensar que projetos desse tipo podem ajudar a criar condições para o 

desenvolvimento de futuros profissionais mais sensíveis às questões do envelhecimento e, 

também, contribuir para uma evolução humana e social mais ampla, no sentido de usufruir da 

cultura  existente.  O projeto,  portanto,  proporcionou  a  experiência  de  nos  constituirmos  
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enquanto sujeitos com os outros, através de um ato dialógico e vivencial no qual não se é 

possível ‘’Ser’’, se não estamos com o ‘’Outro’’, pois esse ‘’Outro’’ que dá sentido de 

identidade e pertencimento. 
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AS TRILHAS FILOSÓFICAS NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO 

BRANT 

 

Prof. Sérgio Murilo Rodrigues
1
 

 

RESUMO 

 
O projeto de extensão se propôs a elaborar e executar oficinas de humanidades, em parceria com a comunidade 

escolar, problematizando a questão dos direitos humanos e, mais especificamente, a questão da educação como 

um direito humano. Para a elaboração das oficinas, foi organizada uma ação extensionista de interação e 

motivação da comunidade escolar, através da participação em rodas de conversa sobre direitos, valores, justiça, 

ética, política, deveres, direitos humanos, educação e existência, fomentando a reflexão crítica da comunidade 

sobre sua própria realidade e o desenvolvimento da capacidade de problematizá-la, organizando, de forma 

autônoma, suas demandas em direitos sociais. O público alvo foram os estudantes do Ensino Médio da Escola 

Estadual Francisco Brant, situada no bairro Caiçara em Belo Horizonte (MG). Em um primeiro momento, foi 

feito um diagnóstico das turmas do Ensino Médio da Escola, bem como o local de moradia. Após as rodas de 

conversa, foram elaboradas oficinas sobre grafite, música, dinâmicas de grupo, fotografia e teatro. O objetivo das 

oficinas foi despertar nos estudantes, bem como funcionários e professores, a consciência da escola como um 

direito humano deles e, enquanto direito, deve ser defendido e apropriado. 

 

Palavras-chave: Educação. Direitos humanos. Filosofia. 

 

THE PHILOSOPHICAL TRAIL IN THE FRANCISCO BRANT’S HIGH 

SCHOOL 

 

ABSTRACT 

 

The extension project aim to develop and execute humanities workshops, in partnership with the school 

community, problematizing the issue of human rights and, more specifically, the issue of education as a human 

right. For the elaboration of the workshops, an extensionist action of interaction and motivation of the school 

community was organized, through the participation of talk wheels on rights, values, justice, ethics, politics, 

duties, human rights, education and existence.  Thus, it is intended the critical reflection of Community about its 

own reality and the development of the capacity to problematize it, autonomously organizing its demands on 

social rights. The target audience were the high school students of the Francisco Brant State School, located in 

the Caiçara neighborhood of Belo Horizonte (MG), and their families, as well as school officials and teachers. At 

first, a diagnosis was made of the high school classes of the school, as well as the place of residence.  Were 

developed workshops on graffiti, music, group dynamics, photography and theater. The purpose of the 

workshops was to awaken in the students, as well as school officials and teachers, the awareness of the school as 

their human right and, as a right, it should be defended and appropriate. 

 
Keywords: Education. Human rights. Philosophy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A recente introdução das disciplinas Filosofia e Sociologia como obrigatórias na grade 

curricular do Ensino Médio traz como ponto positivo a tematização de questões relacionadas à 

formação de uma consciência cidadã do jovem e de seus familiares, principalmente com 

relação às políticas públicas direcionadas à efetivação dos direitos humanos. A Constituição 

Federal de 1988, no artigo 227, caput, determina ser "dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão"; 

apesar de o Estado brasileiro ser signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança desde 

1989 e ter sancionado a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que assegura às crianças e aos adolescentes o direito à proteção 

integral e a prioridade absoluta como sujeitos de direito, protagonistas e autônomos, frente a 

todas as formas de violação de seus direitos, mesmo com todas essas salvaguardas, (a 

Declaração dos Direitos Universais do Homem é de 10 de dezembro de 1948), as crianças, 

adolescentes e, principalmente seus familiares não possuem a consciência crítica necessária 

para o exercício cidadão desses direitos e, consequentemente não reconhecem a importância 

de lutar pela efetivação deles no atual cenário político brasileiro.  

Entende-se que a comunidade escolar formada em torno das Escolas Públicas é um 

locus privilegiado para uma ação de conscientização e mudança atitudinal dos jovens, de seus 

familiares e de profissionais da escola em relação às estratégias de efetivação, via educação, 

das políticas públicas relacionadas aos direitos humanos. A Carta de constituição de 

estratégias em defesa da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, de 9 de 

outubro de 2012
2
, estabelece uma série de estratégias visando justamente a combater o grave 

problema ético e social de uma legislação que não se efetiva nas práticas cotidianas.  

Não seria adequado que a escola fosse um lugar prioritário para a consolidação dessas 

práticas? No entanto, professores e gestores têm dificuldades para trabalharem com esse tema 

e muitas vezes desconhecem as políticas públicas de defesa dos direitos humanos. Essa lacuna 

na educação fundamental reforça os preconceitos, reducionismos satíricos e caricaturais que 

circulam pela mídia e pela opinião pública com respeito aos direitos humanos. É preciso uma 

                                                           
2
 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/images/acordos_termos/Carta_001_2012.pdf.> 
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ação imediata para o devido esclarecimento e conscientização dos jovens e seus familiares da 

verdadeira dimensão dos direitos humanos e da importância da sua efetivação. Por isso, 

justifica-se o projeto de ação extensionista que envolve a universidade com a comunidade 

escolar por meio do processo de construção e execução de “Oficinas de humanidades”. 

 

2 OFICINAS DE HUMANIDADES 

 

As “Oficinas de humanidades” visam a estimular – e muitas vezes a despertar – a 

dimensão humana já existente em cada um, mas adormecida por uma sociedade 

tecnocientífica que somente valoriza a eficiência, o progresso tecnológico, o uso de aparelhos 

para resolver todos os problemas, em suma, uma sociedade que mecaniza grande parte de seus 

membros. A metodologia delas é fundada no marco teórico da pesquisa-ação
3
 e da teoria da 

ação comunicativa de Jürgen Habermas (1929-). 

A perspectiva desse projeto foi levar essa ação à comunidade escolar, por ser o lugar 

prioritário para a difusão dos saberes formais e informais, das mudanças de atitudes e da 

formação do cidadão. É fundamental fazer a comunidade escolar se conscientizar, por 

exemplo, acerca da existência de uma Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR), de uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SNPDCA), cujas atribuições incluem, entre outras: coordenar as ações e 

medidas governamentais referentes à criança e ao adolescente; coordenar a produção, a 

sistematização e a difusão das informações relativas à criança e ao adolescente; coordenar 

ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de crianças e adolescentes; 

coordenar a política nacional de convivência familiar e comunitária; coordenar a política do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); coordenar o Programa de 

Proteção de Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM); coordenar o enfrentamento ao 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescente. Existe a secretaria-executiva do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Fundamental levar 

essas políticas públicas para as práticas sociais de professores, gestores, funcionários de 

escolas, estudantes e seus familiares e, para tal, uma ação de convergência de saberes 

cotidianos com saberes formais-teóricos, através do planejamento, elaboração e execução de  

                                                           
3
 Disponível em<http://w0ww.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf.>  

http://w0ww.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3.pdf
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"oficinas de humanidades" parece ser uma boa estratégia para uma intervenção dialógica com 

a comunidade, a fim de fomentar uma prática educativa capaz de consolidar práticas sociais 

de defesa e aplicação dos direitos humanos. 

As “Oficinas de humanidades” constaram basicamente de três momentos: 

a) Provocação: uma atividade lúdica que provoque nos participantes uma determinada 

ação já previamente planejada para estimular a reflexão em certa direção; 

b) Reflexão: desenvolver a reflexão em torno de um valor moral, que possa ser 

considerado também um valor para toda a humanidade (pensando nos direitos 

humanos); 

c) Efetivação: concluir a oficina estabelecendo quais seriam os procedimentos 

necessários para a efetivação da reflexão anterior. 

 

Tão importante quanto a execução das oficinas foi a elaboração delas, pois essa 

elaboração se deu a partir das demandas da comunidade escolar. Isso implicou uma série de 

ações junto a essa comunidade para levantamento e discussão de questões, para troca de 

saberes, procedimentos de conscientização de direitos e deveres, tematização do direito à 

educação. A ação extensionista consiste em todo o processo e não apenas na execução das 

oficinas. 

Voltando à concepção de uma educação cidadã, percebem-se as dificuldades que isso 

traz com relação à formação docente adequadamente qualificada, assim como material 

didático-pedagógico para novos procedimentos de ensino adequados aos jovens do século 

XXI. Esta é uma preocupação expressa explicitamente pelo Ministério da Educação. 

Professores e gestores devem estar atentos e preparados para a compreensão da comunidade 

escolar como um lugar que extrapola os muros das escolas.  

Entende-se que a Filosofia, bem como as disciplinas de Ciências Humanas, 

desempenha um papel de vanguarda neste movimento de ampliação da função pedagógica em 

direção de uma formação integral do ser humano em sua dimensão social, afetiva, política e 

cognitiva. Diversas são as interfaces entre a atividade proposta e os Cursos de História, 

Direito, Geografia, Letras, Psicologia, Pedagogia e Serviço Social. Em primeiro lugar, as 

disciplinas especificas da licenciatura, de fundamentos, de práticas de ensino e de estágios 

podem dar um suporte à preparação das oficinas a serem oferecidas pelos alunos da PUC ao 

público alvo. Do mesmo modo, podem obter dos alunos - como retroalimentação - uma massa 

de informações sobre a receptividade e dificuldades encontradas no desenrolar da ação. Em 

segundo lugar, as disciplinas formativas dos cursos, em seus mais distintos âmbitos, poderão 
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subsidiar o diálogo interdisciplinar como elemento necessário e indispensável à preparação da 

atividade extensionista, contemplada amplamente nos projetos pedagógicos dos cursos 

envolvidos.  

Os princípios e os fins da educação expressos na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 

parecem não deixar dúvida quanto à natureza do processo educativo. Em seu art.1º fica 

definido o conceito de educação: "A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais". Se o papel da escola é o de contribuir para a formação do ser humano e do cidadão, 

e não apenas o de transmitir conhecimentos, é preciso que ela crie condições para que o aluno 

possa compreender o mundo em sua complexidade, isto é, nas suas múltiplas facetas e 

relações. Esse deve ser o significado do que a LDB chama de "educação básica": uma 

educação que possibilite ao indivíduo desenvolver competência para identificar, reconhecer e 

articular os conhecimentos ensinados pelas disciplinas; uma educação que permita ultrapassar 

a constatação direta e inferir explicações, procedimentos e estruturas em comum, numa 

abordagem interdisciplinar, para enfrentar a complexidade dentro da escola e além de seus 

muros.  

Clara está a abrangência do processo formativo, como também é clara sua finalidade, 

expressa logo em seguida, no art.2º: "A educação [...] tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho." No âmbito da educação formal, o Ministério da Educação propôs os PCN - 

Parâmetros Curriculares Nacionais, referência para que os fins e propósitos da educação 

possam ser alcançados mediante o conhecimento das várias disciplinas que compõem as 

matrizes curriculares do ensino nos níveis fundamental e médio. 

No dia 02 de junho de 2008, foi sancionada a lei nº 11.684, que tornou o ensino de 

Filosofia e Sociologia obrigatório em todos os anos do Ensino Médio. Anteriormente, o 

parecer 38/2006 do CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovado por unanimidade já 

falava no ensino obrigatório dessas disciplinas. César Callegari, relator do parecer, afirmou 

que: "Quem ganha com a decisão é o Brasil e os jovens que terão a oportunidade de serem 

sujeitos de sua própria história". Isso significa pensar o problema do ensino e da 

aprendizagem. Refletir sobre a pedagogia da resposta e a pedagogia da pergunta, já que 

muitas vezes a escola mina a curiosidade, evita as perguntas e estabelece respostas prontas e 

inquestionáveis.  
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A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver 

problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. Esse 

uso geral pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva 

durante a infância e a adolescência, que, com frequência, a instrução extingue e que, ao 

contrário, se trata de estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar (MORIN, 2004, p.39). 

Agora, com essa nova lei, como se dará a formação dos nossos jovens?  

A palavra formação traz em si a carga etimológica negativa da palavra 

'formar'/'formatar'. Leva à ideia de uma "fôrma" anteriormente pronta, que limita e condiciona 

o crescimento educacional. Essa condição previamente disposta se dá até o momento que se 

consegue transbordar a "fôrma" e ganhar rumos livres, no vasto universo do conhecimento. 

Nesse sentido, afirma Libânio (2002): "Estamos diante de um processo educativo”. 

"Processo" vem do verbo proceder que, na sua origem latina conota avançar, ir adiante. É isso 

que se busca. Que a nova geração caminhe, avance. Mas de que maneira? Sendo educada. O 

verbo educar presta-se a dupla interpretação. Tem ligação etimológica com educare, educere, 

em cuja raiz está dux, chefe, general; educar seria, então, conduzir alguém para determinado 

objetivo, como um general conduz uma guerra em busca da vitória; persiste a ideia de um 

processo conduzido de fora. Muitos pedagogos preferem outro sentido morfologicamente 

possível, educar traduz a ação de tirar para fora, trazer à luz aquilo que já existe, de certa 

maneira, dentro da criança, do adolescente; é descobrir, desvelar, revelar as riquezas que o 

criador já escondeu no coração de todo ser humano. A imagem socrática da maiêutica vai na 

mesma linha (LIBÂNIO, 2002 ,p.12).  

Cabe aqui mencionar a proposta de Conteúdo Básico Comum - CBC - para a área de 

Filosofia, (Ensino Médio) motivada pela Resolução nº 4 do CNE/CEB de 16/08/2006. Essa 

proposta de CBC, elaborada pelos consultores MARQUES, KAUARK e BIRCHAL, do 

Departamento de Filosofia da UFMG foi publicada pela Secretaria do Estado de Educação de 

Minas Gerais
4
 e expressa o resultado de debates com professores e profissionais envolvidos 

com o ensino de Filosofia em Minas Gerais. Na parte introdutória do documento, é relatado 

que, desde os anos 70 do século XX, discute-se a volta da disciplina Filosofia ao ensino 

médio. Essa discussão, contudo, encontrou dificuldades e resistências devido ao conflito entre  

                                                           
4
 Disponível em < 

https://www.educacao.mg.gov.br/images/stories/supletivo/2013/medio/Progr.%20Filosofia%20Mdio%202012.p

df. >  
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o ensino de humanidades versus formação científica e tecnológica, baseada numa suposta 

modernização e adequação a novas demandas econômicas do país. A mesma discussão trouxe 

à baila, ainda, os seguintes pares de oposições: 

a) Modelo de educação vigente versus massificação da cultura; 

b) Oposição entre o qualitativo e o quantitativo em educação; 

c) Conflito entre conteúdos e competências; 

d) Tensão entre profissionalização e formação para a vida. 

 

3 TRILHAS FILOSÓFICAS 

 

A questão posta sobre o que é ensinar humanidades num contexto fortemente 

pragmático e de treinamento profissionalizante, impregnado de positivismo, onde a discussão 

sobre ética, sobre a dimensão do outro, sobre o reconhecimento de si, a cidadania e a política 

(no sentido grego original) ocupa um lugar secundário - quando não é omitida - não encontra 

até hoje, resposta satisfatória. Essa foi a questão norteadora para a elaboração das "Oficinas 

de humanidades" desenvolvidas na ação extensionistas das Trilhas Filosóficas, através de 

uma ação intervenção mediada pela investigação-ação, que dá voz à comunidade na qual 

ocorreu a ação.  

Outro tema discutido desde a antiguidade clássica, século V a.C., é a utilidade da 

filosofia e das humanidades as quais têm sempre que legitimar sua inserção na cidade, perante 

saberes técnicos e utilitários, perante a construção material da vida comum e a racionalidade 

eficaz da vida política e jurídica. Concluindo a paráfrase ao documento CBC, pode-se 

perguntar: qual o sentido da palavra útil nesse contexto? Como resposta provisória e 

incompleta a esta questão indica-se o desenvolvimento de habilidades cognitivas, reflexivas e 

críticas para a formação humana e cidadã, a saber: 

 PERCEBER - detectar questões no plano do vivido e da cultura. Acuidade. Atitude 

interpretativa diante de todo tipo de "texto" (obras de arte, objetos, acontecimentos, 

filmes, eventos etc.); 

 PROBLEMATIZAR - Atitude de questionamento do imediatamente dado, 

desconfiança das aparências, do óbvio. Questionar, enfrentar obstáculos, confrontar 

problemas; 

 REFLETIR - Envolver o sujeito e o objeto. Voltar-se novamente para o sujeito e 

tomar consciência sobre o pensado; 
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 CONCEITUAR - sintetizar a multiplicidade vivida unificando-a conceitualmente. 

Pensar de modo criativo, criando cultura, sintetizar a experiência; 

 ARGUMENTAR - Comentar e contra argumentar quanto a posições ético-políticas. 

Dar as razões de si mesmo e de suas tomadas de posição. 

 

Finalmente, o CBC sugere a organização de um programa temático, em campos de 

investigação definidos como: 1- Ser humano; 2- Agir e poder; 3- Conhecer. Para isso é 

recomendado partir de problemas, descritos como porta de entrada para o trabalho de 

reflexão, indicando temas que serão tratados conceitualmente. Ainda uma vez, a resposta do 

CBC é insatisfatória e acadêmica, mas preciosa ao indicar caminhos (trilhas). Isso porque a 

intervenção que se propõe desenvolver através de oficinas temáticas poderá fazer emergir as 

preocupações, concepções de mundo e de vida dos jovens participantes e seus familiares que 

balizarão a formulação de conteúdos (específicos e em graus diversos de profundidade) para 

futuras atividades no ensino das humanidades, tanto no ambiente acadêmico quanto no ensino 

médio, bem como provocarão na comunidade escolar uma tomada de consciência crítica 

acerca dos direitos humanos e sua relação com a educação.  

Uma educação em direitos humanos não pode se restringir a uma explanação 

"jurídica" de normas, mas deve avançar sobre o alcance moral dos direitos humanos; da 

concepção de dignidade humana inviolável e de justiça que emanam dessa reflexão ética e 

moral. As consequências políticas de uma educação integral do ser humano serão inevitáveis: 

a consolidação das políticas públicas relacionadas à efetivação dos direitos humanos de 

crianças, jovens e adultos. Assim, através de um trabalho de análise e interpretação do 

resultado das oficinas interativas, procurar-se-á ultrapassar os muros acadêmicos e aproximar 

Universidade e sociedade.  

A metodologia da pesquisa-ação garante que a atividade extensionista ouça a 

comunidade, não sendo uma aplicação de estratégias "estranhas" à comunidade, que deva 

aceita-la passivamente. Também não se trata de maneira alguma de uma pesquisa preparatória 

para a atividade de extensão. Trata-se sim de uma atividade extensionista que se faz em 

conjunto com a comunidade, dando-lhe sentido de pertencimento à ação de extensão a ser 

executada de uma forma participativa.  

Sabemos que um dos maiores problemas das escolas públicas é a pouca participação 

dos familiares no cotidiano escolar e tal problema se torna ainda mais dramático à medida que 

constatamos como a participação desses familiares na comunidade escolar melhora a gestão 

pedagógica e administrativa. A primeira ação extensionista do projeto consistiu em dar voz a 
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estudantes, familiares, professores e funcionários para trazer à tona sua percepção do 

significado da escola e mobilizá-los a percebê-la como uma comunidade de direitos, 

diretamente relacionados ao espírito da letra dos direitos universais da humanidade. No intuito 

de completar esta justificativa, menciona-se ainda a formação docente e profissional para a 

mudança e a Lei Estadual 16.683/07 que dispõe sobre o acompanhamento social na educação.  

No Plano Nacional de Extensão Universitária, entre outros princípios básicos podemos 

ler que (1) a universidade deve participar dos movimentos sociais, priorizando ações que 

visem à superação das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil e (2) a 

atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em uma das diretrizes 

prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de contribuições técnico-

científicas e colaboração na construção e difusão dos valores da cidadania. O projeto atende 

plenamente estes dois princípios, pois os extensionista serão em sua grande maioria 

licenciandos, futuros professores, que poderão levar suas competências e habilidades 

diretamente ao público alvo da comunidade escolar e com isso, certamente aprenderão muitos 

com os saberes desta comunidade. Por outro lado, a ação visa fortalecer a educação básica e 

superar condições de desigualdade e exclusão, pois entendemos que o reconhecimento dos 

sujeitos de ação social de um pertencimento por direito inalienável (um direito da 

humanidade) de uma comunidade escolar de educação e transformação será fundamental para 

a caminhada em direção ao fortalecimento da escola e do ensino, da superação das 

desigualdades e exclusões.  

O Plano ainda observa sobre a formação do "profissional cidadão". "Assim, tem-se 

hoje como princípio que, para a formação do profissional cidadão, é imprescindível sua 

efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar 

culturalmente e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um dia terá 

de enfrentar. A extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a universidade nas 

suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da maioria da população, possibilita 

essa 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". Ora, no caso da docência, a formação profissional cidadã é 

uma exigência e uma urgência. Não se pode pensar nesses profissionais desvinculados de um 

profundo compromisso ético com a transformação social em direção à efetividade de todos os 

direitos humanos e à superação das desigualdades sociais. O planejamento e execução das 

oficinas de humanidades foi o espaço da ação extensionista que buscou fomentar a formação 

cidadã do profissional e o fortalecimento da comunidade escolar.  
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As oficinas se organizaram da seguinte forma: 

 um ou mais dos direitos humanos foi (foram) o(s) tema(s) norteador(es) da oficina; 

 elas ofereceram uma reflexão sobre a realidade da educação em uma sociedade de 

conhecimento e de informação globalizados; 

 foram espaços de ação, problematizando teorias da área de humanidades; 

 tiveram inicio, meio e fim, ou seja, foram uma atividade fechada, cuja pretensão foi 

provocar um incômodo no público alvo, que se transformasse em atitude de mudança 

em direção à conscientização e efetivação dos diretos humanos; 

 elas estimularam o diálogo como estratégia de extensão e pesquisa da realidade vivida 

pelos estudantes. 

A realização das oficinas ocorreu em um único dia letivo, no caso, dia 08 de dezembro 

de 2016. Embora tenha sido feriado municipal em Belo Horizonte, foi dia letivo na Escola 

Francisco Brant para compensar paralisações anteriores na escola. 

Importante observar que a ação extensionista se iniciou na escolha do tema, no 

planejamento da oficina, na coleta de materiais, sendo a realização delas apenas o fechamento 

de todo um processo de interação com a comunidade escolar visando à construção de laços 

entre seus sujeitos e a instituição de ensino público; a comunidade precisará participar de todo 

o processo, pois, na realidade, o cerne da atividade de extensão está no processo, sendo a 

realização da oficina a ação de catarse, que desperta nos sujeitos a consciência de todo o 

processo de luta por seus direitos. 

As oficinas demonstraram que o espaço escolar é lugar privilegiado para a formação 

permanente dos futuros professores – e dos atuais também; e tal formação não poderá ficar 

limitada às características disciplinares dos estágios supervisionados ou da rotina pedagógica 

dos eventos da administração pública, mas precisa ser na forma de projetos de extensão, que 

quebram as expectativas já sedimentadas e, portanto, não estimuladoras de produção de 

conhecimento, saberes e práticas bem-sucedidas.  

 

4 A AÇÃO EXTENSIONISTA ATRAVÉS DAS OFICINAS DE HUMANIDADES 

 

O número de participantes das oficinas foi de cento e dezoito (118) estudantes do 

Ensino Médio, infelizmente a participação dos pais, que foram convidados para estarem junto 

com seus filhos foi ínfima. Apenas quatro (04) pais compareceram. Na avaliação do grupo, 

bem como na percepção da diretora e da supervisora pedagógica da escola, um motivo para  
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isso é a resistência do adolescente em participar de atividades junto com seus pais. Eles 

associam isso com o período da infância, de que agora eles querem se afastar de forma 

radical. 

Tivemos vinte e sete (27) participantes na “Oficina de fotografia”, que, a partir da 

problematização “imagens e objetos podem contar histórias?” buscou levar os participantes a 

se apropriarem do espaço escolar como um direito deles e, portanto um espaço de cidadania. 

Utilizando os próprios aparelhos celulares, os alunos foram divididos em pequenos grupos 

que percorreram a escola pensando em como contar uma história relacionada a uma vivência 

dentro desse espaço que remetia ao direito à educação, a partir de imagens (fotos por eles 

tiradas). Depois essas fotos foram transferidas para um laptop e as histórias foram 

compartilhadas entre todos. 

Na “Oficina de teatro” foram vinte e três (23) participantes, que buscaram pensar os 

direitos humanos através dos dramas existenciais. A palavra “drama” quer dizer “ação”. Eis a 

matéria do teatro: espaço para as ações humanas e não humanas. Ora, ações não humanas? 

Sim, pois a arte é um infinito possível concretamente. Teatro é jogo. Quando se joga, não há 

aprisionamentos, há apenas o mistério da metamorfose – a possibilidade de criação de novos 

mundos. Ao mesmo tempo, posso jogar com o existente, questionar o estabelecido, lutar por 

novas perspectivas a partir do velho mundo, indagar o real – e isso é um direito. Quando se 

“brinca” de teatro, exterioriza-se o próprio universo noutro. Há o encontro de duas galáxias 

que se relacionam, ao passo que o teatro é a arte da vida, ou de criar a vida, somos como 

deuses do nosso próprio mundo e, quando descemos à Terra para brincar com os homens, 

reconhecemos nossa imagem e semelhança: o outro é o que vem ao meu encontro como 

irmão. Teatro é ação criadora. 

Foram catorze (14) participantes na “Oficina de dinâmica de grupo”. Foi elaborada 

uma dinâmica que visava à cooperação entre grupos e não à competitividade. Ela funcionou 

assim: foram divididas as pessoas em 4 grupos e cada grupo escolheu entre cartão vermelho 

ou amarelo. Dependendo do resultado final de cada rodada, foi distribuída uma pontuação. 

Por exemplo, se três escolherem vermelho e um amarelo, o que escolheu amarelo perde 30 

pontos e os que escolheram vermelho, 10 pontos cada. São 10 rodadas, sendo que na 5ª e na 

10ª todos os grupos podem conversar para decidir em conjunto o que fazer. A combinação na 

qual todos ganham pontos é todos escolherem amarelo. Então o objetivo foi fazer os jovens 

verem que é melhor trabalharem juntos para que todos ganhem. E é isso justamente aquilo em 

que consistem os direitos humanos. 
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Como esperado, a “Oficina de grafite” foi a que teve o maior número de participantes - 

foram trinta e três (33). O grafite é meio de expressão bastante familiar e admirado pelos 

jovens. Foram apresentados alguns pequenos trechos de legislação, Filosofia e direitos 

humanos ligados à educação. A partir desses textos, foi feito um varal com escritos dos 

participantes sobre os direitos humanos e sua relação com a educação. Foram dadas algumas 

instruções técnicas sobre o grafite e, então, os alunos produziram nas placas de compensado 

representações de imagens, que faziam uma interlocução com os trechos do varal. 

Houve vinte e um (21) oficineiros na oficina de música. Eles levaram instrumentos 

musicais e cada um falou sobre a música como um dos possíveis portais da voz dos alunos 

numa rápida roda de conversa, ou seja, sobre a possibilidade da música como porta-voz dos 

direitos dos jovens. Depois foram tocadas algumas músicas para demonstrar essa 

possibilidade, e foi ensinada uma música centrada no tema do direito à educação (“o trono do 

estudar”, de Dani Black). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O projeto identificou um grande desconhecimento dos direitos humanos, 

principalmente aqueles relacionados à educação, por parte dos jovens estudantes do Ensino 

Médio da Escola Estadual Francisco Brant. Eles tinham uma fraca percepção sobre o que são 

direitos, em geral, o que são direitos humanos e quais são os direitos relacionados à educação. 

Além disso, as famílias participam muito pouco, ou quase nada, da vida escolar de seus filhos 

e filhas (ou dependentes). Assim, foi muito interessante trabalhar a atitude dos estudantes com 

relação a essas duas demandas: a aplicação dos direitos humanos e a importância da 

participação da família na escola.  

Os pontos fortes do projeto foram trabalhar oficinas que inseriam os estudantes em 

situações reais de aplicação de direitos humanos (principalmente aqueles relacionados à 

educação) e promover dinâmicas que conscientizaram os jovens da importância da família na 

sua formação humana e profissional. As oficinas finais de grafite, fotografia, teatro e 

dinâmica de grupo levaram os jovens a contarem suas histórias com a escola e com os direitos 

humanos. Foi uma experiência muito rica perceber o início tímido dos jovens e, à medida que 

se iam desenvolvendo as oficinas, o interesse deles em registrar suas próprias histórias. 

O projeto Trilhas Filosóficas se caracterizou por uma intensa participação dos 

bolsistas no planejamento das ações extensionistas. Todo o planejamento e toda execução de 

tarefas foram feitas em conjunto de forma deliberativa. Destaque para os bolsistas do curso de 
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Psicologia, que se mostraram muito interessados em pesquisar questões relacionadas à relação 

entre afetividade e desenvolvimento cognitivo, motivação e estudo, direitos humanos e 

pertencimento. 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta histórias animadas criadas em um projeto de pesquisa-ação no campo da prevenção do 

HIV/AIDS. A equipe de pesquisa interdisciplinar, que abarca docentes e discentes das áreas da Psicologia 

Social, Comunicação Social e Enfermagem, preparou histórias animadas para participar do evento Dia Mundial 

da Luta contra a AIDS, trabalhando em parceria com a equipe da saúde e parceiros dos movimentos sociais. 

Além de serem informativas, as chamadas Histórias Curtinhas, estimulam reflexões sobre prevenção e sobre o 

viver com HIV/AIDS, especialmente entre os jovens. A inspiração metodológica da equipe foi o conceito de 

"narrativas ficcionais", mesclando entrevistas com jovens vivendo com HIV / AIDS com depoimentos coletados 

de sites e blogs sobre o assunto. Três focos principais foram estabelecidos: infecção pelo HIV transmitida por via 

sexual, transmissão vertical e discriminação de pessoas vivendo com essa doença. Assim, as narrativas ficcionais 

de Raquel, Beto e João foram escritas e filmadas por membros da equipe, usando diferentes técnicas de 

animação. Eles foram exibidos em uma instalação audiovisual, com fones de ouvido individuais para estimular a 

imersão dos participantes nas histórias. 
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1
  Projeto financiado pela Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas. 

2
 Mestranda em Psicologia (PUC Minas), colaboradora do Programa Interagentes. E-mail: 

emilenedesouza@gmail.com 
3
 Graduanda do curso de Enfermagem da PUC Minas, Unidade Barreiro. Extensionista bolsista do Programa 

Interagentes. E-mail: stephanie_cendrethe@hotmail.com 
4
 Graduanda do curso de Enfermagem da PUC Minas, Unidade Barreiro. Extensionista bolsista do Programa 

Interagentes. E-mail: alineketley@gmail.com 
5
 Graduando do curso de Cinema e Audiovisual da PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico. Extensionista 

bolsista do Programa Interagentes. E-mail: misael.e7@gmail.com 
6
 Co-coordenadora do Programa Interagentes, doutora em Ciências Sociais (PUC Minas), professora nos cursos 

de graduação em Comunicação Social do Coração Eucarístico e São Gabriel. E-mail: llsena.bh65@gmail.com 
7
 Co-coordenadora do Programa Interagentes, mestre em Psicologia (UFMG), professora do curso de 

Enfermagem, Unidade Barreiro. E-mail: dsquarci@gmail.com. 
8
 Coordenadora geral do Programa Interagentes, doutora em Saúde Coletiva (IMS/UERJ); pós-doutorado em 

Psicologia Social (UFMG). Docente do Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC Minas e nos cursos 

de graduação em Psicologia das unidades Coração Eucarístico e São Gabriel. E-mail: lukind@gmail.com 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

81 

SHORT STORIES: ARTICULATION BETWEEN NARRATIVE 

METHODS AND HEALTH PROMOTION IN AN AUDIOVISUAL 

LANGUAGE FOR YOUNG PEOPLE 

 

ABSTRACT 

 
This paper presents animated short stories created in an action-research project in the field of HIV/AIDS 

prevention. The interdisciplinary research team, which embraces teachers and students of Social Psychology, 

Communication and Nursing had prepared animated short stories to take part in the World AIDS Struggle Day 

event, working together with health personnel and social movements partners. In addition to being informative, 

the short stories would trigger reflections on prevention and living with HIV/AIDS, especially among young 

people. The team’s methodological inspiration was the concept of “fictional narratives”, mingling interviews 

with young people living with HIV/AIDS with testimonials collected from websites and blogs on the subject. 

Three main plots were established: sexual transmitted HIV infection, vertical transmission, and discrimination of 

people living with HIV/AIDS. Thus, the fictional narratives of Rachel, Bob and John were scripted and filmed 

by team members, using different animation techniques. They were displayed on an audiovisual installation, with 

individual headphone sets to stimulate participant’s immersion in the stories. 

 

Keywords: Hiv/AIDS. Young. Fictional narratives. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta um produto técnico desenvolvido em uma das ações 

extensionistas da equipe do Programa “Interagentes na prevenção e promoção da Saúde: 

articulações entre a Universidade, Sociedade Civil e o Estado no combate à epidemia de 

HIV/AIDS no município de Belo Horizonte – Brasil”. Esse Programa desenvolve ações que 

se localizam na interface entre a extensão e a pesquisa, com o objetivo de potencializar a 

prevenção ao HIV (Human Immunodeficiency Virus) /AIDS (Acquired Immunodeficiency 

Symdrome). Com foco no evento realizado acerca do dia mundial de combate à AIDS, nos 

dias 01 e 02 de dezembro de 2016, a equipe idealizou a produção técnica denominada 

“Histórias curtinhas: e se fosse você?”. O objetivo dessa produção, classificável como 

material pedagógico e instrucional, nos termos dos setores de aplicação do CNPq, foi 

desenvolver peças de comunicação que, além de informativas, fossem disparadoras de 

reflexão sobre a prevenção e o viver com HIV/AIDS. O público alvo das ações foi de jovens 

entre 9 e 18 anos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Lightfoot, Rotheram-Borus e Tevendale (2007), jovens vivendo com 

HIV têm necessidades físicas e mentais únicas, que devem ser tratadas baseadas em 

intervenções que visem a adesão ao tratamento, a melhora na qualidade de vida e o cuidado 

com a saúde. O declínio da incidência de AIDS em pessoas jovens, acompanhada do declínio 

não comparável ao número de novas infecções, reforça a necessidade de traçar uma estratégia 

de prevenção na transmissão do vírus HIV entre adolescentes. Dados do Boletim 

Epidemiológico divulgado no ano de 2016 pelo Ministério da Saúde  apontam que o aumento 

da taxa de detecção de HIV entre jovens de 15 a 24 anos é uma preocupação importante e o 

texto ressalta a necessidade de intensificação de ações com foco nesta população específica. 

(BRASIL, 2015). Greco (2016) aponta como um dos desafios da atualidade a percepção 

equivocada da população e da mídia de “que a epidemia estaria controlada, dificultando a 

necessária e contínua discussão sobre prevenção e diagnóstico, especialmente com os grupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade e com os mais jovens, que não viram o início 

da epidemia.” (GRECO, 2016, p.1559).  

É destacada por Lightfoot, Rotheram-Borus e Tevendale (2007), a estreita relação 

entre abuso de substâncias, principalmente de drogas injetáveis, não só em adolescentes como 

também em adultos, com comportamento sexual de risco. A promoção da saúde é diretamente 

conectada à adesão ao tratamento e ao cuidado com a saúde, e afeta diretamente a redução da 

transmissão, visto que há diminuição da carga viral nesses casos. Por outro lado, a não adesão 

ou interrupção abrupta do tratamento pode implicar uma rápida replicação do vírus e uma 

geração resistente do mesmo. Os mesmos autores afirmam que os jovens são os que menos 

aderem ao tratamento, e que a aderência está negativamente relacionada ao uso de 

substâncias, entre os motivos está a estigmatização. Durante uma prática desenvolvida por 

Lightfoot, Rotheram-Borus e Tevendale (2007), foi observada a difícil adesão dos 

participantes ao saberem da exposição em que seriam colocados.  

Erving Goffman (1988) toma a forma como a sociedade estabelece normas e 

categoriza as pessoas, apontando o que é considerado normal, para pensar sobre o estigma. 

Segundo o autor “somos nós (os normais) que construímos as teorias sobre o estigma, 

elaboramos uma ideologia que justifica a inferioridade do outro, baseada na ideia que 

representam perigo para a sociedade.” (GOFFMAN, 1988, p.5). Portanto, o estigma é um 

processo construído socialmente. A pessoa é estigmatizada quando um atributo que tem um 

significado depreciativo é associado a ela; a sociedade entende este atributo como defeito, 
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fraqueza e a desqualifica ou desvaloriza. Entende-se, portanto, que o estigma não é uma 

construção individual e carrega um “alto grau de diversidade e complexidade intercultural” e 

que no caso das pessoas vivendo com HIV / AIDS “esses processos só podem ser entendidos 

em relação a noções mais amplas de poder e dominação” (PARKER; AGGLETON, 2001, 

p.11). 

Nesse cenário localiza-se este projeto e a busca de articulação entre métodos 

narrativos e promoção da saúde em uma linguagem audiovisual voltada para jovens. 

Clandinin e Connely (2011) ao explorarem a Pesquisa Narrativa enfatizam a dimensão 

da experiência e apontam que “(...) na construção de narrativas de experiências vividas, há 

um processo reflexivo entre o viver, contar, reviver e recontar de uma história de vida.” 

(CLANDININ; CONNELY, 2011, p. 108). Segundo Creswell (2014), “histórias narrativas 

falam de experiências individuais e podem lançar luz sobre as identidades dos indivíduos e as 

imagens que eles têm de si mesmos” (CRESWELL, 2014, p.69). 

 Brockmeier e Harré (2003) assinalam o interesse que as narrativas têm despertado nas 

ciências humanas e afirmam que é “sobretudo através da narrativa que compreendemos os 

textos e contextos mais amplos, diferenciados e mais complexos de nossa experiência.” 

(BROCKEMEIER; HARRÉ, 2003. P526). 

Os autores Gubrium e Holstein (1999) afirmam que as narrativas devem ser 

compreendidas dentro de um sistema social que molda, mas não define as formas narrativas. 

Assim, deve-se ser atento na realização de estudos com base em narrativas, de modo que se 

faz necessário um estudo etnográfico para compreender a fala do entrevistado dentro do 

sistema de símbolos no qual ele se insere e, para além, ter a consciência de que o todo jamais 

será contemplado pelo estudo apenas das narrativas. Em relação à etnografia, é importante 

ressaltar os diferentes recortes que são dados pelas narrativas, isto é, as diferentes visões a 

respeito de um mesmo objeto que são possíveis. O estudo etnográfico, dessa forma, não 

assume um papel de verdade absoluta e dialoga com a multiplicidade de fatores que engloba 

o meio social.  

Segundo Raimundo Martins (2010), a educação feita através de imagens é 

desenvolvida em narrativas imagéticas, considerando a diversidade e a diferença entre 

contextos políticos, econômicos e sociais em discussões de forma lúdica e representativa; 

porém, é importante a atenção às diferentes percepções despertadas no estudante, pois 

existem diferentes experiências visuais, o que influencia diretamente no entendimento do 

contexto das imagens apresentadas. Sendo assim, as imagens usadas como prática 

educacional conseguem conectar a memória visual e a memória social construída através das 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

84 

experiências vividas pelo sujeito que as interpreta. Mas para que isso aconteça, é necessário 

que exista diálogo entre os indivíduos, para que mais experiências visuais possam agregar ao 

valor simbólico da imagem e à discussão sobre a mesma. Considerando o cenário pós-

moderno, “a tecnologia digital contribuiu de modo surpreendente não apenas para ampliar o 

espectro e possibilidades de produção de imagens,  mas,  principalmente,  para  transportá-las  

em tempo real por meio de câmeras de celulares, câmeras fotográficas e computadores, 

criando links e tornando-as públicas via internet em sites como o Youtube, em portais, blogs e 

em redes sociais como Orkut, Facebook, etc.” (MARTINS; 2010) 

Gonçalves e Santos (2015) afirmam que “as ferramentas disponíveis na internet 

podem ser um grande diferencial na produção/circulação de conteúdos para os diferentes 

segmentos da sociedade, do entretenimento aos negócios, das relações pessoais às 

profissionais.” (GONÇALVES; SANTOS, 2015, p.460). No entanto, concordamos com 

Eduardo Coutinho (2003), quando o autor afirma que é necessário que o espectador se 

identifique com o personagem, portanto, é no personagem que está a importância. Por isso, é 

interessante, na transmissão de informações, considerar o público alvo na escolha da 

abordagem do discurso, e dos dispositivos visuais. 

As “Histórias Curtinhas” se apoiam na articulação entre métodos narrativos e 

promoção da saúde, utilizando uma linguagem audiovisual, que tem alto potencial de 

capilaridade, como estratégia de educação em saúde, a fim de fortalecer a vinculação da 

população jovem com os temas ali abordados. Dos métodos narrativos, emprestamos a noção 

de experiência, como modo de construção de sujeitos políticos (CLANDININ; CONNELLY, 

2016) e criamos as histórias assumindo seu caráter ficcional, ainda que montadas com 

fragmentos de trajetórias reais. Como nos ensina Marcos Reigota (1999), esse recurso produz 

a possibilidade de identificação, além de se oferecer como estratégia ética, estética e política 

de se discutir experiências do cotidiano. No campo da saúde coletiva, acompanhamos as 

discussões que se pautam pela interseção entre processos individuais e coletivos na produção 

de saúde, tornando infrutífera a planificação de propostas normatizadoras de condutas de 

promoção da saúde (CASTIEL; ÁLVAREZ-DARDET, 2007; FERREIRA NETO; KIND, 

2011). Nesse sentido, tomamos as narrativas como peças capazes de comunicar diversidade 

de experiências, temas recorrentes na arena da infecção por HIV, trajetórias específicas e 

aproximação com um cotidiano possível experimentado pelo público ao qual elas se dirigem. 

O suporte para construção das narrativas assume o crescente fenômeno da “cultura de pares” 

que se estabelece nas interações entre jovens mediadas pelas tecnologias digitais, como 

assinala Cristina Ponte (2017). 
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Brito, Castilho e Szwarcwald (2000) apresentam a AIDS como uma epidemia 

multifacetada, um “fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas 

diferentes regiões do mundo depende, entre outros determinantes, do comportamento humano 

individual e coletivo”. A epidemia de HIV/AIDS, que na sua origem foi relacionada a morte, 

sexo e drogas se alastrou carregada de estigmas que permeiam as respostas sociais associadas 

às pessoas vivendo com HIV/AIDS (MANN, 1987, PARKER; AGGLETON, 2001) e as 

possíveis formas do viver com HIV/AIDS foram e são atravessadas por singularidades 

políticas, sociais, etárias, de classe, de gênero.  

 Para refletir sobre este conjunto de fatores que se entrecruzam na realidade do 

enfrentamento da epidemia e no viver com HIV/AIDS, optamos por desenvolver a discussão 

deste trabalho observando a noção de bioidentidade, como perspectiva capaz de ampliar o 

entendimento das ações com foco em promoção de saúde no âmbito do viver com essa 

enfermidade. 

Ortega (2003) explora a noção de bioidentidade ao discorrer sobre as formas de 

sociabilidade que têm lugar a partir da interação do capital com as biotecnologias e a 

medicina, a biossociabilidade. Na biossociabilidade, grupos sociais são determinados com 

base em critérios de saúde e desta forma, “a busca da saúde através de cuidados corporais, 

médicos, higiênicos e estéticos leva à formação de identidades somáticas, as bioidentidades” 

(ORTEGA, 2003, p.59).  

 Rabinow (1999) discute sobre a biossociabilidade e aponta que este processo de 

reconfiguração social traz implicações nas concepções da própria vida, à medida que 

identidade e saúde se fundem. Os determinantes sociais na biossociabilidade são 

manipuláveis, os corpos encarnam a saúde ou a doença. Corpo e self, nesta perspectiva 

tornam-se idênticos e a retórica do risco determina comportamentos e padrões desejáveis, 

aceitáveis e adequados e aqueles tidos como indesejáveis ou desviantes. Ortega (2003), 

explica: 

 

Os grupos e bioidentidades sociais constituídos na biossociabilidade por meio de 

práticas de bioascese se distinguem precisamente por deficiências a serem 

compensadas (deficiência da mulher frente ao homem, do negro frente ao branco, 

do gay frente ao heterossexual, do deficiente físico frente ao indivíduo físicamente 

normal, dos velhos frente aos jovens, etc.). (ORTEGA, 2003, p.66) 
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 Os indivíduos são considerados sujeitos autônomos, portanto, responsáveis por sua 

saúde, e detentores de vontade, com isso, capazes de seguir orientações médicas que ditam os 

caminhos desejáveis na busca da vida saudável. E, encarnando o enunciado do risco, a 

subjetividade desejada nesta estrutura social tende majoritariamente a um desejo de 

uniformidade. 

 Ao trazer o foco para os jovens que vivem com HIV/AIDS, estudos apontam na 

direção da importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento com antirretrovirais 

como estratégia para controlar a epidemia e reduzir o número de novas infecções (COHEN et 

al., 2011, CRUZ et al., 2014). Neste cenário, em concordância com o as orientações da 

Organização Mundial de Saúde, o modelo atual de prevenção ao HIV/AIDS do Ministério da 

Saúde no Brasil é o da chamada Prevenção Combinada, estratégia que engloba intervenções 

biomédicas, comportamentais e estruturais com o objetivo de prevenir novos casos de 

infecção pelo vírus HIV e melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com 

HIV/AIDS.  Para tanto, os esforços de enfrentamento da epidemia são pautados em ações que 

visam o diagnóstico precoce da infecção, a adesão plena ao tratamento e estratégias para 

redução do risco de exposição ao vírus HIV. Dentre elas, a disseminação de informações 

sobre prevenção ao HIV e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), a oferta e 

incentivo ao uso de preservativo masculino e feminino, o uso de novas tecnologias de 

prevenção, tais como a PEP
9
 e a PrEP

10
 e a educação e conscientização com o objetivo de 

enfrentamento de condições como o racismo, sexismo e a homofobia, relacionadas à 

vulnerabilidade de pessoas ou grupos sociais ao HIV (WHO, 2013).  Tal direcionamento 

encontra-se em consonância com o compromisso - assumido pelos Estados-membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e reafirmado em 2016 - de erradicar a epidemia de 

AIDS até o ano de 2030 (ONU, 2016). Uma das metas a serem alcançadas para que tal 

objetivo seja atingido é conhecida como “90-90-90”. A saber: até o ano de 2020, de todas as 

pessoas vivendo com HIV, 90% deverão saber que têm o vírus, 90% de todas as pessoas 

diagnosticadas receberão terapia antirretroviral ininterruptamente e destas, 90% terão 

supressão viral (UNAIDS, s.d.).  

                                                           
9
 A PEP (sigla para a expressão em inglês post exposure prophylaxis) se insere no âmbito da prevenção 

combinada e consiste na prescrição de medicamentos antirretrovirais em até 72 horas após o contato do paciente 

com o vírus HIV. O tratamento dura 28 dias e o atendimento é considerado de emergência pelo Ministério da 

Saúde. 
10

 A profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP, sigla correspondente a pre-exposure prophylaxis), é uma estratégia 

de prevenção que envolve a utilização diária de um medicamento antirretroviral (ARV), por pessoas não 

infectadas, para reduzir o risco de aquisição do HIV através de relações sexuais. Mais informações no site 

http://prepbrasil.com.br. 
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Diante disto, notamos que investigações sobre práticas de cuidados com o corpo, 

comportamentos de risco e controle da saúde são frequentes nos estudos sobre jovens vivendo 

com HIV, principalmente na área da medicina, enfermagem e saúde coletiva 

(SZWARCWALD et al, 2011, TOLEDO; TAKAHASHI; DE-LA-TORRE-UGARTE-

GUANILO, 2011, TANAKA et al, 2015, PINTO et al, 2016, GALANO et al, 2016). 

Maksud, Fernandes e Filgueiras (2015) analisam os desafios no panorama da inserção de 

novas tecnologias de prevenção, e apontam que “O modelo hegemônico de atenção 

tecnocentrado, prescritivo e normativo de conduta presente nos serviços de saúde tem se 

mostrado insuficiente para efetivação dos avanços tecnológicos alcançados no campo do 

cuidado e prevenção do HIV.”. Em paralelo, o estudo de Sehnem et al (2015) sobre a 

percepção de saúde do adolescente vivendo com HIV/AIDS, conclui que “as estratégias para 

a redução da propagação do vírus devem estar centradas no autocuidado e na redução do 

preconceito e do estigma na sociedade”. 

Entendemos que as Histórias Curtinhas se apresentam como um recurso de exploração 

das formas do viver com HIV/AIDS e como possibilidade de exploração de novas linguagens 

e formas de reflexão sobre práticas de saúde e sobre as articulações e discursos imperativos 

que incidem sobre as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Como exemplo, pode-se entender 

que a adesão ou não às ações de prevenção e enfrentamento da epidemia, da forma como 

estas são usualmente construídas, expressam também a complexidade e pluralidade destes 

indivíduos e as escolhas possíveis que fazem em diálogo com as normas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A proposta teórico-metodológica utilizada foi a criação de narrativas ficcionais 

(REIGOTA, 1999), baseadas em autonarrativas de pessoas jovens vivendo com HIV/AIDS 

disponíveis no blog “Vidas em crônica: retratos da AIDS no Brasil” – 

http://blogvidas.AIDS.gov.br/ – e em entrevistas desenvolvidas pela equipe com jovens 

vivendo com HIV/AIDS. As narrativas ficcionais são um recurso estético-metodológico, que 

possibilita “usar informações sem ferir ou delatar” e “trazer ao debate público-científico as 

situações concretas da vida complexa e fragmentada da nossa época”. A base das narrativas 

ficcionais está na proposta analítico-descritiva de “embaralhar” os fragmentos das narrativas 

e criar “colagens”, que são baseadas em fatos reais, porém lidas/vistas como ficção.  
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Combinando-se fragmentos narrativos dos depoimentos, foram definidos três eixos 

principais para a criação das “Histórias Curtinhas’, a saber: (1) a ação do vírus HIV no 

organismo e tratamento com antirretrovirais; (2) iniciação da vida sexual e prevenção da 

transmissão vertical do HIV; (3) preconceito e discriminação de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS. Para cada eixo em questão, a equipe concebeu um personagem e um roteiro, que 

serviram de base para a criação de uma animação. Foram desenvolvidas as histórias de (1) 

João e Júlia, (2) Rachel, e (3) Beto, correspondentes aos eixos de prevenção definidos na 

montagem das narrativas ficcionais. As primeiras versões das histórias foram lidas, 

comentadas e negociadas com representantes da Comissão Municipal de DST/AIDS do 

município de Belo Horizonte, de outra universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais 

– UFMG, de movimentos sociais e de serviços especializados na atenção e cuidados à 

pacientes vivendo com HIV/AIDS como o Hospital Eduardo de Menezes. Todos estavam 

envolvidos na concepção e elaboração I Jornada PositHIVa, evento que marcou as atividades 

do Dia Internacional da Luta contra AIDS em Belo Horizonte, nos dias 1 e 2 de dezembro de 

2016. Após as orientações e colaborações, as versões finais das “Histórias Curtinhas” foram 

definidas. As histórias têm durações de 15’, 4’ e 6’ respectivamente e todas as montagens 

foram roteirizadas, filmadas por integrantes da equipe. Na realização do vídeo que conta as 

histórias de João e Júlia foram utilizados: um quadro branco, pincéis coloridos, apagador, 

tripé artesanal e uma câmera Canon EOS T5i. Para a execução gráfica da narrativa de Rachel 

foi utilizado o software Adobe Photoshop Cs6 para realizar os desenhos, juntamente com o 

software Camtasia Recorder 8 para capturar as imagens desenhadas na tela do computador. 

Para a finalização da arte, a sincronização entre o vídeo gerado, a narrativa do roteiro e 

adição da trilha sonora, foi usado Sony Vegas Pro 13, software de edição de vídeo. A criação 

de Beto envolveu a montagem artesanal das personagens. Os frames para a composição do 

filme foram produzidos com o aplicativo Estudio Stop Motion (CATEATER, LLC, versão 

7.1.1, 2016). A edição final foi feita com o software Adobe Premiere CC 2016 e alguns 

efeitos foram produzidos no Adobe After Effects. Os áudios das narrações dos personagens 

foram realizados por membros da equipe, à exceção do personagem Beto, que foi narrado por 

um membro de uma das instituições parceiras. Os diálogos gravados também foram 

importados para fazer a sincronização com as imagens e as palavras eram então animadas 

conforme o diálogo narrado.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Jornada PositHIVa foi a primeira experiência de exposição desse produto técnico. 

Durante os dois dias de evento as histórias curtinhas foram projetadas em três totens, 

instalações audiovisuais que foram idealizadas para ter um suporte para monitor e saída de 

áudio individual, em local de circulação do público e com acesso livre. Também foram 

afixados cartazes com a pergunta “E se fosse você?” ao lado dos totens. Apesar de as 

instalações permitirem uma interação direta do público com as histórias, a configuração da 

Jornada, com diversidade de oferta de atividades simultâneas acabou por esvaziar a procura 

ativa pela instalação. De qualquer modo, adolescentes, jovens, trabalhadores e representantes 

da sociedade civil que circularam pelo evento passaram pela instalação e alguns deles 

registraram suas reflexões nos cartazes. Um gerente de serviço especializado solicitou os 

vídeos para uso em sala de espera. As “Histórias Curtinhas” foram também apresentadas em 

um evento realizado na PUC Minas em maio de 2017. A equipe realizou uma roda de 

conversa após a apresentação dos três vídeos de animação, com o intuito de avaliar a 

recepção e impacto do produto para o público-alvo a que se destina, os jovens. Os retornos 

obtidos nesta atividade apontaram que a linguagem utilizada nas “Histórias Curtinhas” foi 

capaz de comunicar informações essenciais sobre o HIV/AIDS e sobre formas de prevenção, 

sem utilizar estratégias de ameaça ou estímulo de medo e repulsa. Outro ponto levantado foi a 

ampliação da abordagem sobre o HIV/AIDS para além das questões biomédicas, 

apresentando considerações que possibilitam a reflexão sobre relacionamentos afetivo-

sexuais entre jovens. O público presente também se manifestou no sentido de reconhecer uma 

identificação com as histórias apresentadas, potencializando a reflexão sobre comportamentos 

e escolhas pessoais. Atualmente a equipe se dedica à conversão das “Histórias Curtinhas” em 

websérie, a serem publicadas via canal no YouTube, com periodicidade de 1 (um) episódio 

por mês, a partir de julho de 2017 até a data de conclusão do Programa Interagentes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ressaltamos o caráter de colaboração entre diversas instituições envolvidas nas ações 

de enfrentamento ao HIV/AIDS no município de Belo Horizonte e entendemos que a 

utilização de técnicas de animação e os diferentes estilos de interface visual permitiram a 

adequação da proposta para distintas faixas etárias. O uso das narrativas ficcionais com o 

propósito ético, estético e político de produzir reflexões autônomas sobre a prevenção do 
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HIV/AIDS e promoção da saúde entre jovens é o que se almeja desta produção técnica. 

Acreditamos que a difusão de forma planejada via YouTube sofisticará os mecanismos de 

monitoramento e avaliação de seu alcance. O gerenciador de vídeos desse aplicativo permitirá 

calcular o número de acessos, downloads e tempo médio de visualização, produzindo 

indicadores quantitativos mais claros do que o que tivemos até o momento. 
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RESUMO 

 

Este Programa tem por objetivo central desenvolver ações de articulação entre a universidade, a sociedade civil e 

o Estado, com atores vinculados a esses três cenários, de modo a potencializar ações locorregionais de resposta à 

epidemia do HIV/AIDS no estado de Minas Gerais. O Programa agremia 3 (três) projetos específicos em 

variadas linhas de ação, envolvendo os cursos de Psicologia, Comunicação Social e Enfermagem. Os projetos e 

respectivas linhas de ação estão desenhados em sintonia com os objetivos específicos do Programa, que 

imbricam, de modo indissociável, atividades de pesquisa, ensino e extensão. O Projeto 1, intitulado Narrativas 

Institucionais, visa promover uma leitura histórica sobre a relação entre sociedade civil e Estado no 

enfrentamento à epidemia da AIDS . O segundo projeto, denominado O Cotidiano da Comissão de IST/AIDS e 

Hepatites Virais, tem por finalidade acompanhar práticas cotidianas da Comissão de IST/AIDS e Hepatites 

Virais do Município de Belo Horizonte, por meio de metodologias participativas. O terceiro projeto, Práticas 

Formativas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, pretende ampliar os horizontes de formação articulada 

entre representantes das organizações da sociedade civil, trabalhadores, gestores, discentes e docentes, 

propiciando a integração de saberes acadêmicos, profissionais e militantes. Entre as principais linhas de ação nos 

três projetos, destacam-se a produção de conteúdo audiovisual sobre a relação ente sociedade civil e Estado; 

estratégias formativas (oficinas, simpósio, seminários), sempre que possível vinculadas a disciplinas e estágios; 

construção de ações de intervenção psicossocial, ao lado de integrantes da Comissão Municipal de DST/AIDS  e 

Hepatites Virais de Belo Horizonte. 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS. Promoção da Saúde. Sistema Único de Saúde. Ação Intersetorial.  

 

PROGRAM INTERAGENTS FOR HEALTH PREVENTION AND 

PROMOTION: ARTICULATIONS BETWEEN UNIVERSITY, CIVIL 

SOCIETY AND THE STATE IN THE STRUGGLE AGAINST HIV/AIDS 

EPIDEMIC 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this Program is to develop actions in the articulation between the university, civil society 

and the State, with actors associated to these three scenarios, in order to strengthen local and regional responses 

to the HIV/AIDS epidemic in the state of Minas Gerais. The Program is organized three specific projects and 

various lines of action, involving undergrad students in Psychology, Social Communication and Nursing. The 

projects and respective lines of action are aligned with the specific objectives of the Program, which undoubtedly 

entangle research, formative practices and extension activities. The first Project, entitled Institutional Narratives, 

aims to promote a historical approach on the relationship between civil society and the State in facing the AIDS 

epidemic. The second project, called The Daily Life of the STI/AIDS and Viral Hepatitis Commission, aims to 

follow daily practices of this participatory instance in Belo Horizonte city, through action-research 

methodologies. The third project, Formative Practices for Integrating University, Public Services and Civil 

Society, aims to broaden the horizons of articulated formation among representatives of civil society 

organizations, workers, managers, students and teachers, promoting the integration of academic, professional and 

militant knowledge. Among the main lines of action in the three projects are the production of audiovisual 

content about the relationship between civil society and the State; Training strategies (workshops, symposiums, 

seminars), always linked to formal teaching practices; the construction of participatory interventions, along with 

members of the Municipal Commission on STD/AIDS  and Viral Hepatitis of Belo Horizonte. 

 

Keywords: HIV/AIDS. Health Promotion. Unified Health System.  Intersectoral Action. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Interagentes tem por objetivo central desenvolver ações de articulação 

entre a universidade, a sociedade civil e o Estado, com atores vinculados a esses três cenários, 

de modo a potencializar ações locorregionais de resposta à epidemia do HIV / AIDS no estado 

de Minas Gerais. O Programa agremia 3 (três) projetos específicos em variadas linhas de 

ação, envolvendo os cursos de Psicologia, Comunicação Social e Enfermagem.  

Durante o ano de 2016, houve maior ênfase no desenvolvimento do projeto “O 

Cotidiano da Comissão de /AIDS e Hepatites Virais” (Projeto 2), cujas ações serão detalhadas 

adiante. Também foram iniciadas ações vinculadas ao projeto intitulado “Narrativas 

Institucionais” (Projeto 1), que tem como principal linha de ação  a construção de um vídeo de 

teor documental. Foram ainda iniciadas ações do projeto denominado “Práticas Formativas de 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade” (Projeto 3), que pretende ampliar os horizontes de 

formação articulada entre universidade, serviços e organizações da sociedade civil. Desde as 

primeiras ações do Programa, o público-alvo dos três projetos envolve: público interno 

(discentes e docentes de graduação e pós-graduação, envolvidos em atividades formativas 

interdisciplinares voltadas para a extensão e a pesquisa); instituições governamentais 

municipais (trabalhadores e gestores da secretaria municipal de saúde); organizações da 

sociedade civil (de diferentes configurações, mas com interseção na construção de políticas de 

HIV/AIDS do município); e movimentos sociais (Movimento Nacional das Cidadãs 

PositHIVas, Rede de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV / AIDS  e Rede Nacional de 

Pessoas Vivendo com HIV / AIDS , em suas representações em Minas Gerais).  

Com desenvolvimento concomitante dos três projetos, apostamos em uma atuação 

integrada da equipe visando ao alcance do objetivo geral do Programa Interagentes. Assim, o 

presente texto se dedica à apresentação global do escopo teórico-metodológico e das ações e 

produtos gerados em seu primeiro ano de execução. 

O pano de fundo teórico do Programa Interagentes são as relações entre universidade, 

sociedade civil e Estado no enfrentamento da epidemia do HIV / AIDS no âmbito da saúde. 

Tais relações são apresentadas de variados ângulos na literatura nacional e internacional sobre 

as respostas governamentais e não governamentais frente à epidemia (EPSTEIN, 1996; 

GALVÃO, 2000; PARKER, 2000; RAMOS, 2004; FREITAS, 2004; GRANJEIRO et al., 

2010).  
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Como problema de saúde pública, as Infecções Sexualmente Transmissível (IST), de 

modo geral, e as infecções por HIV/AIDS têm revelado aumento expressivo entre jovens. O 

crescimento da infecção por HIV/AIDS entre jovens abriu um novo capítulo na história da 

epidemia nos anos 2000, tornando-se urgente a compreensão do que os dados 

epidemiológicos começaram a registrar. De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico 

de 2016, entre os anos de 2006 e 2015 “a taxa entre aqueles com 15 a 19 anos mais que 

triplicou (de 2,4 para 6,9 casos/100 mil hab.) e, entre os de 20 a 24, dobrou (de 15,9 para 33,1 

casos/100 mil hab.)” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p. 12). Entre as mulheres, observa-se 

tendência de queda de novas infecções, exceto entre as jovens (na faixa entre 15 e 19 anos) e 

naquelas com 55 anos ou mais. Entre as mulheres jovens, observa-se um aumento de 12,9% 

dos casos entre 2006 e 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Esse cenário epidemiológico 

foi um dos componentes da diversificação das pautas para o enfrentamento da epidemia no 

país e no mundo. Se desde os anos 1980 a luta contra a AIDS se desenhou no encontro entre 

forças políticas de atores diversos – movimentos sociais, organizações da sociedade civil, 

pesquisadores e Estado –, a visibilidade de pautas específicas de jovens ganhou força mais 

recentemente.  

No contexto brasileiro, a construção paulatina da Rede de Adolescentes e Jovens 

Vivendo com HIV / AIDS (RAJVHA) mostra um cenário híbrido de luta, que agremia a 

formação para a ocupação política de espaços institucionais variados, mas também a 

construção de práticas de cuidado, de ajuda mútua e trocas afetivas. Essa dimensão 

multifacetada da participação política de jovens se expressa na Missão da RAJVHA: 

“Agrupar, acolher e apoiar adolescentes e jovens vivendo com HIV e AIDS, bem como 

elaborar e incitar respostas, ações e políticas públicas contra os estigmas e impactos do HIV e 

AIDS.” (RAJVHA, 2014, p. 29).  

A realidade epidemiológica do aumento de infeção entre jovens tem sido amplamente 

discutida ao longo do desenvolvimento de ações do Programa Interagentes. Em diálogo com a 

Comissão Municipal de IST / AIDS e Hepatites Virais de Belo Horizonte, o desenvolvimento 

de ações voltadas para o público jovem, como questão de saúde pública, tornou-se central 

para a equipe, como será exposto adiante. 
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2 METODOLOGIA 

 

Na construção das ações, a equipe se respalda em metodologias participativas. Nosso 

esforço é que todas as ações sejam desenhadas COM os envolvidos. Nesse sentido, a equipe 

se apoia na perspectiva da pesquisa-intervenção, com seus integrantes posicionando-se como 

atores sociais corresponsáveis pelas ações a serem planejadas e desenvolvidas (MACHADO, 

2003; THIOLLENT, 2008). Como recursos teórico-metodológicos específicos, nos 

aproximamos nos métodos narrativos (REIGOTA, 1999; CLANDININ; CONNELY, 2011).  

Do contexto do cinema, para a produção de narrativas com atores-chave no processo 

de construção das políticas de HIV / AIDS do município, pensamos a entrevista que ativa a 

memória e coloca em ênfase a “palavra falada” (LINS; MESQUITA, 2011). Com inspiração 

na obra cinematográfica de Eduardo Coutinho, busca-se a "escuta do sensível", apostando no 

caráter transformador da memória narrada (FIGUEIRÔA; BEZERRA; FECHINE, 2003). 

Em 2016, foram desenvolvidas atividades em várias frentes de ação, como se 

discrimina no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Ações desenvolvidas pela equipe do Programa Interagentes em 2016 

PROJETO AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO 
ALCANCE DAS 

AÇÕES 

Projeto 1 

2 sessões de filmagens para 

realização de entrevistas 

narrativas 

Envolvimento de 4 

informantes-chave: 2 (dois) 

representantes de movimentos 

sociais, 1 (uma) de organização 

da sociedade civil e 1 (uma) da 

universidade 

Os vídeos estão em fase 

de pós-produção e serão 

publicados em canal do 

Programa Interagentes no 

YouTube ao longo de 

2017. 

Criação e atualização Programa 

Interagentes na página do 

grupo de pesquisa Narrativas, 

Gênero e Saúde (NaGeS, 

www.grupo-nages.org). 

Equipe Interagentes. Público em geral. 

Projeto 2 

Participação em 11 reuniões da 

Comissão de /AIDS  

Representantes da sociedade 

civil organizada, trabalhadores 

e gestores da SMSA-BH, além 

de docentes e discentes da PUC 

Minas e da UFMG 

a inserção de integrantes 

da equipe nesta Comissão 

propiciou a negociação 

das intervenções 

desenvolvidas ao longo do 

ano 

Acompanhamento das Oficinas 

de formação de educadores 

sociais para o Programa BH de 

Mãos Dadas contra a AIDS. 

Bolsistas e demais 

componentes da equipe; 

representantes de organizações 

da sociedade civil; gestores do 

Programa BH de Mãos Dadas 

contra a AIDS. 

Participação da equipe em 

duas sessões de formação 

com os temas 

“Metodologias 

Participativas” e 

“Relações de Gênero”. 

continua 

http://www.grupo-nages.org/
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PROJETO AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO 
ALCANCE DAS 

AÇÕES 

Projeto 2 

Participação na I Jornada 

PositHIVa de Belo Horizonte 

com os seguintes produtos: 

1) Diálogos em cena – vídeos 

para sessões de debate 

temático; 

2) Cabine de vídeo – instalação 

audiovisual para construção de 

relatório audiovisual 

participativo; 

3) Histórias Curtinhas – curtas 

de animação produzidos como 

peças de prevenção e promoção 

da saúde. 

Toda a equipe Interagentes e 

membros da Comissão 

Municipal de /AIDS  e 

Hepatites Virais de Belo 

Horizonte. 

Exposição do material 

para o público participante 

– 600 estudantes do ensino 

fundamental da rede 

pública de educação de 

Belo Horizonte. 

- Produção  do material 

audiovisual, que se 

encontra em fase de pós-

produção para 

compartilhamento canal 

do Programa Interagentes 

no YouTube ao longo de 

2017. 

 

Projeto 3 

Realização de seminário 

formativo entre os grupos de 

pesquisa NaGeS (PUC Minas) 

e Figuras da Memória 

(UFMG). 

Equipe Interagentes. 

O diálogo com os 

professores Carlos 

Henrique Falci (UFMG) e 

Rosineide Cordeiro 

(UFPE) permitiu a 

idealização da série 

Histórias Curtinhas. 

Realização de 1 (um) Simpósio 

como estratégia formativa para 

a equipe – I Simpósio da Rede 

de Pesquisas em Narrativas, 

Gênero e Política. 

Estudantes de graduação e pós-

graduação da PUC Minas e de 

instituições de todo o país; 

representantes de movimentos 

sociais; trabalhadores de 

serviços públicos de saúde, 

assistência social e educação. 

Publicação de Anais do 

evento, disponível online. 

Publicação de 1 (um) 

livro. 

Publicação de 1 (um) 

vídeo com depoimentos 

dos participantes. 

Fonte: Registros da equipe.  

 

Além dessas ações, a equipe apresentou discussões teóricas relativas ao Programa em 

dois encontros científicos, um nacional (XVI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico 

da ANPEPP) e outro regional (XX Encontro Regional da Abrapso Minas). Foi também 

elaborado 1 (um) resumo em inglês, contendo detalhamentos sobre a preparação das Histórias 

Curtinhas, apresentado no Thirteenth International Congress of Qualitative Research, em 

maio de 2017, nos Estados Unidos. Foi produzido um acervo composto por arquivos de áudio 

e vídeo sobre o trabalho da equipe, com o duplo propósito de registras as atividades 

empreendidas e realizar, ao final da execução das ações, uma Mostra Audiovisual do 

Programa Interagentes. Além das orientações de bolsistas, estão em curso as orientações de 1 

(uma) dissertação de mestrado e 1 (uma) tese de doutorado com temas correlatos ao 

Programa. No início da execução, o a proposta de trabalho foi enviada para as professoras 
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Rosineide Cordeiro (UFPE) e Cássia Beatriz Batista (UFSJ). Ambas participaram de 

momentos pontuais do desenvolvimento das ações. A professora Rosineide Cordeiro esteve 

com a equipe em Seminário de formação e a professora Cássia Beatriz Batista visitou as 

instalações audiovisuais preparadas pela equipe para a I Jornada PositHIVa de Belo 

Horizonte, em dezembro de 2016.  

A dimensão interdisciplinar é uma das marcas do Programa Interagentes. É possível 

localizar contribuições específicas de cada um dos campos de saber envolvidos, a saber: os 

estudos de saúde pública e as dimensões biológicas da infecção, são uma expertise de maior 

domínio dos docentes e estudantes da Enfermagem; a produção de narrativas em sua 

apreensão simultaneamente subjetiva e social, é sustentada com ênfase pelas docentes e 

estudantes de Psicologia; é óbvia a contribuição da docente e estudantes de Cinema e 

Audiovisual nas peças de comunicação produzidas pelo Programa. Contudo, ao longo do 

desenvolvimento das ações, fica evidente, para cada integrante da equipe, que as ações e 

produtos são uma combinação de potencialidades de cada um desses campos disciplinares. 

Defendemos que nenhuma de nossas ações e produtos geraria o mesmo resultado se fossem 

desenvolvidas por nossos campos específicos de formação, fazendo valer que é precisamente 

o encontro interdisciplinar que confere riqueza e inovação ao que fazemos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A participação intensiva e formal na Comissão Municipal de IST / AIDS e Hepatites 

Virais de Belo Horizonte garantiu o fortalecimento de parcerias entre universidade, serviços e 

sociedade civil. O fato de duas integrantes do “Programa Interagentes” atuarem como 

membros da Comissão Municipal de IST / AIDS e Hepatites Virais de Belo Horizonte 

intensifica a atuação conjunta dos diferentes atores sociais e institucionais na construção 

conjunta das ações. Têm assento, voz e voto nesta Comissão representantes de organizações 

da sociedade civil (ONG/AIDS voltadas para públicos diversos com maior vulnerabilidade ao 

HIV/AIDS), trabalhadores e gestores vinculados à Coordenação de Saúde Sexual da 

Prefeitura de Belo Horizonte, representantes dos três movimentos sociais de lutas contra a 

AIDS (Rede de Pessoas Vivendo com HIV / AIDS, Movimento Nacional das Cidadãs 

PositHIVAS e Rede de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS ), e representantes de 

instituições formadoras (UFMG e PUC Minas estão representadas). Essa inserção foi 

fundamental para a pactuação do foco do Programa Interagentes em ações voltadas para a 

prevenção da infecção por HIV / AIDS voltadas para população jovem. Nas últimas reuniões 
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de 2015, definiu-se com os demais integrantes da Comissão que o foco na população deveria 

ser o fio condutor das proposições da equipe. No âmbito da Comissão, foram discutidos todos 

os projetos. No primeiro, estabeleceram-se indicações de pessoas para comporem o vídeo; do 

segundo projeto, estabeleceu-se o acordo de a equipe participar de ações de formação de 

educadores para o BH de Mãos Dadas contra a AIDS e também as contribuições da nossa 

equipe na Jornada PositHIVa; do terceiro projeto, tirou-se o modo de envolvimento das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais nas experiências formativas a se 

incrementarem em 2017. As ações conjuntas desenvolvidas, com destaque para a organização 

da Jornada PositHIVa ampliou, para todos os envolvidos (público interno e externo) a 

apropriação de novas habilidades e construção de peças inovadoras de promoção da saúde.  

Em conformidade com a proposta de Thiollent (2008), instaurou-se com membros da 

Comissão um processo de discussão permanente sobre as proposições do Programa. Também 

se combinou, em muitos momentos, valorizar os saberes de todos os atores envolvidos – 

sociedade civil, trabalhadores, gestores, estudantes e professoras – na construção dos produtos 

desenvolvidos. A articulação entre esses diferentes atores acompanha a construção de 

políticas de enfrentamento à epidemia de AIDS, desde os anos 1980, como se acompanha na 

literatura sobre o assunto. 

Os primeiros anos de resposta da sociedade civil, de acordo com Granjeiro, Silva e 

Teixeira (2009), foram marcados pelo imbricado encontro de movimentos por direitos sexuais 

e pela luta contra AIDS. A solidariedade e o direito à vida emergiram como pauta direta do 

ativismo de pessoas soropositivas posteriormente, tendo como um marco as publicações de 

Hebert Daniel em meados dos anos 1980. Os autores argumentam:  

 

A partir [do final dos anos 1980] o movimento social passou a reivindicar a não 

negação da doença e do doente, questionando a AIDS como elemento de exclusão e 

de morte civil. Passou a ser construída uma identidade social do doente calcada na 

ideia de cidadania e de direto à vida. Pela primeira vez, o nome utilizado para 

designar as pessoas atingidas diretamente pela doença não guardava correspondência 

com termos biomédicos como aidético e soropositivo, restringindo-se simplesmente 

ao fato e à especificidade do ‘viver com HIV e AIDS ’. Essa identidade permitiu às 

‘pessoas vivendo com HIV’ influenciar de forma decisiva a formulação e a 

manutenção de políticas públicas para AIDS. (GRANJEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 

2009, p. 91).  

 

A dimensão transnacional do ativismo antiaids é assinalada por alguns autores 

(GALVÃO, 2002; GARCIA; PARKER, 2006; GRANJEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 2009). 

Dentre os acontecimentos marcantes na interseção entre as respostas brasileiras e as 

internacionais para a epidemia da AIDS, destacam-se os empréstimos do Banco Mundial ao 
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governo brasileiro na década de 1990 e o acesso à terapia antirretroviral dispensada pelo 

Sistema Único de Saúde, desde 1996. Sobre a relação com o Banco Mundial, Galvão (2002) 

acentua que o Acordo de Empréstimo não se voltava para a dispensação de medicamentos, 

mas às ações de prevenção, vigilância epidemiológica e desenvolvimento institucional. Sobre 

o acesso à terapia antirretroviral, a autora lembra a especificidade do cenário brasileiro, em 

que este não se desvincula do projeto de construção de uma rede de serviços públicos de 

saúde.  

Ramos sintetiza sua revisão sobre o papel do ativismo antiaids com as seguintes 

reflexões: "a presença acentuada da sociedade civil no contexto das respostas à epidemia 

contribuiu decisivamente para a construção do que alguns analistas chamam a especificidade 

da história da AIDS brasileira" (RAMOS, 2004, p. 1071). De modo semelhante, Freitas 

(2004, p. 78), assinala que "[a] resposta da sociedade civil à epidemia da AIDS foi anterior à 

resposta governamental, mas configurou-se com uma das inciativas mais bem-sucedidas de 

pareceria entre governo e sociedade". 

Freitas ressalta que sustentatibilidade não se reduz a questões de ordem financeira, 

mas de composição estratégica em variados planos: de planejamento para capacitação técnica, 

de gestão institucional, de articulação de redes, para mencionar alguns. Nas palavras da 

autora: O tema "sustentabilidade" (...) está para além das exigências meramente financeiras. 

Ele se insere no horizonte político e ideológico da discussão sobre o terceiro setor e seus 

desdobramentos – papel do Estado, parceria e terceirização, emprego e profissionalização, 

orientação para resultados e eficiência, entre outros. (FREITAS, 2004, p.78).  

Dentre as configurações mais recentes, Granjeiro e colaboradores (2010) discutem as 

implicações do processo de descentralização da resposta à AIDS decorrente da reestruturação 

do sistema de saúde brasileiro nas últimas décadas. Os autores argumentam que a 

centralização de poder na esfera nacional, proporcionada pelos projetos com o Banco 

Mundial, acabou também por fortalecer estados e municípios. Nos anos 2000, com a expansão 

da Estratégia Saúde da Família, que intensificou a municipalização da oferta de assistência à 

saúde, demonstrou limites ao modelo centralizado de gestão de recursos no âmbito federal. 

No paulatino processo de descentralização da resposta à AIDS, descrito pelos autores, 

redesenhou-se o cenário de responsabilidades nos três níveis de gestão: federal, estadual e 

municipal. Em linhas gerais, as principais atribuições dos três níveis ficam assim 

configuradas: os processos normativos, de monitoramento e avaliação ficaram sob o encargo 

da gestão federal; aos estados, atribui-se a responsabilidade de coordenar a aquisição de 

distribuição de medicamentos, além da gestão de processos de regionalização de serviços; aos 
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municípios cabe promover assistência integral à saúde, com foco em ações de prevenção, 

proteção à saúde e promoção de direitos sociais.  

Granjeiro e colaboradores (2010) salientam que esse processo de descentralização 

trouxe consequências diretas para a relação com as organizações da sociedade civil que atuam 

contra o HIV/AIDS. Se, por um lado, aumenta-se a autonomia de estados e municípios na 

ordenação da assistência à saúde de pessoas vivendo com HIV / AIDS, por outro, houve 

redução do apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Dentre as dificuldades para o 

uso de recurso destinado a essas organizações, os autores mencionam "a burocracia, a 

inexistência de mecanismos de transferência ágil às ONG, especificidades jurídicas e a falta 

de experiência para realizar concorrências ou introduzir outros mecanismos de apoio às ONG, 

no âmbito dos estados." (GRANJEIRO et al., 2010, p. 27).  

Essa problemática foi testemunhada em alguns momentos da participação da equipe 

nas reuniões e atividades da Comissão Municipal de IST/AIDS de Belo Horizonte. As tensões 

se revelam, particularmente, nos registros históricos, na relação de dependência mútua entre 

gestão e organizações da sociedade civil e no entendimento de que saberes são considerados 

essenciais na resposta à epidemia. Entre saberes e acesso a recursos, observa-se o esforço 

cotidiano de propor ações abrangentes de combate à AIDS. 

Cientes dos saberes em disputa na arena em que as ações do Programa Interagentes se 

desenvolvem, nos inspiramos nas considerações de Gubrium e Holstein (1999) sobre a 

aproximação entre estratégias narrativas e etnografia, contexto teórico-metodológico que 

inspira nossos trabalhos. Os autores afirmam que as narrativas devem ser compreendidas 

dentro de um sistema social que molda, mas não define as formas narrativas. Assim, deve-se 

ser cauteloso ao realizar um estudo com base em narrativas de modo que se faz necessário um 

estudo etnográfico para compreender o posicionamento de participantes das pesquisas (e 

extensão) dentro do sistema de símbolos no qual ele se insere. Em relação à etnografia, é 

importante ressaltar os diferentes recortes que são dados pelas narrativas, isto é, as diferentes 

visões a respeito de um mesmo objeto que são possíveis.  

Quanto à formação discente, houve colaboração constante entre alunos de três cursos 

diferentes – Psicologia, Enfermagem e Comunicação Social – o que garantiu a produção de 

uma postura crítica e reflexiva diante das tarefas, da identificação de problemas e da 

construção colaborativa das ações e produtos desenvolvidos ao longo da execução do 

Programa Interagentes. O desafio da ação interdisciplinar também obriga as docentes 

envolvidas a pensarem de modo contínuo na articulação entre teoria e prática, na construção 

compartilhada de formas de gestão e na inovação processual das ações extensionistas.  
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Dos efeitos do Programa na PUC Minas, destaca-se que a coordenadora geral e uma 

colaboradora mestranda, passaram a integrar a Comissão Municipal de IST / AIDS e 

Hepatites Virais de Belo Horizonte, como membro efetivo e suplente, respectivamente, na 

condição de representantes de instituições formadoras. Certamente essa inserção permite o 

fortalecimento da atuação interinstitucional e cumpre a missão institucional da universidade, 

tanto na direção de produzir experiências críticas e solidarias, quanto na proposição de 

reflexões interdisciplinares. Neste ponto, acentua-se a execução sempre colaborativa e 

interdisciplinar da execução do Programa Interagentes, com claras repercussões entre os 

bolsistas e as docentes, reverberando para além das atividades diretas produzidas nas ações 

extensionistas. Na continuidade do Programa, em 2017, projeta-se a ampliação e 

aprimoramento de algumas ações já realizadas, além de se prever a implementação de outras 

atividades. Pretende-se realizar uma pesquisa junto às organizações da sociedade civil que 

lutam por direitos no campo do enfrentamento ao HIV/AIDS, além de oficinas de produção 

audiovisual destinadas a esse público, com o propósito de ampliar a visibilidade de suas 

ações, e também de se pautar sua sustentabilidade. Parte do material audiovisual será 

convertida em websérie (entrevistas com atores chave e Histórias Curtinhas), os materiais que 

se constituem como making of do Programa (vídeos curtos, fotos, arquivos de texto e 

informações disponíveis internet), assim como peças de promoção da saúde criadas pela 

equipe, serão expostas na Mostra do Programa Interagentes, a se realizar como evento cultural 

do Simpósio de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, evento que fechará as atividades do 

Programa, em março de 2018. Terá continuidade a participação da equipe na Comissão 

Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais de Belo Horizonte, assim como iniciativas de 

formação interdisciplinar da equipe.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Amparada nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2012-2016 

e na Política de Extensão Universitária da PUC Minas (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2011a; 2011b), a equipe assume uma postura dialógica na 

relação entre universidade, serviços e comunidade. O desenho das ações busca, na articulação 

permanente entre estratégias de ensino, pesquisa e extensão, ampliar o espectro de 

interlocução  entre  os  diferentes  saberes  envolvidos  na  produção  de  políticas  públicas de  
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enfrentamento à epidemia da AIDS. Os campos das ações projetadas abrem-se, 

necessariamente, como contextos de planejamento conjunto, negociações cotidianas e 

coprodução dos produtos esperados. 

O ângulo do qual partimos – o dos encontros interdisciplinares e interinstitucionais – 

potencializa o alcance das ações realizadas. Com resultados ainda por vir, defendemos que a 

aposta na dimensão dialogada com diferentes setores se traduz em inovação nos modos de 

prevenir e promover saúde no contexto das políticas de IST/AIDS. 
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RESUMO 

 

Esse artigo apresenta as práticas desenvolvidas no projeto de extensão “PUC Mais Idade São Gabriel”, com um 

grupo de 30 idosos, sendo a maioria mulheres, referentes às oficinas de literatura de cordel e literatura popular e 

o encontro destes sujeitos com a literatura de Guimarães Rosa. O foco das oficinas é o bem-estar e a autonomia 

dos idosos participantes, além de desenvolver habilidades criativas e interpretativas, entre outras, na tentativa de 

responder: Qual a distância entre o mundo da literatura regionalista e o mundo dos 30 idosos? O projeto tem 

como público alvo idosos do bairro São Gabriel e outros bairros próximos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As 

oficinas resultaram na escrita de cordéis com temáticas variadas, indo da crítica social até o humor. Os cordéis 

foram redigidos e expostos no IV Encontro do PUC Mais idade 2016. A interação alunos-idosos é uma 

experiência bem sucedida de Extensão e uma estratégia de construção do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Bem-estar, criatividade, autonomia, Guimarães Rosa. 

 

THE REGIONALIST LITERATURE AND THE OLDER PEOPLE OF 

PUC SÃO GABRIEL 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the practices developed in the extension project “PUC Mais Idade São Gabriel”, with a 

group of 30 elderly, being the majority women, referring to the cordel literature workshops and popular literature 

and the meeting of the same with the literature of Guimarães Rosa. The focus of the workshops is on the well-

being and autonomy of the participating elders as well as developing creative and interpretive skills, among 

others, in an attempt to respond: What is the distance between the world of regionalist literature and the world of 

the 30 elderly? The project targets the elderly in the São Gabriel neighborhood and other nearby neighborhoods, 

in Belo Horizonte, Minas Gerais. The workshops resulted in the writing of cordéis with varied themes ranging 

from social criticism to humor. The cordéis were drafted and exhibited at the IV Meeting of the PUC Mais idade 

2016. Student-elder interaction is a successful extension experience and knowledge-building strategy. 

 

Keywords: Well-being, creativity, autonomy, Guimarães Rosa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

"O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por 

os campos-gerais a fora adentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do 

Urucuia. Toleima." (ROSA, 1988). 

 

A literatura de João Guimarães marcou a primeira metade do século XX, sendo ele um 

dos autores mais influentes da história da literatura brasileira. O universo em que o médico 

desenvolveu sua obra foi o sertão mineiro: cenário vasto de natureza, “causos” de pactos com 

entidades sobrenaturais, pobreza e muitas histórias de amor. 

Quase cinquenta anos depois da publicação de “O Grande Sertão Veredas”, um grupo 

de 30 idosos, com idades acima de 55 anos, sendo a maioria mulheres, após combinarem um 

passeio a Cordisburgo, atividade realizada através do projeto de extensão PUC Mais Idade 

São Gabriel, descobriram João Guimarães Rosa.  A vida do escritor mineiro, e a relação desta 

com sua obra, também foram retratadas e exploradas pelo grupo. 

O trabalho a seguir é um relato que conta sobre o desenvolvimento das oficinas de 

literatura, parte do planejamento das atividades do projeto de extensão, a partir da percepção 

dos extensionistas e professores que, em um primeiro momento, foram mediadores entre 

acentos e jeitos sertanejos, característicos do Romance Brasileiro Moderno, e os idosos. 

No entanto, nesse ponto específico se apresenta uma questão: Qual é a distância entre 

o mundo da literatura regionalista e o mundo dos trinta idosos? 

A resposta para a pergunta não é de natureza fácil, pois ela está diretamente imbricada 

com os modelos de envelhecimento que estão presentes em nossa sociedade. 

Ademais, a partir de uma perspectiva crítica e contextualista, pessoas em processo de 

envelhecimento, assim como qualquer pessoa, têm uma história de vida (ontogênese) e estão 

inseridas em uma sociedade (cultura) que determinam seus comportamentos (SKINNER, 

1981). Portanto os indivíduos do grupo em questão têm impressões, opiniões e percepções 

acerca da literatura que são determinadas pelos níveis de seleção citados acima, ainda que o 

indivíduo tenha pouco contato direto com esse tipo de arte. O projeto PUC Mais Idade tem 

como objetivo facilitar e promover o convívio social, o estímulo ao aprendizado na terceira 

idade, a redescoberta de suas próprias capacidades, a criatividade de modo a contribuir para 

que o envelhecimento aconteça de modo saudável e produtivo, através do trabalho teórico e 

prático com conteúdos ligados também à arte. 
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É mister ressaltar que os idosos não só tiveram contato com o mundo de Guimarães 

Rosa, como também o extrapolaram, abordando outro tipo de literatura regionalista, mas 

diferente em sua forma de escrita e linguagem: o cordel nordestino.  

A literatura de cordel chegou ao Brasil com nossos colonizadores, instalando-se na 

Bahia e nos demais estados do Nordeste, onde encontrou um terreno fértil. Surgiu como 

literatura oral, característica fundamental da cultura popular. 

Dessa forma, o grupo descobriu a literatura regionalista brasileira, típica dos anos 30. 

Não só a descobriram como a incorporaram em suas produções textuais: contos, poemas e 

crônicas surgiram como fruto da mistura entre o popular e o erudito, a palavra escrita e a 

falada, entre o sertão e a cidade, entre idosos e as narrativas imortais. Tal encontro é tão ou 

mais sublime quanto os encontros de Riobaldo e Diadorim. Tais experiências só podem ser 

vivenciadas por alunos e professores da graduação e comunidade através das atividades de 

extensão. Podemos conceber a extensão como uma estratégia de construção do conhecimento 

conjunto, utilizando os saberes dos atores responsáveis aluno-professor, adquiridos com o 

ensino e a pesquisa desenvolvidos na instituição, junto com os saberes do ator comunidade. 

Percebe-se então, a relevância desse projeto de extensão, PUC Mais Idade São Gabriel, que 

desenvolve suas atividades na PUC Minas São Gabriel desde 2012, como um espaço de 

produção de conhecimento e disseminação de saberes. O projeto reafirma a proposta da PUC 

Minas, que prioriza a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, citada nos documentos 

Institucionais, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016) e na Política 

de Extensão da PUC Minas (2006).  

A importância desse projeto de extensão situa-se na articulação coerente entre  os 

componentes da tríade, proporcionando ao aluno condições favoráveis para uma 

aprendizagem efetiva junto a questões tratadas a partir das teorias formais de ensino. Fomenta 

também o olhar crítico do aluno que, ao se deparar com questões da prática social 

relacionadas ao idoso, acaba por interrogar teorias e construir pesquisas temáticas. Através 

das oficinas desenvolvidas no projeto os alunos podem relacionar a teoria e prática, 

principalmente, das disciplinas Psicologia da vida adulta e velhice e a Psicologia e inclusão de 

direitos humanos. 
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2. METODOLOGIA 

 

Na manhã do dia 22 de outubro, partia de Belo Horizonte, Minas Gerais o grupo do 

PUC Mais Idade São Gabriel rumo a Cordisburgo, cidade do Norte de Minas localizada a 140 

km da capital.   

No início de cada semestre, as atividades a serem desenvolvidas no projeto são 

discutidas no grupo ouvindo as sugestões de todos os participantes. O planejamento é 

participativo respeitando tempos e espaços tanto da universidade como da comunidade. A 

ideia de viajarmos para Cordisburgo, surgiu como sugestão de um dos extensionistas e logo 

foi aceita pela coordenadora do projeto e pelo grupo de idosos, que se empolgam muito com 

viagens, sendo estas fontes de bem-estar, e permitem que os idosos lidem com ambientes 

diferentes da rotina, podendo, através da exploração destes, constatar, trabalhar melhor suas 

habilidades cognitivas e motoras, que não são tão bem trabalhados em ambientes rotineiros. 

Um ambiente novo ou atípico é, na maioria das vezes, estimulante em relação às habilidades 

funcionais. (WICHMANN; COUTO; AREOSA; MONTÁÑES, 2013). 

Após decisão do destino da viagem, os destinos mais conhecidos da cidade e do seu 

entorno foram escalados para a programação: A gruta de Maquiné e o Museu Casa de João 

Guimarães Rosa. Mas antes mesmo de os idosos saírem de Belo Horizonte, eles embarcaram 

em uma viagem literária pelos “sertões” da literatura brasileira durante o mês de outubro, nas 

terças e quintas feiras (dias dos encontros do grupo).  

A partir desse momento, a ideia de trabalhar a literatura do ilustre nativo de 

Cordisburgo se tornou uma constante em nossos planejamentos até programarmos a primeira 

oficina, intitulada: “O regionalismo na obra de João Guimarães Rosa e oficina literária”, que 

ocorreu no dia 06/10. Após a realização desta, foram realizadas mais quatro oficinas 

envolvendo literatura regionalista, sendo a realização de duas delas anterior à viagem, e duas 

após a mesma: “Cinema Comentado: Vida de Guimarães Rosa e Montagem do Quebra-

cabeça” dia 18/10; “Leitura das passagens de Guimarães Rosa e reflexões sobre elas” dia 

22/10; “Oficina de Cordel, a literatura regionalista popular!” 03/11 e “Oficina de Cordel” 

08/11.  

De maneira a envolver os idosos na leitura, interpretação e criação de obras literárias, 

as oficinas foram calcadas na crença de que, para além do próprio pertencimento ao grupo, 

que é por si só produtor de saúde nos sujeitos que deles participam (WICHMANN; COUTO; 

AREOSA; MONTÁÑES, 2013), a literatura pode acessibilizar formas de arte, até então 

distantes dos idosos pertencentes ao grupo. Dessa forma, a literatura pode cumprir diversas 
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funções na vida dos idosos pertencentes ao grupo, como: elemento integrante da vida social, 

pensando a literatura enquanto oportunidade de convívio com leitores, estimulando sua vida 

social; desenvolver sua bagagem cultural e ter momentos de lazer, promovendo qualidade de 

vida e inclusão social (WICHMANN; COUTO; AREOSA; MONTÁÑES, 2013). 

Outro fator, que é de suma importância, é o treino das funções cognitivas, tais como: 

memória, atenção e raciocínio abstrato no hábito da leitura e escrita. (CHARIGOLINE, 2013). 

 

2.1 A literatura regionalista em João Guimarães Rosa 

 

A primeira oficina foi elaborada para abordar a literatura clássica brasileira, 

considerando a história de vida dos participantes do grupo, ou seja, aproximar Guimarães 

Rosa dos idosos a partir dos elementos que o autor apresenta em sua literatura que estão no 

cotidiano dos participantes do grupo. O elemento regionalista, típico da literatura brasileira na 

primeira metade do século XX, foi o escolhido para fazer a aproximação do grupo com o 

tema, uma vez em que a maioria dos integrantes do grupo passou momentos da infância no 

interior de Minas Gerais. Para que os integrantes se sintam motivados e empenhados a 

participarem das atividades propostas, os mesmos têm que ver sentido naquilo que se 

propõem a fazer, a proposta tem que estar integrada aos contextos, contingências, nas quais os 

membros do grupo vivem. (SKINNER, 1953). 

Partindo desse pressuposto, a proposta era que eles pudessem ter acesso a parte do 

conteúdo das obras literárias em questão, no caso, Primeiras Estórias (1969), relatar as 

experiências da vida no interior, criar ou ampliar hábitos de leitura e escrita.  

Primeiramente explicamos as características do texto regionalista e explicitamos quais 

delas se encontravam na obra de João Guimarães Rosa. Logo após, dividimos a turma em 

grupos entre cinco e seis pessoas e distribuímos cinco textos do livro Primeiras Estórias 

(1969) do referido gênero literário para cada grupo. Os grupos leram, e interpretaram os 

textos, discutiram internamente os entendimentos acerca das suas respectivas obras. Até nesse 

momento, é interessante observar que dividir em grupos menores possibilitou que os idosos 

trabalhem habilidades sociais como tolerância e capacidade de argumentação dentro do grupo, 

possibilitando ou não sobrevivência dos pequenos grupos, uma vez em que as opiniões, 

interesses e entendimentos individuais não necessariamente favorecem a manutenção do 

grupo (SKINNER, 1953). Depois das interpretações, os idosos, ainda em grupos, produziram 

seus próprios textos.  A estrutura textual, enredo e tipo narrativo eram escolhidos a critério do  

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

111 

grupo. A única exigência era que o texto deveria estar de acordo com as características do 

regionalismo e em intertexto com as obras que eles leram. Os textos produzidos pelos grupos 

foram apresentados para toda a sala e seriam exibidos no último encontro do ano.  

A atividade cumpriu sua proposta. Os idosos treinaram as habilidades de escrita 

(habilidade motora), raciocínio abstrato, habilidades relacionadas ao trabalho em grupo 

(argumentação, negociação e tolerância), e raciocínio lógico. Além disso, ficaram conhecendo 

um pouco mais o universo literário brasileiro e o universo literário de Guimarães Rosa.  

 

2.2 Cinema Comentado: Documentário sobre Guimarães Rosa e Montagem do Quebra-

cabeça  

 

Após terem entrado em contato com o universo literário de Guimarães Rosa, foi 

planejada uma oficina em que o objetivo principal era apresentar a vida do autor para o grupo.  

A escolha de apresentar a obra para depois falar da vida do escritor, em oficinas 

separadas, se deu por causa da dificuldade de escolher materiais em que se retratasse a vida do 

autor que não fossem muito extensos e que tivessem linguagem fácil. Um elemento chave 

para o envolvimento dos idosos na atividade proposta seria a possibilidade que teriam do 

contato direto com alguns elementos que compõem a biografia do autor na visita que fariam a 

sua casa, hoje transformada em museu, na cidade de Cordisburgo/MG. A estratégia para que 

os idosos se envolvessem na proposta da oficina foi o uso da ludicidade. Para que tal 

estratégia fosse efetuada, foram montados vários jogos de quebra-cabeça com fotos 

significativas na vida de Guimarães Rosa, que foram distribuídos em pequenos grupos, 

permitindo assim a estimulação cognitiva dos idosos durante a execução da atividade. 

Houve também a apresentação do documentário: Guimarães Rosa, o mágico reino 

das palavras, com roda de conversa ao final da exibição para debatê-lo. O grupo pode falar o 

que compreendeu da história de Guimarães Rosa. Em seguida, os integrantes foram divididos 

em grupos menores para montar os quebra-cabeças, identificando imagens sobre a vida e obra 

do escritor. 

Os idosos participaram de toda a oficina com comprometimento e interesse, 

principalmente naquilo que dizia respeito à casa do autor que seria visitada pelo grupo. 
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2.3 Oficina de Cordel, a literatura regionalista popular 

 

Após explorarmos toda a riqueza de Guimarães Rosa, usamos outro gênero literário: O 

cordel popular. Os objetivos eram os mesmos das oficinas anteriores: trabalhar habilidades 

sociais (trabalho em grupo) e funções cognitivas relacionadas a leitura, interpretação de texto 

e produção de texto, trabalhando também  comportamento criativo, uma vez em que este 

também é importante para o bem-estar e integração social dos indivíduos em sociedade, 

(BARBOSA, 2003).  

Para que pudesse ser desenvolvido um bom trabalho, foi preciso considerar as 

particularidades desse gênero literário, e identificar características essenciais:  

A Literatura de Cordel, ou literatura de folheto, é caracterizada pela forma como são 

vendidos os folhetos que retratam o pensamento, as experiências, e os costumes do povo em 

poesia popular, dependurados em barbantes, e expostos nas feiras, mercados, e bancas de 

jornal, principalmente das cidades do interior do Nordeste. Trazida ao Brasil pelos 

portugueses, a Literatura de Cordel é reconhecida como uma das mais famosas expressões da 

cultura nordestina. (ABREU, 1999). É importante reconhecer a importância do cordel como 

forma de expressão artística popular, onde pessoas comuns viram poetas, narradores, 

contadores e historiadores (CURRAN, 1998). 

Apesar das diferenças da literatura de Guimarães Rosa e da literatura de Cordel, a 

narrativa que conta histórias de pessoas do cotidiano do interior do Brasil é o elo entre as duas 

literaturas e os idosos. 

As oficinas foram pensadas da seguinte forma: foram selecionados, previamente, 

quatro cordéis com temas variados. Os idosos foram divididos em grupos menores e cada um 

deles recebeu uma história diferente. Eles leram e interpretaram as histórias em grupo. Após 

essa etapa, eles contaram para toda a sala a síntese da história e em seguida criaram seus 

próprios cordéis e depois apresentaram para a turma. A única exigência foi que o texto fosse 

escrito em verso. Foi pedido que eles tentassem rimar as palavras e que usassem o maior 

número de palavras provenientes de dialetos variados presentes no cotidiano em diversas 

regiões do Brasil. A atividade foi realizada em grupo. Após a construção, representantes dos 

grupos leram os cordéis para toda a turma.  
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3. RESULTADOS 

 

Os idosos precisam de oportunidades para derrubar os muros dos próprios 

preconceitos e crenças que limitam a vida e os impedem de participar de novas atividades. 

Desde o início das oficinas, foi possível construir, com o grupo participante, novas 

concepções a respeito da leitura e da literatura regionalista. 

A oportunidade de apresentação do que foi criado pelos idosos, bem como o próprio 

processo de criação, trazem benefícios para autoconfiança dos idosos, pois criam ocasião para 

que os próprios se reconheçam enquanto indivíduos ativos e produtivos (WICHMANN; 

COUTO; AREOSA; MONTÁÑES, 2013). A apresentação para a turma também faz com que 

outras pessoas do grupo se reconheçam, o que fortalece a importância daqueles indivíduos 

criadores, no grupo, gerando reforço social, ampliação do repertório dos idosos de falar em 

público, movas formas de se expressar assim como sentimentos de satisfação. (SKINNER, 

1953). 

A atividade foi proveitosa, cumprindo os objetivos propostos, no entanto, devido ao 

tempo que o grupo gastou para a produção, a proposta de uma só oficina foi inviável, 

dividindo a etapa produção em duas e dando origem à oficina: “Oficinas de produção de 

textos dentro do gênero: Literatura de Cordel”. 

A oficina resultou em cordéis com temáticas variadas, indo da crítica social até o 

humor. Os cordéis foram redigidos e expostos no último encontro do PUC Mais idade 2016. 

Para os alunos que participaram juntamente com os idosos dessa construção, a 

experiência foi desafiadora, mas ao mesmo tempo compensadora. Houve um 

compartilhamento de saberes, produzindo novos conhecimentos e novas atitudes de paciência 

e solidariedade. Para além das dificuldades, o resultado do trabalho não corresponde 

plenamente ao esforço dispendido, o que torna ainda mais desafiador o trabalho do grupo, 

uma vez que os resultados não são imediatos, mas é satisfatório e instigante. Percebe-se a 

integração entre a Universidade e a comunidade promovendo a dinamização do ensino da 

graduação e integração da multiplicidade de experiências. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Os grupos de convivência de idosos podem ser lugares de realização, contextos para a 

ocorrência de bem-estar grupal, além do desenvolvimento de sentimentos individuais como: 

autoconfiança, autoestima e responsabilidade (WICHMANN; COUTO; AREOSA; 

MONTÁÑES, 2013). 

Ter um grupo de referência propicia ao idoso a possibilidade de compartilhar seus 

sentimentos e experiências. A interação grupal permite engajamento social, e inclusão social. 

A interação social em um grupo de terceira idade pode ser entendida como uma experiência 

pessoal e subjetiva que leva a uma maior qualidade de vida (WICHMANN; COUTO; 

AREOSA; MONTÁÑES, 2013): 

 

Os idosos encontram nos grupos um espaço de possibilidades de partilhar as 

experiências pessoais, suas incertezas e suas angústias, permitindo uma avaliação do 

seu viver. Nesse convívio social surge a oportunidade de compartilhar aprendizagens e 

vivências. (WICHMANN; COUTO; AREOSA; MONTÁÑES, 2013 p. 11 ). 

 

O reconhecimento social dado pelo grupo permite satisfazer necessidades em 

situações cotidianas de sofrimento.  

Usar a literatura como veículo de promoção para bem-estar e qualidade de vida, se 

configura como um desafio, afinal, nem sempre o conteúdo da obra que se seleciona, causa o 

envolvimento do grupo. Mas através de seleção cuidadosa e dos conteúdos apresentados é 

possível garantir que o processo ocorra de tal forma a manter o grupo e a gerar sentimentos de 

satisfação nos indivíduos participantes, sem perder de vista a dimensão de favorecimento das 

habilidades funcionais cognitivas básicas como: o raciocínio abstrato e lógico, a capacidade 

de interpretação, a criatividade, atenção, entre outras. Também foram desenvolvidas as 

habilidades sociais, relacionadas ao trabalho grupal como tolerância, capacidade de 

argumentação e negociação. Estas últimas são de suma importância, pois, se bem trabalhadas 

na equipe, previnem depressão (ALMEIDA, 2017). 

Acima de tudo, o trabalho desenvolvido é valioso uma vez em que vai ao encontro da 

construção de espaços que forneçam condições, de bem-estar e acima de tudo, de construção 

de uma nova forma de sociabilidade entre os habitantes da terra, uma forma mais prazerosa e 

realizadora para todos. 
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RESUMO 

 

A adolescência é uma etapa de transformações físicas, biológicas e psicossociais. Pelas elevadas demandas 

nutricionais e mudanças de hábitos alimentares desta fase da vida, trata-se de um período de grande 

vulnerabilidade nutricional. A ação de extensão apresentada foi desenvolvida com 43 estudantes do ensino 

médio de uma escola estadual de Belo Horizonte. Previamente à ação, foi aplicado um questionário 

semiestruturado com objetivo de conhecer o consumo alimentar, estado nutricional e hábitos de vida dos 

escolares. A ação de extensão teve duração de um dia e contemplou jogos e demonstrações de amostra dos 

alimentos mais consumidos obtidos através do questionário. Dos participantes, 55% eram do sexo feminino, 

62,79% realizavam as três principais refeições em casa diariamente; 28% estavam habituados a trocar o almoço 

por algum lanche calórico, 60% do grupo realizavam um lanche entre as refeições principais, levando ao 

consumo de biscoitos, doces e açucarados em geral. Segundo o questionário de satisfação aplicado, os alunos 

demonstraram-se atendidos em relação às dúvidas sanadas, apontaram a intervenção educativa como uma prática 

que incorpora diferentes abordagens. Os alunos demonstraram conhecimento teórico sobre alimentação saudável, 

entretanto assumem a dificuldade em praticá-los, tornando importante a intervenção nutricional nas escolas.  

 

Palavras-chave: Hábitos alimentares. Adolescência. Educação nutricional. 

 

EVALUATION AND INTERVENTION ON THE FOOD BEHAVIOR OF 

ADOLESCENTS OF THE PUBLIC SCHOOL 

ABSTRACT 

 

Adolescence is a phase of physical, biological and psychosocial transformations. Due to the high nutritional 

demands and changes in eating habits of this stage of life, it is a period of great nutritional vulnerability. This 

extension action was developed with 43 high school students from a state school in Belo Horizonte. Prior to the 

action, a semi-structured questionnaire was applied with the objective of knowing their food consumption, the 

nutritional status and the habits of life of this students. The extension action lasted one day and contemplated 

games and sample demonstrations of the most consumed foods obtained by questionnaire.  Of the participants, 

55% were women, 62.79% performed as three main meals at home daily; 28% are accustomed to change their 

lunch for some caloric snack, 60% of the group makes a snack between the main meals, leading to the 

consumption of cookies, sweets and sugary in general. According to the questionnaire of satisfaction applied, the  
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students showed themselves answered in doubts healed, pointing out an educational intervention as a practice 

that incorporates different approaches. Students demonstrate theoretical knowledge about healthy eating, 

however they assume a difficulty in practice, making nutritional intervention in schools something important.  

 

Keywords: Eating habits. Adolescence. Nutrition education.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência, segundo o Ministério da Saúde, contempla a idade entre 10 e 19 anos 

e caracteriza-se pela ocorrência de transformações biológicas, sociais e psicológicas, 

juntamente ao desenvolvimento corpóreo (ZORDÃO, et al. 2015).  

É uma etapa de indefinição, crises e conflitos, contudo, também há uma busca pelo 

entendimento e liberdade. O período da juventude é considerado por estudiosos como uma 

das fases principais para a construção de identidade. Desse modo, ações que demonstram 

rebeldia em constante oposição aos valores da família e da sociedade são, na maioria das 

vezes, muito frequentes (BERTOL; SOUZA, 2010).  

Igualmente identificados nessa fase são os hábitos alimentares pouco saudáveis, 

relacionados ao consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio e pouca ingestão 

de frutas e hortaliças. Outros hábitos, como realizar as refeições enquanto assistem à televisão 

ou estudam, também são frequentes neste grupo (LEVY et al. 2010).  

Ademais, uma grande proporção de adolescentes não consegue alcançar níveis 

satisfatórios de atividade física, apesar da reconhecida importância dessa prática para a saúde 

e o bem-estar. Estudos têm demonstrado prevalência elevada de inatividade física na 

população jovem, assim como, uma tendência de declínio no nível de prática de atividade 

física nas últimas décadas (GORDIA 2008).  A distribuição da prevalência de adolescentes 

fisicamente ativos/ inativos, em função de indicadores demográficos e socioeconômicos, e a 

magnitude da associação entre fatores de influência e o nível de atividade física, representam 

informações importantes para nortear o planejamento, desenvolvimento e avaliação dos 

programas de promoção da atividade física (JUNIOR 2008). 

Níveis insuficientes de atividade física durante a infância e adolescência têm sido 

frequentemente associados ao acúmulo excessivo de gordura corporal, alterações 

desfavoráveis no perfil sérico de lipoproteínas, hipertensão arterial, exposição a outros 

comportamentos de risco à saúde, e maior probabilidade de inatividade física na fase adulta 

(GUEDES et al. 2006). 
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A qualidade de vida na fase adulta é resultante de um bom estado nutricional na 

juventude, porém, os hábitos alimentares são comumente ligados e influenciados pelo grupo 

social em que o adolescente está em convívio. Com isso, a educação alimentar nutricional 

apropriada também deve ser desenvolvida e trabalhada no ambiente escolar, a fim de 

estimular hábitos alimentares saudáveis (BARBOSA et al. 2010).  

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho foi apresentar a prática de extensão 

curricular da disciplina de Nutrição e Saúde Coletiva, do quinto período do curso de Nutrição 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). A ação avaliou o 

comportamento alimentar, a prática de atividade física e os conhecimentos sobre alimentação 

saudável de adolescentes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública estadual 

de Belo Horizonte e propôs uma ação de Educação Alimentar e Nutricional, específica ao 

diagnóstico realizado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Público-alvo 

 

A prática de extensão foi desenvolvida com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública estadual de Belo Horizonte, Minas Gerais. Todos foram convidados a 

participar da ação e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para 

ser assinado pelos pais e responsáveis para autorização da participação no estudo.   

 

2.2 Questionário semiestruturado 

 

Visando conhecer melhor o público-alvo da ação, foi aplicado um questionário a todos 

os participantes que entregaram o TCLE assinado.  O questionário para coleta de dados 

incluiu dados pessoais, como sexo e idade, frequência das principais refeições; troca de 

refeição por lanches; frequência de consumo de frutas, vegetais, laticínios, alimentos 

protéicos, doces e refrigerantes. Foram avaliadas ainda as preferências alimentares, o tempo 

de exposição à tela e à prática de atividade física.  
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2.3 Antropometria 

 

Realizou-se aferição de peso e altura através de equipamentos portáteis da Clínica de 

Nutrição da PUC Minas. A partir dessas medidas obteve-se o índice de massa corporal (IMC) 

e cruzaram-se os dados com a idade, avaliado segundo pontos de corte do Ministério da Saúde 

(2011). 

 

2.4 Intervenção nutricional 

 

Após a análise dos dados do questionário, optou-se por realizar três abordagens 

educativas com os estudantes na ação de extensão: 

 Demonstração de conteúdo de sódio (sal), açúcar e gordura de produtos 

ultraprocessados utilizando-se uma caixa de amostra da Clínica de Nutrição da PUC 

Minas.  

 Jogo de Mitos e Verdades esclarecendo sobre dietas da moda e principais dúvidas dos 

adolescentes em relação a alimentação.  

 Circuito de ginástica promovido em parceria com o Professor de Educação Física da 

Escola. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da atividade 43 alunos, sendo 24 do sexo feminino e 19 do sexo 

masculino. A tabela 1 demonstra o perfil dos participantes quanto aos hábitos alimentares, 

atividade física e tempo de exposição a telas. 

 

Tabela 1: Caracterização do grupo de participantes. Belo Horizonte/MG, 2016. 

Hábitos Avaliados 

Tempo 

Diariamente 

(%) 

4-6 vezes/ 

semana (%) 

2-3 vezes/ 

semana (%) 

Raramente/ 

nunca (%) 

Frequência 

das 

principais 

refeições 

Café da Manhã 55,81 13,95 4,66 25,58 

Almoço 69,77 9,30 6,98 13,95 

Jantar 62,79 9,30 4,65 23,26 

Refeições 

realizadas 

em casa 

Refeições 

principais 
67,44 9,30 4,65 6,98 

Lanches 65,12 4,65 6,98 16,28 

continua 
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Hábitos Avaliados 

Tempo 

Diariamente 

(%) 

4-6 vezes/ 

semana (%) 

2-3 vezes/ 

semana (%) 

Raramente/ 

nunca (%) 

Consumo de 

alimentos in 

natura 

Frutas 16,28 16,28 34,88 34,89 

Vegetais 41,86 13,95 18,60 25,58 

Consumo de 

alimentos 

protéicos 

Feijão 69,77 6,98 6,98 16,28 

Carnes 62,79 16,28 13,95 6,98 

Ovos 27,91 18,60 25,58 23,26 

Leites e derivados 62,79 9,30 16,28 11,63 

Consumo de 

alimentos 

com alto teor 

de açúcar 

Doces 25,58 18,60 25,58 23,26 

Refrigerantes e/ou 

sucos 

industrializados 

32,56 9,30 32,56 23,26 

Refeição em frente à tela (TV, 

tablete, computador ou celular) 
62,79 6,98 6,98 20,93 

Prática de Atividade Física (além 

da escola) 
27,91 4,65 18,60 46,52 

Fonte: Elaborados pelas autoras. 

 

Consideradas refeições principais, aquelas de maior contribuição calórica, destacaram-

se o café da manhã, almoço e jantar. Ainda que esperada a omissão do café da manhã por 

adolescentes, esse grupo realiza em sua maioria as principais refeições diariamente, sendo 

café da manhã por 55,81% do grupo, almoço por 69,77% e jantar por 62,79%. Além da 

frequência dessas principais refeições, o grupo foi questionado quanto ao local em que são 

realizadas e mais de 65% destes adolescentes referiram realizar as refeições e lanches em 

casa. O fato de realizar as refeições em casa é favorável para adoção de hábitos saudáveis, 

como diminuir o consumo de alimentos processados e aumentar o consumo de alimentos in 

natura conforme preconizado pelo novo Guia Alimentar para a população brasileira (2014).  

O consumo de vegetais diários pode ser associado ao fato de a maioria dos 

adolescentes almoçarem, pois almoços e jantares contêm, normalmente, os vegetais ingeridos 

ao longo do dia. O consumo de frutas diariamente foi quantificado em 16,28% do grupo. 

Trata-se de um número relativamente baixo, considerando que as frutas são indicadas a serem 

consumidas ao longo do dia principalmente entre as principais refeições, porém condiz com o 

fato de que 40% dos adolescentes não ingerem alimentos entre as refeições e dos outros que 

fazem, optam por guloseimas em geral.  
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Ainda questionados sobre a frequência em trocar o almoço por lanches, constatou-se 

que 28% dos participantes realizam essa prática.  

O consumo protéico nessa fase deve ser suficiente para favorecer o crescimento, 

impedir ou corrigir a desnutrição. Devido a isso, os alunos foram questionados também sobre 

o consumo de determinados alimentos protéicos. Para o consumo diário, houve declaração 

mais frequente para feijão (69,77%), leite e derivados (62,79%), carne (62,79%) e ovo 

(27,91%).  

O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), realizado em todo 

território nacional, confirmou o consumo de feijão por 68% dos adolescentes entrevistados e a 

média de consumo de carne ficou em 52%. A prevalência de consumo de frutas foi 

igualmente baixa e mostrou que há maior prevalência no consumo de refrigerantes, sucos, 

produtos industrializados em geral (SOUZA et al. 2016). 

Realizar refeições em frente à TV, computadores e até mesmo celulares é um costume 

que atrapalha substancialmente a implementação de hábitos saudáveis. A distração que essa 

modalidade proporciona impede o indivíduo de apreciar o que se come, por que se come e 

quando se come. O ato de comer está vinculado à duração de um programa ou de uma 

conversa e condicionado à duração do mesmo, acarretando a um déficit ou excesso alimentar. 

Entre os adolescentes avaliados, 62,79% realizam refeições em frente à tela diariamente e, 

quando questionados quanto ao tempo de exposição à tela todos os dias, 27,91% permanecem 

10 horas ou mais em companhia de celulares/TV e/ou computadores, 16,28% permanecem de 

7 a 9 horas ao dia, 20,93% de 5 a 6 horas por dia. 

Estudos indicam que a exposição à tela em faixas etárias mais jovens se relaciona a 

um menor nível de escolaridade aos 26 anos, tabagismo, baixa aptidão física, hipertensão 

arterial, síndrome metabólica e colesterol alto na vida adulta. As telas têm ocupado um novo 

lugar no cotidiano das famílias, substituindo o tradicional comer à mesa, fazendo com que as 

pessoas não prestem atenção ao que é consumido, além de uma mastigação inadequada 

(OLIVEIRA et al. 2016).  

Avaliado junto ao tempo de exposição à tela, principalmente de celulares, os 

adolescentes indicaram que usam praticamente todo o tempo em redes sociais, destacando-se 

Facebook, Twitter, Instagram e Whats app. Essas mídias sociais contém a divulgação de 

receitas de alto teor de gordura e carboidrato, além de grupos para ganho de massa muscular 

ou perda de peso em que esses usuários ganham livre acesso. Em uma idade que pode ser 

facilmente influenciada por mídia e modas, esse acesso deve ser, na medida do possível, 

controlado.  
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A prática de atividade física além da que é oferecida dentro da escola é realizada 

diariamente apenas em 27,91% do grupo e raramente ou nunca para 46,52%. É um número 

condizente com estudos e ao se considerar o aumento na incidência de doenças crônicas, um 

dos pontos abordados é exatamente a atividade física, recomendada para a maioria da 

população como um exercício diário.  

Dos 43 alunos, apenas 4 não se alimentam na escola. Por ser uma escola pública, está 

integrada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, oferecendo aos alunos refeições que 

cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo, de forma a promover 

crescimento, desenvolvimento, maior rendimento escolar refletindo na aprendizagem e 

formação de práticas alimentares saudáveis; ainda assim os alunos complementam a refeição 

oferecida, em sua maioria, com salgados e doces.  

Com uma preferência por alimentos altamente calóricos, destacam-se a batata frita, 

pizza, massas em geral e chips industrializados. Alimentos estes que resultam na liberação de 

insulina no sangue devido ao alto teor de carboidratos e favorecem o aumento da fome e 

diminuição da percepção da saciedade, ocasionando em aumento de gordura corporal. 

Ademais, os alunos demonstraram aversão por fígado e jiló, embora as vísceras não sejam 

preferência entre a população de uma forma geral, muitas são altamente nutritivas. 

As necessidades calóricas podem ser estimadas de acordo com o padrão de atividades 

física e a fase do estirão chegando a 2500 kcal/dia para as meninas na fase da menarca, 

diminuindo para 2200 kcal/dia e 3400 kcal/dia para o sexo masculino em torno dos 15 a 16 

anos, diminuindo para cerca de 2800 kcal até o fim do crescimento, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (1985). 

A dieta do final de semana é, geralmente, diferente dos outros dias, considerado assim 

como dia atípico quando é realizado um recordatório durante a consulta com o nutricionista. 

Ainda que as opções de alimentos aos fins de semana sejam diferentes do cotidiano alimentar, 

deve-se atentar à frequência desse consumo. O grupo analisado sinalizou a pizza e o 

hambúrguer como principais refeições aos finais de semana.  

O grupo caracterizado por adolescentes na faixa etária de 17 a 19 anos encontra-se na 

fase final do estirão, conhecido pelo crescimento acelerado comum da idade. Com isso, os 

dados antropométricos indicaram resultados eutróficos e satisfatórios, com um pequeno 

número que se encontrava acima do peso ideal. No gráfico de IMC por idade apenas duas 

alunas encontravam-se em percentil >P97 e apenas três alunos encontravam-se em percentil 

<3; o restante do grupo encontra-se entre P15 e P85. 
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Quando avaliados quanto ao conhecimento sobre alimentação saudável, os 

adolescentes foram convidados a se expressarem livremente, em meio a diferentes conceitos 

declarados observa-se que há uma direção correta sobre o que é alimentação saudável, ainda 

que não praticada em sua totalidade.  

“Não exagerar em massas como o arroz e o macarrão, alimentar direito e comer 

bastante fruta”. (I.V. 18 anos, sexo feminino). 

“Aquele alimento natural rico em vitaminas, ferro e benefícios à saúde”. (M.M. 17 

anos, sexo feminino). 

“Comer frutas, legumes, não pular nenhuma refeição”. (L.M.R. 17 anos, sexo 

masculino). 

Comer bem não é apenas comer muito ou pouco. Deve-se cuidar do corpo que cresce e 

escolher os alimentos que mantenham o equilíbrio entre ganhos e perdas calóricas. O 

adolescente é estimulado a todo o momento através de novas opções alimentares, saber 

diferenciar apetite de gula e voracidade também os estimula a adequar-se a uma rotina 

alimentar (EISENSTEINS et al. 2000).  

A intervenção empregada para esse tipo de público-alvo deve ser cuidadosamente 

planejada e executada por ser uma fase de intensos conflitos e dúvidas; as informações devem 

ser claras e objetivas, com o devido cuidado para não influenciar uma conduta alimentar 

negativa entre um público as vezes já fragilizado.  

A caixa de amostras continha alimentos usualmente consumidos e trouxe espanto e 

novidade ao grupo ao se depararem com a real quantidade de sódio, açúcar e gordura nos 

alimentos. Houve um momento de descontração onde era solicitado que adivinhassem o 

produto de acordo com a demonstração de um produto anônimo e os adolescentes não 

conseguiam identificar que os alimentos que eles consumiam diariamente tivessem teores tão 

alto de constituintes negativos à uma alimentação saudável.  

Ademais, a gincana elaborada junto ao professor responsável da disciplina de 

Educação Física. Para isso, propôs-se um circuito como um jogo de tabuleiro humano, onde 

havia perguntas e respostas sobre as dúvidas em relação a dietas da moda e diversas 

atividades como dançar, mímica e prendas para o time que não conseguisse alcançar a 

resposta correta.  

Apesar de toda a diversão atribuída à educação alimentar e nutricional, com adesão de 

99% dos alunos e participação ativa de todos eles, algumas dificuldades foram observadas 

como a preocupação com as respostas certas na hora de responder o questionário.  
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Questionários ocupam sempre o risco de o indivíduo não dizer a verdade, por isso 

deve ser sempre restaurado o vínculo de confiança para que as respostas apresentadas sejam o 

mais próximo da realidade do entrevistado. Durante a antropometria, houve resistência de 

alguns alunos, especialmente as do sexo feminino, por se sentirem constrangidas pelo 

resultado, quando foram chamadas e puderam constatar que os dados seriam sigilosos, e que o 

lugar de aferição não permitia acesso de outros colegas essa resistência dissipou-se.  

Durante o início da gincana constatou-se falta de atenção e resistência de pequenos 

grupos, como característica comum dessa idade, procedemos às explicações e ao longo da 

atividade as regras eram novamente lembradas quando solicitadas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grupo de participantes demonstrou conhecimento teórico sobre hábitos de vida 

saudável incluindo alimentação e atividade física, entretanto assumem que a prática desses 

hábitos é limitada e encontram dificuldades para tornar isso cotidiano. Apesar de um grupo 

avaliado como eutrófico segundo os indicadores IMC por idade e peso por idade, estes 

adolescentes estão em risco do acometimento de doenças crônicas como obesidade, diabetes 

tipo II, hipertensão arterial, dislipidemias; considerando o padrão alimentar identificado. 

As atividades de educação alimentar nutricional nesta faixa etária assumem papel 

considerável na promoção e desenvolvimento na capacidade de compreensão de 

comportamento e incentivam o indivíduo a ter autonomia para resolução de problemas 

relacionados à alimentação e ao estilo de vida pouco saudável.  
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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, bem como as futuras atividades a serem desenvolvidas ao decorrer do ano de 

2017, nas escolas públicas Mamud Assan e David Campista, situadas em Poços de Caldas. A cooperativa é 

estruturada de forma simplificada no que tange ao aspecto administrativo, com processos operacionais realizados 

sem planejamento e sem metodologia definida. Através do projeto de extensão em andamento, buscou-se 

identificar possíveis fontes de melhoraria para as condições de trabalho e, consequentemente, da qualidade de 

vida dos cooperados, através do aprimoramento do processo de produção, bem como com programas de 

manutenção de máquinas, além de ações de apoio aos negócios realizados. Adicionalmente, o projeto visa 

estabelecer iniciativas de conscientização dos alunos, docentes, funcionários da PUC Minas Campus Poços de 

Caldas e comunidade no geral, tendo como público-alvo também os alunos das escolas citadas, para a 

importância da reciclagem de lixo. Dentre os métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa utilizamos a 

revisão bibliográfica, plano de ação, técnicas de coleta de dados (observação, entrevistas e aplicação de 

questionários).  
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WASTE RECYCLING AS AN INSTRUMENT FOR SUSTAINABILITY: 

THE CASE OF "AÇÃO RECICLAR COOPERATIVE" 

IN  POÇOS DE CALDAS MUNICIPALITY. 

 

ABSTRACT 

 

The present work describes the activities of extension of the manufacturing engineering course developed in a 

recycling's cooperative, as well as the future activities to be developed in the year 2017 in the public schools 

Mamud Assan and David Campista, in Poços de Caldas. The cooperative is structured in a simplified way with 

regard to the administrative aspect, with operational processes carried out without planning and without defined 

methodology. Through the extension project, in progress, sought to identify possible sources of to improve 

working conditions and, consequently, the quality of life of the cooperative members, through the improvement 

of the production process, as well as with maintenance of machines, in addition to improving support to business 

actions performed. In addition, the project aims to establish initiatives to raise awareness among students, 

teachers, employees of PUC Minas Campus Poços de Caldas and the community in general, as well as the 

students of the mentioned schools, for the importance of recycling rubbish. Among the methods used in the 

development of the research, we utilized bibliographic review, action plan, data collection techniques 

(observation, interviews and application of questionnaires). 

 

Keywords: Extension course. Recycling cooperative. Awareness. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O artigo 207 da Constituição Brasileira dispõe que: "As universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e 

obedecerão ao princípio da não separação entre ensino, pesquisa e extensão". Nesse sentido, 

ensino, pesquisa e extensão constituem as três funções básicas de uma Universidade. Assim, 

tais funções devem ser equivalentes e merecem igualdade de tratamento por parte das 

instituições de ensino superior, pois, ao contrário, estarão violando esse preceito 

constitucional.  

A extensão universitária é uma das formas viáveis de interação entre a universidade e 

a comunidade na qual está inserida, pois é uma espécie de ponte permanente entre a 

universidade e os diversos setores da sociedade. Isso decorre do fato de funcionar como uma 

via de duas mãos, em que a Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade, 

e recebe dela o saber dessas comunidades, o que, segundo Jovchelovitch (2004), constitui um 

dos pilares de desenvolvimento econômico-social de uma sociedade.  

Segundo Birchall (1997), o pensamento e a prática cooperativista  modernos são tão 

antigos como o capitalismo industrial, sendo possível identificar que as primeiras 

cooperativas surgiram por volta de 1826 na Inglaterra.  
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Dessa forma, segundo Santos e Deluiz (2009), as experiências de economia 

cooperativa ou solidária têm se generalizado na América Latina ao longo das últimas décadas, 

por meio de estratégias de geração de trabalho e renda e de sobrevivência dos segmentos mais 

desprivilegiados da população. 

Assim, as cooperativas de trabalhadores propõem superar a divisão entre capital e 

trabalho - e o esquema de propriedade individual e a administração hierárquica que a 

acompanham, característica das empresas convencionais.  

Aliado a isso, há no Brasil, 80% da população que vivem nas cidades, as quais estão 

crescendo em tamanho e população, o que gera acúmulo de lixo, isto é, resíduos sólidos 

(SOUZA, 2011). Além disso, existe um padrão de consumo moderno aliado à crescente 

utilização de produtos com ciclos de vida reduzidos e embalagens descartáveis, o que tem 

contribuído para o aumento e geração de resíduos sólidos urbanos. Nesse contexto, a 

destinação adequada desses resíduos tem se tornado de grande importância para o 

gerenciamento dos impactos ao meio ambiente e à saúde da população. Assim, a coleta 

seletiva tem sido uma das saídas para o balanceamento dos impactos ambientais advindos 

desse modelo de consumo.  

Para tanto, as cooperativas de reciclagem, em especial, que são, segundo Cattani 

(2003), organizações de trabalho voltadas para a cooperação, propondo uma alternativa de 

geração de trabalho e renda, vêm desempenhando um importante papel socioambiental à 

medida que integram catadores ao contexto organizacional e contribuem, ainda, para a 

destinação correta de resíduos sólidos.  

Contudo, percebe-se que as condições de funcionamento de grande parte dessas 

organizações não são as 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).  

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, a uma cooperativa de reciclagem localizada na mesma cidade.  Durante a visita 

técnica, observou-se a precariedade do processo, pois não havia nenhuma forma estabelecida 

de planejamento e método para executar as atividades. Percebeu-se, com isso, a necessidade 

de implantação de ações que visassem à colaboração com os processos da organização. Além 

disso,  através  do  alerta  à  comunidade  sobre a importância de ações para a  preservação  do  
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meio ambiente e o impacto dessas ações para o futuro, verificou-se também a relevância de se 

buscar mecanismos para uma maior conscientização perante o assunto, tanto para as crianças 

e jovens, quanto para os adultos.  

Desse modo, o objetivo geral dessa pesquisa é dar continuidade à implantação de 

melhorias na cooperativa de reciclagem “Ação Reciclar”, atuando agora em duas frentes: 

primeiramente, na implantação da ferramenta Ciclo de Controle de Qualidade (CCQ) e, em 

segundo lugar, na conscientização dos jovens e crianças sobre a importância da reciclagem. 

Segundo Fleury e Fischer (1987), o CCQ é formado por um grupo de pessoas que 

pertencem ao nível operacional, com o objetivo de propor modificações  naquilo que precisa 

ser melhorado ou solucionado. É uma atividade de grupos voluntários, composta de 

preferencialmente, no mínimo, três participantes e no máximo sete, que fazem parte de um 

mesmo setor. 

Segundo os mesmos autores, o CCQ tem por objetivos:  

 Diminuir a ocorrência de erros na linha de produção e melhorar a qualidade do 

processo e do produto; 

 Proporcionar maior eficiência da equipe de trabalho; 

 Incentivar o envolvimento do colaborador com seu trabalho; 

 Enaltecer a motivação do trabalhador como agente participante do processo; 

 Desenvolver a capacidade para resolver os problemas surgidos dentro da linha de 

produção; 

 Aprender a desenvolver a atitude de prevenção de problemas. 

 

Portanto, o CCQ tende a proporcionar à “Ação Reciclar” uma importante ferramenta 

que contribuirá para a melhoria da produtividade. Adicionalmente, o projeto busca 

conscientizar alunos, docentes e funcionários da PUC Minas Campus Poços de Caldas e a 

comunidade, em geral, para a importância da reciclagem de resíduos sólidos.  
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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 com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo (TURRIONI; MELLO, 2012). Nessa 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).  Além disso, para Álvaro Simon (2007), a pesquisa-ação 

marca-se por seu caráter emancipatório e tem especial aplicação em projetos de natureza 

social, solicitando que o informante assuma a condição de sujeito para a construção do 

conhecimento e da ação, fato este estabelece a relação forte entre a pesquisa-ação proposta 

para o presente projeto e seu caráter social. 

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 um escopo das principais operações envolvidas e definição 

dos recursos necessários para alcance do objetivo geral proposto, respeitando-se os prazos e 

recursos disponíveis. A implementação das ações está em andamento, sendo baseada em 

métodos de otimização de processos relacionados à área Engenharia de Produção, através da 

realização de pesquisa à literatura e troca de informações com o corpo docente do curso 

Engenharia de Produção da PUC Minas Campus Poços de Caldas.  Além disso, espera-se que  
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uma evolução das propostas até então criadas para este projeto de pesquisa, esteja demarcada 

na forma de implementação de ferramentas operacionais que ampliem a eficiência da 

cooperativa.  

Nesse caso, a proposta centraliza tal evolução na forma de definir um processo de 

implantação de aspectos de Círculo de Controle de Qualidade (CCQ), visto que essa 

ferramenta induz o cooperado à melhoria do desempenho, reduzindo os custos, aumentando a 

eficiência  na qualidade  de  seu  trabalho.  Entre  os aspectos do CCQ, buscam-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, serão desenvolvimentos 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”.  

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. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A pesquisa evidenciou a relevância de cooperativas no canal reverso dos resíduos 

sólidos urbanos e na consequente mitigação do impacto ambiental provocado por resíduos. De 

forma abrangente, destacaram-se: o aumento da vida útil dos aterros sanitários; a diminuição 

da disposição incorreta desses resíduos; a redução do gasto de energia; a 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.  
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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 

dos materiais coletados; 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 de Poços de 

Caldas para a obtenção de informações gerais a respeito da coleta seletiva, que já foi 

implantada e pretende-se expandir para todo o campus. 

De posse 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:  

 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 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.  
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 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 Poços de Caldas, sendo também realizado estudo de modelos 

e cotações para a compra de lixeiras para o campus;  

 Visando à conscientização sobre o processo de coleta seletiva, foram realizadas 

reuniões com a empresa de publicidade do curso de Propaganda e Publicidade da 

PUC Campus 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;  

 Realização de levantamentos de tempos e processos para a elaboração de modelo 

baseado na metodologia de mapeamento de fluxo de valor, bem como o estudo do 

comportamento dos cooperados para a realização de implantação de metodologia 

5S para a otimização da execução das tarefas; 

 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 foram 

instruídas melhorias simples que impactaram em uma maior produção e uma 

forma mais prática e eficiente de trabalho; 

 Realização de estudos sobre o Lean Manufacturing, uma filosofia operacional, 

uma forma de: especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam 

valor e realizar essas atividades sem interrupção sempre que alguém as solicitar 

para realizá-las de forma cada vez mais eficaz, ou seja, fazer cada vez mais com 

menos. Também é uma forma de tornar o trabalho mais satisfatório e de eliminar 

desperdícios. 

 

Dentre outras ações a serem realizadas, estão: 

 Na cooperativa “Ação Reciclar”, pretende-se aplicar o Círculo de Controle de 

Qualidade (CCQ), que consiste na proposta de reuniões sistemáticas  para conduzir 

atividades e sugestões para que a cooperativa aumente a produtividade e/ou reduza 

os custos;  através desta prática, é possível envolver os cooperados na melhoria do 

desempenho reduzindo os custos, aumentando a eficiência especialmente no que se 

refere à qualidade do seu trabalho; 
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 Acredita-se que as escolas tenham um papel relevante no que diz respeito a 

desenvolver o senso crítico dos alunos. Propõe-se trabalhar com atitudes e 

formação de valores, sensibilizando os alunos sobre a importância da reciclagem e 

reutilização, a fim de diminuir o acúmulo de lixo, como também poupar a natureza 

da extração inesgotável de recursos. 

 

Sobre o ponto de vista da interdisciplinaridade, o projeto promove uma interlocução 

direta entre várias disciplinas/cursos, entre os quais podemos destacar: Engenharia da 

Qualidade, Ciências Sociais e Comportamento Organizacional.  A Engenharia da Qualidade 

poderá 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 Sociologia, disciplina de Ciências Sociais, 

terá 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 extensionista em andamento visa 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 de ações encontra-se em andamento. Dentre as já 

implementadas, destacam-se as ações de conscientização na PUC Minas Campus Poços de 

Caldas, bem como as relativas à busca de melhorias nos negócios da cooperativa.  
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A Extensão Universitária  é a ação da Universidade junto à comunidade, a qual 

possibilita aos alunos transformarem seus conhecimentos universitários, colocarem em prática 

todo o conteúdo ministrado em sala de aula, possibilitando assim conviver com diferentes 

realidades, tendo a reciprocidade entre conhecimento e sociedade. 

Através 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, nos moldes aqui apresentados, mostra-se 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 da 

pesquisa reside no fato de sua capacidade de formulação, apropriação e difusão de 

conhecimento que seja transformador. Assim, a pesquisa-ação e a extensão conduzem à 

inclusão de conhecimento aos participantes. 
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  RESUMO 

 

O objetivo deste foi apresentar a descrição das oficinas multidisciplinares realizadas na sala de espera para 

pacientes com câncer submetidos à radioterapia, durante a execução do projeto de Extensão Universitária 

“Abordagem Multidisciplinar em Oncologia: múltiplos olhares em prol da qualidade de vida” da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Enfatiza-se, sobretudo a importância das 

oficinas ao que é preconizado em termos de intervenções grupais com enfoque e apoio aos pacientes e 

familiares, abordando múltiplos contextos da área da saúde. As oficinas foram sistematizadas durante dois anos, 

de quatro a três vezes, semanalmente, com abordagens multidisciplinares. Os resultados indicaram que as 

oficinas ofertadas pelos acadêmicos extensionistas e a troca de experiências entre os pacientes e suas famílias 

foram compreendidas e analisadas como sadias e vantajosas, pois proporcionaram maior autoexpressão, 

sociabilização, compreensão do sofrimento momentâneo, momentos de abstração e foco inverso à doença, “bem-

estar” físico e emocional. Diante disso, constatou-se que a estratégia de intervenção com abordagens 

multidisciplinares promoveu de forma eficaz o desenvolvimento de competências e habilidades dos acadêmicos 

envolvidos conforme prevê a Politica de Extensão Universitária, pelo trabalho comunitário dispensado aos 

pacientes com câncer e seus familiares. 

 

Palavras Chave: Oncologia. Modalidades Terapêuticas. Multidisciplinaridade. Extensão Universitária.  

 

WORKSHOP IN WAITING ROOM: A MULTIDISCIPLINAR 

APPROACH FOR CÂNCER PATIENTS 

ABSTRACT 

 

The purpose was to present the description of the multidisciplinary workshops held in the waiting room for 

cancer patients submitted to radiotherapy during the execution of the project of University Extension 

"Multidisciplinary Approach in Oncology: multiple looks for the quality of life" of the Pontifical Catholic 

University of Minas Gerais, Poços de Caldas campus will be reported. It is emphasized, above all, on the 

importance of the workshops to what is recommended in terms of group interventions with focus and support to 

patients and their families addressing multiple contexts in the health area. The workshops were systematized for 

two years, four to three times weekly, with multidisciplinary approaches. The results indicate that the workshops 

passed by the academics extension agents  and the exchange of experiences between patients and their families 

were understood and analyzed as healthy and advantageous, as it provided greater self-expression, socialization, 

understanding of momentary suffering, moments of abstraction and an inverse focus on the disease, Physical and  
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emotional well-being. Thus, the intervention strategy with multidisciplinary approaches has effectively promoted 

the development of skills and abilities of the academic involved, as foreseen by the Policy of University 

Extension, for the community work given to cancer patients and their families. 

 

Keywords: Oncology. Therapeutic Modalities. Multidisciplinarity. University Extension. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH, 2003), é fundamental que 

os serviços que prestam assistência à saúde, como o Sistema Único de Saúde, valorizem a 

diversidade humana. A PNH preconiza “que gestores, trabalhadores e usuários se envolvam 

em processos mútuos de troca, que possibilitem não só a produção de saúde, mas também a 

produção de sujeitos” (PEREIRA; PRADO, 2013).  

Dentre as diretrizes da PNH encontra-se em destaque, o acolhimento, compreendido 

como obrigação de “reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde”, exigindo assim de todo trabalhador da saúde uma escuta qualificada e o respeito à 

diferença (PNH, 2003). 

Complementando a PNH, o Ministério da Saúde apresenta a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (2006) que propõe que a assistência não seja apenas a aplicação de 

técnicas e métodos estabelecidos para a resolução de dificuldades e carências da comunidade, 

mas, fundamentalmente, uma ação transversal que visa potencializar o indivíduo.  E que, 

promover saúde é construir práticas que se pautem pela humanização, e pelo cuidado integral, 

entendendo saúde, como um movimento contínuo e incessante, que atravessa as diferentes 

dimensões da condição humana. (PEREIRA; PRADO, 2013).  

A proposta deste projeto de extensão visava recriar o cotidiano da sala de espera de 

uma clínica, lugar designado para espera do tratamento do câncer pela radioterapia. No 

contexto inicial, os pacientes com câncer aguardavam passivamente, por tempo prolongado e, 

em situação de “isolamento”, até o momento de receber o tratamento.  

Diante desse cenário, e à luz da PNH (2003), identificamos que estratégias com 

finalidades terapêuticas, educacionais e de apoio pudessem ser inseridas, e com propósitos 

claros, para aliviar a sobrecarga enfrentada pelos pacientes com câncer nos domínios físico, 

biológico, psicológico, emocional e espiritual. Portanto, pela abrangência da sala e pelo tempo 

de  espera,  criou-se  um  projeto  de  extensão  “Abordagem  multidisciplinar  em  oncologia:  
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múltiplos olhares em prol da qualidade de vida”
5
 apresentado primeiramente à clínica de 

radioterapia, que aderiu à parceria, em seguida ao edital da PROEX-2015, tendo a proposta 

aprovada, com continuidade em 2016. 

Como proposta de abordagem, apresenta-se a assistência em formato de oficinas em 

grupo, integrando extensionistas-pacientes-famílias/cuidadores-elementos, utilizando: 

movimentos corporais, músicas, vídeos, equipamentos lúdicos, poesias, histórias, desenhos, 

fotografias, temas voltados para o cotidiano (doença, tratamento, dor, família, lazer, trabalho, 

cidadania, meio ambiente, expectativa de vida futura, entre outros). Fundamentais para 

possibilitar o diálogo verbal e corporal, indistintamente, viabilizados pelo embasamento 

técnico-científico e apoiados pela formação generalista e humanizadora dos extensionistas 

envolvidos, conforme a Politica de Extensão Universitária (2006).   

A metodologia utilizada em oficinas de caráter lúdico possui potencial abrangente, 

sendo capaz de atingir vários níveis de compreensão e estabelecer vieses de comunicação e 

interação entre um grupo heterogêneo de pessoas, não só pela narrativa dialógica, como 

também pela expressão física abordada nas vivências corporais, buscando repertórios 

existenciais pautados na responsabilidade relacional (PEREIRA; PRADO, 2013; ANGELI et 

al., 2012; PINHEIRO et al., 2014).  

As oficinas foram planejadas e apresentadas aos presentes na sala de espera, de forma 

que pacientes e cuidadores refletissem sobre o momento da espera para o tratamento do 

câncer, e como poderiam ampliar suas potencialidades físicas e a interação relacional, e que a 

mesma, poderia auxiliá-los sobremaneira com a forma de lidar com as questões cotidianas.    

O modelo de abordagem apresentado pelo projeto de extensão foi pautado no cuidado 

humanizado, tendo como proposta criar possibilidades de acolhimento grupal, para os 

usuários do serviço em questão, quebrando o paradigma do modelo assistencial pautado nos 

sintomas da doença, conforme prevê a PNH (2003). Auxilia também a universidade a cumprir 

seu papel, no âmbito da formação assistencial, generalista e humanizadora dos acadêmicos 

envolvidos no projeto (Política de Extensão Universitária, 2006).  

As ações das oficinas do projeto em questão recomendavam postura sensível, não só 

dos extensionistas envolvidos, como também, de toda a equipe da clínica, cujas práticas 

profissionais deveriam ser politicamente éticas e afetivas, comprometidas com a integralidade 

e singularidade, promoção da saúde e da cidadania, para os pacientes e familiares que usavam 

os serviços da clínica para tratamento do câncer. 

                                                           
5
 Financiamento: Pró-reitoria de Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Proex PUC 

MG). 
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Assim, o objetivo deste estudo é apresentar a descrição das oficinas multidisciplinares 

realizadas em ambiente de sala de espera, para pacientes com câncer e familiares, como forma 

de amenizar os desconfortos ocorridos pelo tempo da espera para serem submetidos ao 

tratamento do câncer, por meio da radioterapia.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Propõe-se, no âmbito deste artigo, a descrever as oficinas previstas e executadas no 

cronograma de atividades do projeto de extensão “Abordagem multidisciplinar em oncologia: 

múltiplos olhares em prol da qualidade de vida”, intitulado e aprovado pelo edital da PROEX-

PUC Minas-2015, continuidade no ano de 2016, campus Poços de Caldas. Tratou-se de um 

estudo transversal e exploratório envolvendo pacientes em tratamento de radioterapia para o 

câncer, familiares e/ou cuidadores.  

Os indivíduos que aguardavam na sala de espera da clinica de radioterapia eram 

convidados a participarem do planejamento e execução das oficinas multidisciplinares. Em 

atendimento à Resolução 446/12 do CNS – Conselho Nacional de Saúde e CEPE – Comitê de 

Ética e Pesquisa, aqueles que expressaram interesse voluntário em participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo CEPE da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, CAAE: 40100114.9.0000.5137. 

Foram incluídos pacientes com qualquer tipo de câncer, estadiamento, idade, gênero, 

que expressaram voluntariamente interesse em participar das oficinas. 

Para integrar os diversos saberes e estabelecer a multidisciplinaridade, 40 acadêmicos 

distribuídos entre os cursos de Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária e 

Psicologia se inscreveram para capacitação extensionista. Posteriormente, foram selecionados, 

e acompanhados, diariamente, pelos professores no planejamento e execução das oficinas 

propostas, no âmbito deste projeto. 

Na execução das oficinas, houve a integração dos conhecimentos específicos de cada 

área, atuação dos extensionistas dos cursos envolvidos e participação do público-alvo. Na 

medida em que os pacientes traziam suas necessidades relacionadas aos domínios físico, 

sensorial, emocional, as oficinas eram ajustadas, previamente à execução, à luz da 

multidisciplinaridade. Dessa maneira, as sugestões e necessidades dos participantes foram 

sempre agregadas ao planejamento e execução, a fim de tornar as oficinas viáveis, dinâmicas, 

prazerosas, e potencialmente capaz de provocar alívio e acolhimento aos participantes.  
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No decorrer de 2 anos, foram ofertadas 3 a 4 vezes, na semana, seguindo o calendário 

acadêmico, oficinas para pacientes com câncer, que se encontravam aguardando na sala de 

espera para receber o tratamento de radioterapia, familiares e/ou cuidadores.  

Com oferta semanal, tivemos:  

a) “Oficina Tocar para sentir” – os pacientes foram estimulados pelos alunos da 

fisioterapia, enfermagem e outros, a utilizarem como recurso a automassagem manual, 

associada ou não com objetos de diferentes texturas e movimentos, como resgate da memória 

dos movimentos (cinestesia), percepção e esquema corporal. 

b) “Oficina do corpo: Plante alegria e colha felicidade” - os alunos da fisioterapia, 

psicologia, enfermagem e outros estimulavam os participantes a se exercitarem em grupo. Os 

exercícios incluíam o treino da mobilidade, flexibilidade e força dos membros superiores 

(MMSS), membros inferiores (MMII), e da coluna, acompanhados de exercícios respiratórios. 

Usando como recurso a música associada à bola, bastão, bambolê, faixa elástica e halter.  

c) “Oficina: Deixa a vida me levar” exercícios respiratórios associados à dança de 

estilos diversos, usando recursos sonoros, principalmente, cantigas como: “Eu sou o Zé”, “A 

Casinha”, “Pam”, “Parapara”, “Eu vou Andar de Trem”, “Doutor”. 

d) “Oficina: Diálogos necessários” os alunos da psicologia, fisioterapia, direito, 

enfermagem, medicina veterinária criavam desenhos, jogos de memória, caça-palavras com 

intuito de criar o diálogo acerca das estratégias para o enfrentamento da doença e percepção 

em relação ao tratamento. 

 

Com oferta quinzenal: 

a) “Oficina: Recursos expressivos” - alunos da psicologia, fisioterapia, enfermagem 

utilizavam de diversos elementos para criar um cenário de elaboração das experiências 

pessoal e coletiva: recursos gráficos, linguísticos e corporais, filmes/vídeos, colagens, 

desenhos, dança. 

b) “Oficina Grupo de discussão para cuidadores” - um tema, por exemplo, uma 

viagem, era proposta, e os participantes eram estimulados a fazer em dobradura de papel 

qualquer forma de veículo. Este recurso criava espaço para o diálogo acerca do processo de 

enfrentamento da doença e do tratamento, e da reestruturação das condições de vida cotidiana.  

c) “Oficina: Contadores de cartas e lembranças” - alunos da psicologia, fisioterapia, 

enfermagem estimulavam a narrativa das histórias de vida como forma de elaboração das 

experiências  e  a  compreensão  das  situações  de  adoecimento,  readaptação  e  resolução de  
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conflitos. Foi utilizada a criação de situações na maioria das vezes ligadas a um momento de 

celebração como: data de aniversário, dia das mães, dia dos namorados, festa e santos juninos, 

dia dos pais, natal, entre outros. 

d) “Oficina: Orientação e educação em saúde” - os alunos da enfermagem, medicina 

veterinária, fisioterapia, psicologia ressaltavam o autocuidado com os cabelos, unhas e pele, 

mãos, higiene corporal, etc. E, os cuidados com a higienização e preparação dos alimentos, 

com os animais domésticos e ambiente mútuo de convivência, e os riscos que os mesmos 

oferecem á saúde da população.  

A cada dois meses, foram ofertadas as seguintes oficinas: 

a) “Oficina: Como é que faz?” - alunos da fisioterapia, enfermagem, psicologia 

propunham cuidados posturais e orientações ergonômicas.  

b) “Oficina: Dois dedinhos de prosa - educação em saúde” foi integrada pelos temas 

abordados pelos alunos do direito, psicologia, medicina veterinária a respeito de cidadania, 

meio ambiente, direito dos pacientes com câncer, entre outros, baseado na cartilha do 

Ministério da Saúde/INCA constituindo assim, recursos para narrativa das palestras 

educativas e interativas. 

Finalizando, com oferta semestral: “Oficina: Bingo - saúde em dia” - todos os alunos 

participavam desta oficina, que normalmente ocorria no encerramento do semestre. Como 

forma de averiguar a aquisição de conhecimentos pela participação nas oficinas e facilitar a 

discussão em grupo, temas diversos eram sorteados. Quando o grupo apresentava 

conhecimento acerca do assunto, como prêmio, brindes arrecadados na comunidade eram 

doados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto produziu 11 oficinas descritas na metodologia com a participação integral 

dos pacientes, familiares/cuidadores e extensionistas, com ofertas semanal, quinzenal, mensal 

e semestral.   

Um estudo reflexivo aplicado para trabalhadores com uso de alongamentos relata que 

a sala de espera é um ambiente favorável para prestar assistência à saúde e, que a 

cinesioterapia proporcionou melhora das dores musculares, maior disposição para as 

atividades laborais e melhora no humor, da população estudada (RODRIGUES, 2015).  

Ferreira e Rocha (2007) relataram sobre as evidências dos efeitos positivos da massoterapia,  
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para pacientes com câncer, associando a redução dos sintomas físicos e psicológicos à 

combinação dos efeitos físico-químicos gerados pelas manobras, corroborando com os relatos 

de alívio, descritos pelos participantes do presente projeto. 

Verificamos que as oficinas que envolviam cinesioterapia e massoterapia como 

recurso atraiam a participação de todos os presentes na sala de espera. Após a massoterapia, 

muitos participantes, voluntariamente compartilhavam sentimentos e memórias que se 

refletiam de forma positiva no alívio das queixas apresentadas.   

Algumas atividades obtiveram destaque, como a confecção de um desenho, em cartaz, 

denominado pelos pacientes como “cão coragem”; a brincadeira da “batata quente” usando 

uma bola, a música e uma pergunta; “Árvore dos sentimentos” que foi recoberta por cartões 

com mensagens de superação, fé, esperança, saúde e alegria, produzidas pelos próprios 

pacientes e cuidadores. 

Além das oficinas para criação de cartões, como espaço para participação, motivação, 

expressão dos sentimentos e sensações físicas, destacaram-se a oficina para ensinar as 

diferentes formas de amarrar e usar os lenços, seguida da doação dos mesmos; o dia da 

beleza, em alusão ao Outubro Rosa, e a oficina de cuidados com a pele e doação de bonés, 

referenciando o Novembro Azul. 

Nas oficinas, pacientes, familiares/cuidadores e extensionistas sentiam-se 

descontraídos e motivados a interagir, de forma que, à medida que os dias passavam, sentiam-

se seguros para brincar e sorrir, enquanto participavam das atividades propostas. Utsunomiy 

(2012) destaca que o humor ajuda a manter as relações entre as pessoas, facilita a criação e a 

manutenção de vínculo, tão essenciais para o trabalho em equipe e entre o profissional de 

saúde e o paciente, além de diminuir as barreiras entre as pessoas e tornar a comunicação mais 

ágil e efetiva. Ainda de acordo com este autor, o riso, expressão maior da alegria é uma 

conduta ativa, uma ação voluntária que permite o encontro dos pacientes, acompanhantes e 

profissionais da saúde criando oportunidade potencial para troca de experiência e atitude 

perante a vida. 

Pacientes e familiares/cuidadores ao interagirem com os extensionistas na sala de 

espera indicaram que as músicas utilizadas nas oficinas eram o diferencial motivador para o 

alívio das tensões, pois, por meio da música, conseguiam afastar as preocupações cotidianas, 

além de sentir o ambiente mais acolhedor e harmônico. 

 Segundo Fregtman (1989), a música ocasiona alteração na frequência cardíaca, 

respiração e pressão sanguínea, retarda a fadiga muscular, aumenta o metabolismo, amplia a 

sensibilidade e facilita o acesso para outras formas de estímulo e percepção. Além das 
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alterações biológicas já descritas, Milleco Filho (2001) ressalta que, pelo som da música, o ser 

humano é capaz de revelar seu mundo interno e subjetivo, no qual as emoções têm 

particularidades, e os movimentos estão à margem de uma descrição quase discursiva. 

De acordo com Carvalho (2002), a expressão dos sentimentos faz com que a energia 

seja revigorada, auxiliando as células “boas” a se fortalecerem para combater as células 

“más”, auxiliando assim, no tratamento do câncer. Desse modo, a, integrada ao tratamento, 

permite que o paciente possa estabelecer uma comunicação com seus conteúdos internos de 

modo menos árduo, fortalecido pela associação entre a música, emoção e sistema 

imunológico (BRUSCIA, 2000; CARVALHO, 2002).  Bergamini (2005) ainda destaca que as 

emoções estão intimamente ligadas ao maior ajustamento do indivíduo consigo mesmo, ao 

ambiente físico onde está inserido e aos sujeitos com os quais convive. Dessa maneira, a 

revelação dos sentimentos exerce efeitos motivadores, influenciando a percepção, 

aprendizagem e o desempenho humano. 

A oficina de doação de lenços e bonés e o dia da beleza foram planejados para 

minimizar os efeitos indesejáveis do câncer e criar espaço para o diálogo sobre autocuidado e 

socialização, devido ao problema enfrentado pelos pacientes, logo após duas a três semanas 

do início do tratamento, a alopecia.  A falta de cabelo causa sérios danos na aparência física e 

autoimagem, afastando as pessoas do convívio social, mesmo que por curto período de tempo, 

uma vez que a perda de cabelo é reversível, mas pode trazer danos irreparáveis, segundo, 

Henriques et al. (2010). 

Embora a sala de espera fosse compartilhada por várias pessoas em busca do mesmo 

objetivo, o tratamento do câncer, os pacientes não compartilhavam das mesmas opiniões, 

problemas, histórias de vida, opressões e dores, gerando sensação de isolamento e 

distanciamento cada vez maior entre eles. Nesse sentido, ficou evidente que as oficinas 

possibilitaram a transformação da população envolvida, no momento em que compartilharam 

suas restrições físicas e entrelaçaram suas histórias pessoais, criaram oportunidades para que 

as ações propostas fossem incorporadas, auxiliando o enfrentamento do sofrimento e das 

dificuldades físicas. 

Desta maneira, com a participação nas oficinas, os pacientes, ao confrontarem seus 

problemas com os dos outros, passaram a reestruturar seus costumes e atitudes, em relação às 

dos outros pacientes, e muitas vezes se reconheceram em comportamentos rígidos com 

potencial para adoecimento.  
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Por fim, confiamos no êxito das ações propostas no âmbito deste projeto de extensão 

pelo impacto da mudança de perfil assistencial ofertado aos pacientes que aguardavam para 

receber o tratamento de radioterapia. A continuação e execução das oficinas na sala de espera 

foram  sustentadas,  durante os  dois anos, pelo acolhimento aos pacientes e suas famílias, que  

possibilitaram a compreensão de si mesmos, dos outros e da vida, perante a doença e a 

possibilidade de cura, sem perder o amparo do olhar afetivo e solidário, ofertado pelos 

extensionistas durante as ações.  

Os extensionistas deste projeto foram rotineiramente acompanhados e amparados, 

tanto na preparação como na execução das oficinas. Dessa maneira, foi possível avaliar o 

efeito do envolvimento dos mesmos com a população-alvo, pela habilidade e competência em 

preparar e excetuar as oficinas, capacidade de solucionar problemas relativos a esta demanda, 

fortalecidos pela solidificação dos conhecimentos, métodos e técnicas adquiridos em sala de 

aula, conforme prevê a Politica de Extensão Universitária (2006).  

A oferta do projeto foi fundamental para introduzirmos a compreensão teórica que 

sustenta a prática, e inserir nova forma de ensino aos alunos extensionistas, no contexto da 

multidisciplinaridade, e principalmente, pela compreensão da Política Nacional de 

Humanização (2003) e Politica Nacional de Promoção de Saúde (2006). 

Por fim, sugere-se que a clínica em questão abandone o antigo modelo verticalizado 

praticado pelas instituições que prestam assistência à saúde das pessoas, e que busque novas 

formas de abordagens, conforme prevê a PNH (2003), baseando nas experiências e relatos 

positivos prestados pelos pacientes e familiares/cuidadores que participaram das oficinas 

ofertadas, e ainda, a sala de espera é ambiente favorável para que a mudança ocorra. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As oficinas realizadas em ambiente de sala de espera tiveram excelente adesão dos 

acadêmicos extensionistas, dos pacientes e de seus familiares, influenciando de forma positiva 

no modo de interagir e gerir a vida. 

Entendendo que a sociedade retroalimenta o ensino, a pesquisa e a extensão, 

estimamos que discentes e docentes envolvidos com as oficinas propostas no âmbito deste 

projeto de extensão, conseguiram adquirir conhecimentos técnico-científicos capazes de 

transformar as vivências de sala em experiências reais, para promoção da saúde dos pacientes 

com câncer, submetidos ao tratamento de radioterapia, e de seus cuidadores, amparando o 

cumprimento da missão assistencial da universidade para com a sociedade de inserção. 
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Os alunos tiveram a oportunidade de agregar o conhecimento técnico-científico ao 

humanístico, pela compreensão da Política Nacional de Humanização e a Politica Nacional de 

Promoção de Saúde ao prepararem e executarem as oficinas, essenciais para a formação de 

bons profissionais.  
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RESUMO 

 

O Projeto de Extensão “Retratos do Cotidiano em Saúde” busca promover qualidade de vida por meio da 

promoção da saúde, da prevenção de agravos e da redução de danos através de ações educativas. Um dos campos 

de atuação do projeto é um Albergue, localizado em uma cidade de Minas Gerais, que oferece aos moradores de 

rua acolhimento e suporte básico, com capacidade para atender 23 pessoas. Visto que o acesso aos cuidados 

básicos e a exclusão social estão entre as maiores dificuldades enfrentadas por essa população, foram realizadas 

diversas atividades visando maior atenção, cuidado e promoção de saúde aos moradores. As atividades foram 

avaliadas positivamente pelos moradores, pelos funcionários e pelas acadêmicas. A ação se baseou na 

identificação e satisfação das necessidades básicas de uma população normalmente negligenciada, que se 

encontra numa situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, as dinâmicas possibilitaram a ampliação do 

conhecimento dessa população às questões sobre saúde, como higiene pessoal, DSTs, malefícios do tabagismo e 

importância do perdão pessoal para a saúde mental. Vistos os benefícios para todos os envolvidos na atividade, 

propõe-se a continuação e ampliação de ações como esta, visando uma maior inclusão dessa população na 

sociedade, tornando-os capazes de adotar mudanças de comportamentos e práticas, além de dispor de meios 

necessários para a operacionalização dessas mudanças.  

 

Palavras-chave: Situação do morador de rua no Brasil. Higiene pessoal. Saúde mental do morador de rua.  

Sexualidade. 

 

PROMOTION OF EDUCATIONAL ACTIONS OF HEALTH IN 

HOMELESS PEOPLE 

ABSTRACT 

 

 The extension program “Retratos do Cotidiano em Saúde” aims to promote life quality through health 

promotion, prevention of diseases and harm reduction through educational activities. One of the fields of 

expertise of the project is a hostel, located in Minas Gerais, that offers basic support for homeless, with capacity 

for 23 people. Since access to basic care and social exclusion are among the major difficulties faced by this 

population, several activities were carried out aiming a greater attention, care and health promotion to the 

residents of the hostel. The residents, the workers and the academics, positively evaluated the activities.  The 

action was based on identifying and satisfying the basic needs of a population usually neglected, which are in a 

situation of social vulnerability.  In this way, the dynamics allow the expansion of this population knowledge on 

health issues, such as personal hygiene, STDs, smoking and the importance of personal forgiveness for mental 

health. Seen the benefits for all those involved in the activity, it is proposed the continuation and extension of 

actions like this, that aimed a greater inclusion of this population in society, making them able to adopt changes 

in behaviours and practices, in addition to have the necessary ways to operationalize these changes. 

 

Keywords: Situation of homeless people in Brazil. Personal hygiene. Mental health of homeless people. 

Sexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A População em Situação de Rua é definida como grupo populacional heterogêneo 

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

fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza áreas públicas como 

espaço de moradia e sustento, assim como unidades de acolhimento para pernoite temporário 

ou moradia provisória (BRASIL, 2009).  

De acordo com o censo para a população em situação de rua, realizado em 71 

municípios brasileiros (META/MDS, 2008), o perfil social demonstra que essa população é 

predominantemente masculina (82%), na faixa etária entre 25 e 44 anos, e os principais 

motivos que os levaram a morar na rua são problemas com álcool e drogas, desemprego e 

conflitos familiares.  Relata-se ainda que o maior problema da área da saúde, que atinge os 

moradores de rua, refere-se ao sofrimento mental, como dependência de álcool e drogas em 

geral e ainda neuroses e psicoses (BOTTI et al, 2009). 

Sobre os hábitos de higiene, os principais locais utilizados para tomar banho e realizar 

necessidades fisiológicas são os albergues, a rua e os banheiros públicos (META/MDS, 

2008). Dessa forma, essa dificuldade de acesso a locais para higiene pessoal propicia a 

disseminação de doenças e dificulta a prevenção e a promoção de saúde (LACERDA et al, 

2012). 

O direito à atenção integral à saúde é um princípio preconizado pelo Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2011). Atualmente, o trabalho das equipes de Saúde da Família é 

caracterizado pela atuação em uma área geográfica fixa e uma população adscrita, o que 

dificulta a inclusão dos moradores de rua nessa rede assistencial.  

Para alcançar um nível adequado de saúde, as pessoas precisam saber identificar e 

satisfazer suas necessidades básicas. Devem ser capazes de adotar mudanças de 

comportamentos, além de dispor dos meios necessários à operacionalização dessas mudanças. 

Nesse sentido, a educação em saúde significa contribuir para que as pessoas adquiram 

autonomia para identificar e utilizar os meios para preservar e melhorar a sua vida 

(OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). 

A discussão da promoção da saúde, prevenção de agravos e redução de danos é tarefa 

de grande complexidade, visto que envolve elementos que ultrapassam os limites do setor 

saúde, enlaçando conceitos de intersetorialidade, o que abre espaço para concretizar a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
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A inserção precoce dos discentes no universo do trabalho dos serviços de saúde 

promove a aproximação destes com a realidade dos diversos grupos sociais, permitindo 

investigar a relação entre os diferentes estilos de vida e a ação dos determinantes sociais na 

saúde da população. Nesse contexto, a extensão universitária consolida-se como um dos 

meios de ampliação dos canais de interlocução com os segmentos externos à universidade e, 

simultaneamente, o contato com a sociedade, retroalimentando o ensino e a pesquisa e a 

própria extensão, contribuindo para o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos 

(PUC, 2006).  

Trabalhar a promoção da saúde requer do profissional desta área mais que o 

desenvolvimento de competências profissionais, mas a formação centrada nas competências 

colaborativas, tendo como parâmetro os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

extensão na PUC Minas busca contribuir para o desenvolvimento da sociedade, priorizando as 

ações que possibilitam a inclusão social, por meio de uma relação de reciprocidade (PUC 

Minas, 2015). 

A partir do que foi demonstrado, essa atividade de extensão tem como objetivo 

principal promover uma interação entre acadêmicos e futuros profissionais de saúde com a 

realidade da população em situação de rua, tornando-os agentes de ações educativas e 

culturais de promoção de saúde e prevenção de agravos. Além disso, pretende-se promover a 

integração entre a universidade e a comunidade, estabelecendo um vínculo por meio das ações 

extensionistas, com dinâmicas adequadas à realidade vivenciada pelo público-alvo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo visa relatar ações extensionistas que buscaram a promoção da saúde 

e a prevenção de agravos para os usuários do Albergue, que se localiza em um município de 

Minas Gerais e oferece alimentação, higienização e dormitório para a população em situação 

de rua, tendo capacidade de atender a 23 pessoas. 

No período de dez meses, foram realizadas seis atividades, sendo quatro de maior 

relevância: “Dia Mundial da Água”, “Dia Mundial da Saúde”, “Sexualidade e Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST)” e “Antitabagismo”.  

As atividades tiveram como base as demandas do local, relatadas pelos funcionários, e 

foram planejadas por acadêmicas de medicina da PUC Minas, participantes do projeto de 

extensão  “Retratos  do  cotidiano  em  saúde”.  Os temas  abordados  nas  dinâmicas  foram  
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previamente estudados pelas acadêmicas. O público-alvo das oficinas foram os moradores do 

Albergue, que, apesar de fazerem parte de um mesmo grupo social, abrangia pessoas 

diferentes a cada dinâmica, visto que o Albergue é um local de passagem. 

As atividades foram realizadas mensalmente, com duração média de 2 horas, sendo 

conduzidas pelas acadêmicas extensionistas com o auxílio dos funcionários. O intervalo entre 

as dinâmicas era destinado ao planejamento das mesmas, assim como a elaboração de 

materiais e o estudo da temática a ser abordada. 

A ação do dia Mundial da Água consistiu numa dinâmica sobre a higiene pessoal, 

sendo realizada em duas etapas: uma discussão acerca do tema com base em uma cartilha  

elaborada pelas acadêmicas (Figura 1); realização de um bingo, que teve como brindes 

produtos de higiene pessoal.  

Para atender a demanda desse grupo populacional, os procedimentos de práticas de 

higiene foram selecionados visando à adequação às características do público-alvo, como 

conhecimento prévio e condições socioeconômicas. 

 

Figura 1 - Cartilha sobre o dia Mundial da Água 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A ação do Dia Mundial da Saúde abordou a saúde mental, com foco no perdão 

pessoal. Foi proposta uma roda de conversa, conduzida pelas alunas e pelas funcionárias do 

Albergue. Foram distribuídos papeis para que todos escrevessem um arrependimento, sendo 

colocados dentro de uma caixa e redistribuídos aleatoriamente. Cada um retirava um papel da 

caixa, tendo a oportunidade de ler para a roda e falar sua percepção a respeito. Depois, o papel 

era jogado fora como um símbolo do perdão pessoal. Após esse momento, novos papeis 

foram distribuídos para que os participantes escrevessem algo do qual se orgulhavam de já 

terem feito.  
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A ação da Sexualidade e DST propôs uma roda de conversa, em que os participantes 

poderiam fazer perguntas orais ou escritas, além de compartilhar seus conhecimentos e 

vivências. Foram distribuídos preservativos, além de orientações sobre a importância do seu 

uso. 

A ação Antitabagismo abordou uma discussão sobre a temática tomando como base 

uma cartilha elaborada pelas acadêmicas (Figura 2). Buscou-se expor os fatores prejudiciais 

do tabagismo que fogem ao senso comum, com o objetivo de atrair a atenção dos 

participantes. 

 

Figura 2 - Cartilha sobre o dia Antitabagismo 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 RESULTADOS  

 

As intervenções foram registradas por meio de fotos, listas de presença e relatórios dos 

funcionários do Albergue e das extensionistas. Por meio desses documentos, tornou-se 

possível avaliar a evolução e o impacto das atividades para os envolvidos. 

As acadêmicas tiveram a oportunidade de estabelecer convívio próximo com uma 

população negligenciada e que não costuma procurar atendimento nos serviços de saúde 

frequentados por elas. Além disso, houve a possibilidade de vivenciar uma realidade 

diferente, o que promoveu uma troca cultural enriquecedora para todos. 
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Para a formação acadêmica e para a vida pessoal, poder levar a promoção de saúde e 

prevenção de agravos para essa população foi gratificante, uma vez que as pessoas em 

situação de rua não têm políticas públicas de saúde específicas ou tais políticas não são 

suficientes para atender as demandas.  

As atividades foram avaliadas com grande satisfação por parte dos funcionários, dos 

usuários do Albergue e das estudantes. Uma das funcionárias avaliou uma das dinâmicas  

como “diferente do habitual do albergue e enriquecedora” e também pediu que as 

acadêmicas continuassem realizando esse tipo de dinâmica e que expandissem para outros 

cursos. 

As cartilhas elaboradas pelas autoras foram bem aceitas pelos participantes, que as 

liam com atenção e guardavam com carinho. O bingo foi avaliado como uma forma 

descontraída e didática de se realçar a importância da higiene pessoal na promoção da saúde, 

além de ser uma oportunidade para que eles tivessem acesso a produtos básicos de higiene 

pessoal, como uma escova de dente, que um dos moradores relatou ser produto a que nunca 

teve acesso.  

A dinâmica acerca do perdão pessoal teve grande aceitação e abertura por parte dos 

moradores, que se mostraram participativos e comovidos pelo tema abordado. A Figura 3 

mostra a organização dos participantes durante esta atividade, mostrando a disposição de 

todos em torno de uma roda, que possibilitou a conversa, a reflexão e a escuta de cada um. 

Relatos pessoais foram constantes e frases como “O perdão do outro é o que eu não 

consigo” e “Me arrependo de algo que fiz, mas estou tentando mudar” mostram como o 

perdão é um assunto delicado e de grande importância para essas pessoas, devendo assim ser 

trabalhado constantemente (ESMERALDO FILHO, 2006). 

A discussão acerca da Sexualidade e das DST contou com grande participação dos 

moradores, que formularam perguntas e compartilharam experiências. A distribuição dos 

preservativos ocorreu após a roda de conversa, o que facilitou para que todos estivessem mais 

abertos ao tema. 

Figura 3 – Roda de conversa sobre o perdão pessoal 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A ação Antitabagismo teve um grande impacto para os moradores porque a maioria 

dos participantes era composta por fumantes, que relataram os malefícios do cigarro que eles 

perceberam ao longo dos anos de uso. Além disso, alguns expressaram que tinham o desejo 

de cessar o tabagismo, mas que necessitavam de ajuda e apoio, e que a dinâmica serviu como 

um incentivo. 

No final de uma das atividades, um dos moradores pediu para realizar uma oração, em 

que ele pediu pela segurança e futuro das alunas. Essa atitude evidenciou a importância que o 

tempo dedicado a ouvir aqueles moradores significou para eles, além das informações sobre 

questões de saúde, como as cartilhas, os materiais de higiene pessoal e a partilha de 

conhecimentos e experiências pessoais. 

Ao final de cada atividade, era realizada uma avaliação subjetiva acerca da dinâmica, 

questionando aos moradores e funcionários o que acharam sobre a atividade e a temática. 

Além disso, a “Declaração de Realização de Atividades de Extensão”, preconizada pela 

PROEX, foi entregue à diretora do albergue após cada dinâmica, para que a mesma avaliasse  

a atividade realizada e o impacto a longo prazo na população do local. Essas declarações 

foram arquivadas, juntamente com relatos das acadêmicas acerca das atividades, 

documentação fotográfica e materiais entregues, a fim de se manter um registro de tudo que 

foi realizado e do impacto que gerou na população em questão. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Essa intervenção possibilitou a aproximação da realidade da rua a partir da 

convivência com os moradores do local de prestação de serviços sociais e a troca de 

experiências entre eles e as acadêmicas.  

A realização de um projeto de extensão exige um embasamento teórico adquirido na 

formação e ensino acadêmico, além de uma pesquisa específica para se abordar a população 

em questão. Com isso, a extensão incentiva a integração entre os três pilares preconizados por 

uma Universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

 Segundo o princípio da equidade Sistema Único de Saúde (SUS), 2003, os “serviços 

de saúde devem considerar que em cada população existem grupos que vivem de forma 

diferente, ou seja, cada grupo ou classe social tem seus problemas específicos, tem diferenças 

no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida”. 

“Assim os serviços de saúde devem saber quais são as diferenças dos grupos da população e  
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trabalhar para cada necessidade”. Isso implica, em primeiro lugar, a realização de estudos 

epidemiológicos da população de rua e as definições de estratégias e meios específicos que 

viabilizem o acesso desta população aos recursos de saúde disponíveis. 

A precariedade e insalubridade das ruas, culminando em exposição e riscos 

cumulativos, requerem intervenções e formas de tratamento orientadas, segundo a sua 

especificidade, desafiando os conceitos gerais de universalidade, integralidade e equidade do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012).   A partir disso, conclui-se que a intervenção foi 

adequada e bem aceita pela população alvo, uma vez que há a identificação e satisfação das 

necessidades básicas desta população, normalmente negligenciada e em situação de 

vulnerabilidade social. Além disso, são disponibilizados recursos para que a população seja 

incluída dentro das ações de políticas publicas da sociedade, tornando-os capazes de adotar as 

mudanças de comportamentos e práticas. 

No campo da saúde mental, percebe-se que os moradores de rua demandam essa 

atenção psicossocial, uma vez que convivem com situações que propiciam e agravam 

situações como violência e uso de álcool e drogas. Dessa forma, a intervenção possibilita uma 

interação entre as acadêmicas, os funcionários e os moradores, com foco na importância da 

saúde mental e do perdão para uma vida saudável. 

A partir desse trabalho, espera-se que sejam desenvolvidas ações semelhantes voltadas 

para a População em Situação de Rua, assim como a criação e a efetivação de políticas 

públicas com foco na promoção de saúde e prevenção de agravos. Espera-se que outros 

projetos de extensão contribuam para a melhoria da qualidade de vida dessa população tão 

negligenciada e esquecida, promovendo autonomia, integração social e valorização desses 

moradores.  
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RESUMO 

 

Com o envelhecimento populacional, os idosos se tornaram suscetíveis a doenças crônicas não transmissíveis, 

como as doenças cardiovasculares e as pulmonares, que são atualmente um problema de saúde pública por 

trazerem inúmeras morbidades e mortalidade à população. Os portadores desse tipo de doença muitas vezes 

apresentam hábitos de vida sedentários, que contribuem para a piora do quadro clínico, além de gerar um ciclo-

vicioso que acarreta prejuízos funcionais, emocionais e sociais, prejudicando a qualidade de vida desses idosos. 

Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da prática de exercícios físicos em idosos portadores de doenças 

cardiovasculares e respiratórias crônicas, na busca de promover a interdisciplinaridade e a relação entre teoria e 

prática, bem como o intercâmbio entre a universidade e a comunidade, visando à manutenção da independência 

funcional de idosos. Este projeto foi elaborado na tentativa de enfatizar a importância em atuar de forma 

interdisciplinar, demonstrando aos alunos a relação estreita entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 

contribuir para formar profissionais éticos, com uma visão generalista e humanizada. Para atingir os objetivos 

descritos, as ações desse projeto abrangeram o estudo, planejamento, orientação, avaliação, supervisão e 

aplicação de exercícios para idosos com doenças cardiorrespiratórias crônicas. Os idosos portadores de doenças 

cardiovasculares e respiratórias crônicas se beneficiaram com ganho de condicionamento cardiorrespiratório, 

melhora do desempenho para realizar de forma mais independente suas atividades de vida diária e, 

consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Como resultados para a comunidade acadêmica, foi possível 

associar a teoria à prática, permitindo experiências além da sala de aula visando à interdisciplinaridade e o ao 

contato direto com a comunidade regional, buscando, de uma forma humanizada, generalista e ética, atender as 

necessidades desse público, ampliando os conhecimentos e trocando experiências, o que favoreceu uma visão 

integrada do aspecto social. 
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RESPIRA-AÇÕES: PHYSICAL EXERCISE AS A TOOL FOR 

INTERDISCIPLINARITY AND FOR THE FUNCTIONAL 

INDEPENDENCY MAINTENANCE ON ELDERLY 

 

ABSTRACT 

 

With the aging population, the elderly have become susceptible to chronic noncommunicable diseases, 

such as cardiovascular and lung diseases. They are currently a public health problem because they bring 

countless morbidity and mortality to the population. Patients with this type of disease often have a sedentary life 

habit that contributes to clinical condition worsening, as well as generating a vicious cycle that causes functional, 

emotional and social damages, leading to impairment in the quality of life of these elderly patients. This study 

aims to evaluate the effects of physical exercise practice in elderly patients with chronic cardiovascular and 

respiratory diseases, in order to promote interdisciplinarity and the link between theory and practice, as well as to 

promote the exchange between the University and the community, aiming at the maintenance of the functional 

independence of the elderly. This project was elaborated to emphasize the importance of acting in an 

interdisciplinary way, demonstrating to students the close relationship between teaching, research and extension 

projects, as well as contributing to train ethical professionals with a general and humanized vision. In order to 

achieve the objectives described, the actions of this project covered the study, planning, orientation, evaluation, 

supervision and exercise application for the elderly with chronic cardiorespiratory diseases. The elderly with 

chronic cardiovascular and respiratory diseases were benefited with the improvement of cardiorespiratory 

fitness, improving the performance of independent daily life activities and, consequently, a better quality of life. 

As results for the academic community, it was possible to associate theory with practice, allowing experiences 

beyond the classroom aiming at interdisciplinarity and direct contact with the regional community, in an effort 

for a humanized, general and ethical way to meet the needs of this public, enhancing the knowledge and 

exchanging experiences, favoring an integrated view of the social aspect and consolidating the inseparability 

between teaching, research and extension. 

 

Keywords: Physiotherapy. Chronic Noncommunicable Diseases. Aging. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento, de acordo com o Ministério da Saúde (2006), faz parte da realidade da 

maioria das sociedades. Estima-se para o ano de 2050 que existirão cerca de dois bilhões  de 

pessoas com sessenta anos ou mais, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil, onde se estima que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de 

idosos. 

Com o envelhecimento populacional, os idosos se tornaram suscetíveis a doenças crônicas 

não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e as doenças pulmonares, que são 

atualmente um problema de saúde pública por trazerem inúmeras morbidades e mortalidade à 

população. Os portadores desse tipo de doença muitas vezes apresentam hábito de vida 

sedentário, que contribui para a piora do quadro clínico, além de gerar um ciclo-vicioso que 

acarreta prejuízos funcionais, emocionais e sociais, acarretando prejuízo na qualidade de vida 

desses idosos. (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004). 
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Em geral, essas doenças são de longa duração, múltiplas, exigem acompanhamento 

multidisciplinar permanente, intervenções contínuas e requerem que grandes recursos 

materiais e humanos sejam despendidos, gerando encargos sociais e ao sistema público. No 

Brasil, por exemplo, elas respondem por, aproximadamente, 70% dos gastos assistenciais com 

a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), desde o final da década de 90, utiliza o conceito 

de “envelhecimento ativo” buscando incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores 

que afetam o envelhecimento. Tem como objetivo favorecer, entre outras, a prática de 

atividades físicas no cotidiano e no lazer, o acesso a alimentos saudáveis e à redução do 

consumo de tabaco, pois tais medidas contribuirão para o alcance de um envelhecimento que 

signifique também um ganho substancial em qualidade de vida e saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

A Política Nacional do Idoso (Lei 8842/1994) tem como objetivo assegurar à pessoa idosa 

seus direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade.  Dessa forma, fica clara a importância em criar ações que 

possam atender as demandas dessa população, buscando a manutenção ou a recuperação da 

autonomia e independência funcional do idoso. Além disso, tais ações possibilitam a 

participação da comunidade acadêmica em demandas sociais contribuindo para a 

transformação desses indivíduos. 

Entendendo que os conhecimentos produzidos academicamente devem estar a serviço da 

dignidade das pessoas da comunidade, o projeto Respira-Ações visa a buscar meios para 

minimizar os prejuízos que as doenças cardiovasculares e respiratórias causam a essas pessoas 

idosas, por meio da prática de exercícios e educação em saúde.  

Além disso, de acordo com Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC Minas 

(2011), a graduação, nas dimensões ensino, pesquisa e extensão, deve possibilitar ao aluno o 

domínio das competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Assim, alicerçado pela literatura científica, buscando um intercâmbio entre alunos e docentes 

do Curso de Fisioterapia e os idosos, portadores de doenças cardiovasculares e respiratórias 

crônicas, este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da prática de exercícios físicos em 

idosos portadores de doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, na busca de promover 

a interdisciplinaridade e a relação entre teoria e prática, bem como promover o intercâmbio 

entre a universidade e a comunidade, visando à manutenção da independência funcional de 

idosos.  
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2 METODOLOGIA 

 

O Projeto Respira-Ações é um estudo de caráter assistencial e intervencionista, que 

está sendo executado nas dependências da Clínica de Fisioterapia da PUC-MINAS campus de 

Poços de Caldas, MG.  

Os idosos foram convidados a participar de forma voluntária do projeto e foram 

esclarecidos e orientados sobre os procedimentos utilizados nesta investigação, assim como 

seus objetivos e quais os benefícios e riscos em relação à sua saúde e, após concordarem em 

participar, todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo 

Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, parecer 209.140/2013. 

A coleta de dados e todas as intervenções foram realizadas na Clínica de Fisioterapia 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais campus Poços de Caldas.  A população-

alvo incluiu idosos, de ambos os sexos, portadores de doenças cardiovasculares ou 

respiratórias crônicas, clinicamente estáveis.  Foram excluídos deste projeto indivíduos 

portadores de doenças crônicas cardiovasculares e respiratórias que não quisessem participar, 

ou apresentassem exacerbação da doença no momento do convite à participação, bem como 

aqueles que apresentassem incapacidade ortopédica, ou qualquer outro fator que pudesse 

causar riscos para o indivíduo. Em todas essas situações, o indivíduo foi aconselhado a 

procurar um médico para avaliação clínica.  

Para viabilizar os procedimentos de avaliação e intervenção aos idosos, foi conduzido 

um treinamento específico para os extensionistas envolvidos no projeto que incluiu oficinas 

com esclarecimentos e vivências teórico-práticas sobre a metodologia aplicada e técnicas 

utilizadas para a mensuração dos testes, questionários, assim como o uso de tabelas de 

regressão, classificação e critérios de interrupção para os testes e a terapia.  

Os extensionistas (bolsistas e voluntários) foram responsáveis pela avaliação e 

intervenção dos idosos que será descrita detalhadamente a seguir.  

Os idosos foram submetidos a uma avaliação que constou da coleta de dados pessoais, 

história clínica, medicações de uso rotineiro e estilo de vida, além de exame físico geral e 

exames específicos.  Foi feita aferição dos sinais vitais: frequência cardíaca, pressão arterial e 

nível de dispneia em todos os participantes, nas seguintes condições: em repouso, durante os 

exercícios e ao final da intervenção; nos portadores de doenças respiratórias foi aferida 

também a saturação periférica de oxigênio nestes mesmos momentos. 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

161 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir da coleta dos dados 

antropométricos de peso e altura. Para medida do peso, foi utilizada balança, em que os idosos 

foram pesados sem sapatos e com roupas que estiverem trajando para prática de atividade 

física. A altura foi mensurada com um estadiômetro portátil, com precisão de 1 cm, o 

indivíduo foi posicionado com calcanhares encostados na extremidade inferior do 

estadiômetro e com a cabeça reta abaixo da haste horizontal do mesmo. Dessa forma, pôde-se 

calcular o IMC por meio da fórmula peso/altura
2
 e posteriormente foi feita a análise dos 

resultados, classificando os idosos avaliados em: baixo peso, normal, excesso de peso, Pré-

obeso, Obeso Classe I, II ou III. 

Para avaliar o acúmulo de gordura abdominal, foi feito o cálculo da relação Cintura / 

Quadril, que foi aferida com o indivíduo  em posição ortostática, por meio de uma fita métrica 

sobre a pele na região da cicatriz umbilical e sobre as nádegas. Os valores para Homens 

maiores que 0,95 e para mulheres maiores que 0,80 indicam acúmulo de gordura abdominal e, 

portanto, foram considerados como risco cardiovascular. 

Para avaliação da capacidade funcional, foi utilizado o Teste de caminhada de seis 

Minutos (TC6) e a padronização foi de acordo com a ATS (2002). O teste consiste em 

analisar a maior distância percorrida pelo indivíduo durante os seis minutos em um corredor 

plano e demarcado. É orientado ao voluntário que caminhe o mais rápido possível, sendo 

estimulado por frases de incentivo: “Você está indo muito bem pode ir mais rápido“.  

Os parâmetros aferidos em repouso, durante e após o teste foram: Frequência Cardíaca 

(FC) e Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2) por meio de um oxímetro de pulso portátil,  

Pressão Arterial (PA) por meio de um estetoscópio e esfigmomanômetro (essa variável não 

foi aferida durante o teste), a sensação de esforço em relação a dispneia e cansaço de 

membros inferiores foi avaliada pela escala de Borg. O valor da distância percorrida foi 

comparado com a fórmula de distância percorrida prevista descrita por Enright e Sherril 

(1998). Já a mobilidade toracoabdominal foi avaliada pela medida da circunferência torácica 

por meio de uma fita métrica, nas fases inspiratória e expiratória máximas da respiração, em 

posição ortostática aos níveis Axilar, Xifoidiano e Abdominal. Foram anotados os valores da 

inspiração e expiração máximas em cada nível, calculada a diferença entre essas duas 

medidas. 

E, finalmente, a qualidade de vida foi avaliada através da aplicação de um questionário 

de qualidade de vida (QQV) geral, o Short Form 36 (SF-36), que é o questionário genérico 

mais usado no Brasil, formado por 36 itens englobados em oito domínios. A aplicação do 

questionário foi feita por meio de entrevista e para a avaliação dos resultados foi dado um 
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escore para cada questão que, posteriormente, foi transformado numa escala que varia de 0 a 

100, onde zero corresponde a pior pontuação de desempenho e 100 o máximo de qualidade de 

vida, sendo analisado cada domínio em separado (CICONELLI, 1997). 

Os testes foram reavaliados posteriormente e comparados com os valores atingidos 

inicialmente na avaliação. 

Foram realizadas sessões de exercícios físicos, duas vezes por semana na clínica 

escola de Fisioterapia. Os exercícios foram divididos em: alongamentos globais, 

fortalecimento muscular, caminhada, exercícios de baixa intensidade visando o retorno dos 

dados vitais a valores próximos dos iniciais de repouso e respirações lentas e profundas. 

E também foi aplicado o programa de “Escola de Coluna” através de ciclos de 

palestras (aulas) e orientações sobre posturas adequadas, doenças ocupacionais e cotidianas 

mais frequentes e medidas preventivas.  As palestras aconteceram uma vez por mês, com 

duração de 30 a 60 minutos cada.  

O acompanhamento das evoluções foi feito por meio de uma ficha de registro de 

atividades que foi preenchido pelos extensionistas (voluntários e bolsistas).  Em todos os 

horários, a atividade contou com a participação e orientação de um professor.  

Esses dados foram coletados antes da intervenção por exercícios e ao final do 

semestre. 

 

3 RESULTADOS 

 

Os dados demonstrados neste artigo são referentes às atividades desenvolvidas no 

projeto no primeiro semestre de 2016.  Em um universo de 11 indivíduos idosos, um (1) foi 

excluído, por apresentar exacerbação da doença respiratória durante a realização do projeto de 

extensão. Sendo assim, a amostra foi composta por 10 idosos, sendo cinco (5) do gênero 

masculino e cinco (5) do gênero feminino. 

Quanto ao diagnóstico clínico dos participantes, todos eram portadores de doenças 

cardiovasculares crônicas (Hipertensão arterial sistêmica). 

A OMS relata que a hipertensão arterial  é a doença crônica mais comum entre os 

idosos, devido a alterações que ocorrem com o envelhecimento (calcificação e endurecimento 

das artérias); existe uma tendência de  aumento da pressão arterial sistólica (máxima) e a uma 

estabilização ou até redução, da pressão arterial diastólica (mínima) - (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 
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A idade média dos idosos avaliados foi de 73,6 ± 5,29 anos, na tabela 1, a seguir, estão 

demonstradas em média e desvio padrão as características da amostra em relação ao índice de 

massa corpórea (IMC), relação cintura quadril (C/Q), frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial (PA), distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos (DP) e mobilidade 

toracoabdominal (MTA) antes e após o período de intervenção. 

Com o fenômeno de envelhecimento populacional, aumenta a prevalência das doenças 

crônicas não transmissíveis associadas à idade. Um exemplo disso é que taxas elevadas de 

sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias, incluindo os idosos, atingindo os dois 

gêneros, estão sendo observadas no mundo inteiro. Esse aumento do IMC é justificado porque 

há uma perda progressiva da massa magra com aumento da proporção de gordura corpórea, 

além da diminuição da estatura, relaxamento da musculatura abdominal, cifose e alteração da 

elasticidade da pele. (CABRERA; JACOB FILHO, 2001). 

 

Tabela 1: Caraterização dos idosos participantes do projeto Respira-Ações, em média e 

desvio padrão antes e após o período de intervenção (Primeiro semestre de 2016).
8
 

 Antes Após 

IMC (Kg/m²) 27,6 ± 5,4 28,1 ± 5,1 

C/Q homens 

C/Q mulheres 

0,96 ± 0,05 

0,93 ± 0,06 

0,73 ± 0,39 

0,92 ± 0,03 

FC (bpm) 

PAS (mmHg) 

PAD (mmHg) 

DP (m) 

MTA axilar 

MTA xifoidiana 

MTA umbilical 

75,6±15 

130±14,8 

77,2±6,46 

300,3±92,8 

4,81±1,4 

2,81±3,4 

2,54±4,2 

76,3±13,1 

128±13,9 

77±4,8 

317,1±92,2 

5,3±1,3 

3,5±2,4 

3,5±4,3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto ao índice de massa corporal (IMC), os idosos foram classificados da seguinte 

forma: 4 eutróficos, 3 em sobrepeso, 2 obesos tipo I e 1 obeso III, sendo que essa 

classificação foi mantida no momento da reavaliação. 

                                                           
8 Legenda da tabela: 

 IMC-Índice de Massa Corporal;  

 C/Q – Relação cintura/quadril;  

 FC- Frequência Cardíaca;  

 PAS- Pressão Arterial Sistólica;  

 PAD- Pressão Arterial Diastólica;  

 DP- Distância Percorrida no Teste de Caminhada de Seis Minutos e  

 MTA- Mobilidade Toracoabdominal. 
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Como podem ser observados na tabela 1, os dados relativos ao IMC em média tiveram 

um pequeno aumento de 0,5 Kg/m
2
, já relação cintura quadril (C/Q) evidenciou uma redução 

dos valores tanto para as mulheres quanto para os homens ao compararmos os valores em 

média nas condições antes e após intervenção. 

Esses achados podem ser considerados benéficos, uma vez que a queda da C/Q indica 

redução de risco cardiovascular, já que houve uma redução da circunferência abdominal e o 

pequeno aumento no IMC pode ser justificado por provável aumento de massa magra. 

Com relação aos dados vitais, o que diz respeito ao sistema cardiovascular, foi 

possível constatar um padrão de comportamento indicando manutenção da frequência 

cardíaca, da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. Esse resultado indica um 

benefício na condição cardiovascular desses idosos, sendo que os exercícios físicos propostos 

neste projeto foram eficientes em manter a Hipertensão Arterial Sistêmica controlada.  

A prática regular de exercícios físicos melhora o quadro de hipertensão, diabetes, 

osteoporose e aumenta a qualidade de vida dos idosos, além de promover maior autonomia 

nesta população, melhorando a independência funcional, por isso o exercício deve ser 

considerado uma importante ferramenta para a promoção de saúde. (ZAGO, 2010).  

Após o período de exercícios, também foi possível constatar um aumento na distância 

percorrida em seis minutos, demonstrando que os idosos melhoraram seu condicionamento 

físico e assim serão capazes de manter sua independência funcional e executar melhor suas 

atividades de vida diária. 

As atividades físicas regulares e sistematizadas ou exercícios físicos regulares têm 

demonstrado ser capazes de minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, como a 

redução na massa muscular, colaborando para a manutenção da capacidade física e autonomia 

do idoso, assim como a função cardiorrespiratória nos portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis. Assim, os protocolos de exercício físico para essa população estão centrados 

na prevenção, manutenção e reabilitação ósteoarticular, cardiovascular e respiratória sendo 

que a melhora funcional à saúde faz do exercício físico um tema de profundo interesse na 

comunidade científica (BOTELHO, 2002) e um ótimo aliado na conquista da qualidade de 

vida. 

Outro resultado importante foi com relação à melhora na mobilidade toracoabdominal, 

ao compararmos os valores da avaliação e reavaliação, demonstrando novamente que a prática 

regular de exercícios físicos juntamente com a reeducação respiratória contribuiu para 

melhora da ventilação e consequentemente ganho na mobilidade toracoabdominal. 
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Quanto à qualidade de vida avaliada por um questionário genérico (SF-36), foi 

possível constatar a manutenção nos oito domínios do questionário, o que demonstra que o 

idoso fisicamente ativo não apresenta perda na sua qualidade de vida relacionada à saúde.  

Esses dados reforçam a importância que o exercício físico tem para a qualidade de 

vida e a 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, onde 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.  

Segundo Zago (2010), a prática do exercício tem como objetivo melhorar a qualidade 

de vida, retardar as alterações fisiológicas, melhorar a capacidade motora e proporcionar 

benefícios sociais, psicológicos e físicos. A prática de atividade física gerou impacto direto na 

promoção de bem-estar, associado aos benefícios da socialização, com a convivência em 

grupo, promovendo resultados positivos quanto aos aspectos emocionais. 

Outro aspecto importante em relação à prática extensionista foi que o projeto 

possibilitou ao aluno extensionista utilizar conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento 

dos sistemas cardiovascular, respiratório e musculoesquelético, buscando relacionar esses 

conceitos aos movimentos do corpo humano, selecionando os exercícios terapêuticos 

adequados para a população envolvida (idosos com problemas cardiorrespiratórios crônicos) 

que apresentavam limitações em sua capacidade funcional e qualidade de vida. Nesse 

processo, puderam conhecer as funções normais do corpo humano e entender as alterações 

que acontecem com o processo de envelhecimento fisiológico e também entender o que 

acontece com o idoso que possui uma doença cardiovascular, respiratória ou ambas. A 

interdisciplinaridade entre as diversas disciplinas ocorreu. Assim, os alunos integraram tais 

conhecimentos, extrapolando a abordagem especializada e dicotômica, combinando 

especialização e visão holística, como prevê a Política de Extensão Universitária da PUC 

Minas (Política Nacional de Extensão Universitária, 2012). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto Respira-Ações tem como objetivo avaliar os efeitos da prática de exercícios 

físicos em idosos portadores de doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, bem como 

promover a interdisciplinaridade e a relação entre teoria e prática fisioterapêutica. Pôde-se, 

por meio de suas atividades, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dos idosos 

participantes e isso influenciou diretamente em uma qualidade de vida melhor, maior 

autonomia, independência funcional e efeitos psicológicos positivos. Além disso, o projeto 

buscou enfatizar a importância em atuar de forma interdisciplinar e demonstrar aos alunos a 

relação estreita entre ensino, pesquisa e extensão, bem como desenvolver habilidades, 

competências e atitudes necessárias para a formação de um profissional generalista, 

humanista e ético.  
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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta as ações realizadas pelo Projeto de Extensão “Projeto de Fomento para Processos de 

Regularização de Moradias da Rede Social do Barreiro e da Regional Barreiro”, desenvolvido por 22 alunos 

extensionistas e 5 professores do curso de Engenharia Civil da PUC Minas no Barreiro, e propõe-se a realizar 

uma reflexão sobre a importância da participação dos alunos em projetos de extensão para sua formação 

acadêmica. As ações foram desenvolvidas durante no ano de 2016, atendendo a um total de 8 demandas 

relacionadas à CUEM, USUCAPIÃO, Planta Baixa e HABITE-SE, dentre outras demandas que serão finalizadas 

pelo projeto de continuidade ao longo de 2017. 

 

Palavras-chave: Engenharia Civil. Regularização de moradias. Formação profissional. Formação humanista. 

 

THE IMPORTANCE OF THE EXTENSION ACTIVITIES FOR THE 

CIVIL ENGINEERING FORMATION AT PUC MINAS BARREIRO 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the actions carried out by the Extension Project entitled “Projeto de Fomento para Processos 

de Regularização de Moradias da Rede Social do Barreiro e da Regional Barreiro
5
”, developed by 22 scholarship 

students and 5 professors of the Civil Engineering course of the PUC Minas in Barreiro, and it is proposed to 

reflect on the importance of students’ participation in extension projects for their academic preparation. The 

actions were carried out during the 2016 year, a total of 8 actions related to CUEM, USUCAPIÃO, Planta Baixa 

and HABITE-SE, among other activities that will be finalized by the continuity project throughout 2017, were 

accomplished. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O eixo fundamental das universidades brasileiras é constituído pelo tripé formado pelo 

ensino, pela pesquisa e pela extensão. O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe 

que “as universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. Um dos maiores desafios das universidades brasileiras é, portanto, tratar 

essas funções básicas com o mesmo grau de importância e de modo inseparável. 

A extensão, juntamente com o ensino e a pesquisa, cumpre seu papel de capacitar o 

futuro profissional a atuar de forma científica e técnica, com forte profissionalismo e 

responsabilidade em sua área. Isso evidencia o trabalho construído diariamente na PUC Minas 

para manter a indissociabilidade entre o ensino, a extensão e a pesquisa. 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil da Unidade Barreiro, o 

curso deve possibilitar que o seu egresso tenha uma formação humanista, consciência do seu 

papel sociopolítico e capacidade de interferir positivamente na realidade socioeconômica, 

científica e cultural do país, como agente transformador da sociedade (PPC-CEC-BAR, 2011, 

p.23). Estas habilidades são proporcionadas ao estudante do curso através de sua participação 

em atividades de extensão universitária que é fundamental na formação de profissionais 

tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e 

solidária. Podemos conceber a extensão como uma estratégia de construção do conhecimento 

conjunto, utilizando os saberes dos atores responsáveis (aluno-professor), adquiridos com o 

ensino e a pesquisa desenvolvidos na instituição, junto com os saberes do ator comunidade. 

A fim de atender a essas demandas do Projeto Pedagógico do Curso e a proposta da 

PUC Minas, que prioriza a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, citada nos 

documentos Institucionais, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016) 

e na Política de Extensão da PUC Minas (2006), a coordenação, juntamente com alguns 

professores do curso, elaborou em 2016 um projeto de extensão intitulado “Projeto de 

Fomento para Processos de Regularização de Moradias da Rede Social do Barreiro e da 

Regional Barreiro” cujos objetivos principais eram atender as demandas e solicitações quanto 

à regularização de moradias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da Regional Barreiro, atender as demandas oriundas do SAJ, Serviço de 

Assistência Judiciária, do Curso de Direito da PUC Minas Coração Eucarístico, relacionadas à 

Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM) e USUCAPIÃO, e proporcionar ao  
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aluno de graduação do Curso a oportunidade de se inserir na comunidade em que vive e 

conhecer algumas de suas reais necessidades e ajudá-lo a perceber o verdadeiro papel do 

engenheiro e cidadão na sociedade. 

O presente artigo pretende socializar as ações realizadas nesse projeto, fazendo uma 

reflexão acerca da sua contribuição para a formação acadêmica, profissional e humana dos 

alunos do Curso de Engenharia Civil, assim como a sua interação com o ensino e a pesquisa.  

O projeto propôs as seguintes ações: confecção de cartilhas para a formação e 

informação sobre os processos de regularização, elaboração de planta baixa para 

documentação do Habite-se, levantamento topográfico e memorial descritivo para 

documentação de solicitação de CUEM e USUCAPIÃO, projetos básicos, como 

arquitetônico, hidráulico, estrutural, hidrossanitário, entre outros, para melhorias das moradias 

e adaptações em instalações de entidades do terceiro setor que integram a Rede Social do 

Barreiro, a fim de torná-las ambientes humanizados, saudáveis, seguros, acessíveis e 

agradáveis para o convívio de seus beneficiados. 

O Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) tem por objetivo principal o aprendizado 

dos alunos que estão matriculados a partir do 7º período do Curso de Direito. Além do 

aprendizado, o SAJ proporciona atendimento às pessoas carentes da Comunidade dando-lhes 

o suporte jurídico necessário na busca de seus direitos na Justiça. 

O curso de Direito da PUC Minas Coração Eucarístico, através do SAJ, vem 

desenvolvendo ações para solucionar as questões relacionadas à regularização fundiária, ou 

seja, efetivação dos direitos à moradia e à cidade em Belo Horizonte, atuando em diversos 

bairros e comunidades. Para tanto, foi criada uma parceria com o Curso de Engenharia Civil 

da PUC Minas Barreiro, desde o ano de 2012, para atuação em outros projetos desenvolvidos 

pelos Cursos de Arquitetura e Direito. 

A parceria com o Curso de Direito, através do SAJ, trouxe demandas diferenciadas 

proporcionando também uma reflexão que normalmente não é feita durante um curso de 

Engenharia Civil: as questões do direito à moradia e do direito à cidade. 

De acordo com Konzen (2005), o processo de urbanização consiste em um retrato das 

contradições do desenvolvimento histórico humano. O direito humano à moradia foi 

enunciado na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, no artigo 25 alínea 

primeira. Anos após, o direito humano à moradia foi reforçado por uma série sucessiva de 

tratados internacionais, entre eles, o mais abrangente foi o  Pacto  Internacional  de  Direitos  
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Sociais, Econômicos e Culturais em 1991, que emitiu um documento extremamente 

importante na interpretação desse direito, considerando adequada a moradia que contemple os 

seguintes elementos: 

a) Segurança Jurídica da Posse: todas as pessoas devem possuir um grau de 

segurança da posse que lhes garanta a proteção legal contra despejos forçados, 

expropriação, deslocamentos, e outros tipos de ameaças; 

b) Disponibilidade de Serviços e Infraestrutura: acesso ao fornecimento de água 

potável, fornecimento de energia, serviços de saneamento e tratamento de 

resíduos, transporte, iluminação pública; 

c) Custo de Moradia Acessível: adoção de medidas para garantir a proporcionalidade 

entre os gastos com habitação e a renda das pessoas, criação de subsídios e 

financiamentos para os grupos sociais de baixa renda, proteção dos inquilinos 

contra aumentos abusivos de aluguel; 

d) Habitabilidade: a moradia deve ser habitável, tendo condições de saúde, física e de 

salubridade adequadas; 

e) Acessibilidade: constituir políticas públicas habitacionais contemplando os grupos 

vulneráveis, como os portadores de deficiências, os grupos sociais empobrecidos, 

vítimas de desastres naturais ou de violência urbana e conflitos armados; 

f) Localização: moradia adequada significa estar localizada em lugares que permitam  

acesso às opções de emprego, transporte público eficiente, serviços de saúde, 

escola, cultura e lazer; 

g) Adequação cultural: respeito à produção social do habitat, à diversidade cultural, 

aos padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes das comunidades e grupos 

sociais. 

A troca de saberes entre cursos trouxe um grande aprendizado para todos os alunos 

envolvidos no projeto. As principais demandas oriundas do SAJ são relacionadas à CUEM e 

ao USUCAPIÃO, expressões essas, em geral, desconhecidas pelos alunos do Curso de 

Engenharia. 

Entende-se por CUEM a Concessão de Uso Especial para fins de Moradia, segundo a 

medida provisória 2.220 de 04/09/2001, como uso de imóvel público, em área urbana, que 

não ultrapasse 250 m², utilizado para moradia, desde que o período de invasão/ocupação seja 

superior a cinco anos, e que o atual proprietário não tenha nenhum outro imóvel ou 

propriedade em seu nome. 
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Esse termo foi inserido na Constituição Brasileira em 1988, devido ao crescimento 

sem controle da população, principalmente em áreas urbanas, nas quais foi observado o 

aumento do número de ocupações desordenadas. 

No caso de processos judiciais, dentre as etapas estabelecidas pela Justiça, são 

solicitados documentos do lote em questão, ou a planta do imóvel e do lote. Esse documento é 

feito pelo projetista, e devidamente assinado pelo responsável técnico, i.e., pelo Engenheiro 

Civil com registro ativo no CREA. Para tanto, faz-se uma cobrança financeira não só pela 

prestação desse serviço, como também pelo acompanhamento do engenheiro, no decorrer do 

processo. Estima-se atualmente que o custo mínimo para a execução desse serviço, esteja 

entre 5 a 10 salários mínimos, o que, para uma família de baixa renda, é um valor acima de 

sua realidade financeira. Dessa forma se inicia a parceria com o projeto de Regularização de 

Moradias, que elabora a planta do imóvel e do lote.  

A planta do lote é realizada com o apoio do professor da disciplina de Topografia, que 

realiza o levantamento topográfico utilizando o equipamento Estação Total, e que fornece os 

dados do lote através dos pontos anotados. Após o levantamento topográfico do local, os 

pontos são passados para um software específico, e com esses dados, é gerado o relatório, 

transformado em memorial descritivo. 

Os memoriais descritivos e as plantas são assinados pelo coordenador do curso, uma 

vez que se faz necessário o acompanhamento de um engenheiro durante o processo, e, então, 

são entregues ao professor do curso de Direito responsável pelo suporte jurídico. 

Por USUCAPIÃO, entende-se o direito que um cidadão adquire em relação à posse de 

um bem móvel ou imóvel em decorrência do uso deste por um determinado tempo, sendo essa 

posse ininterrupta e pacífica. O período de ocupação tem que ser superior a 15 anos. 

Quando o morador reside no local durante este período e, por algum motivo, deseja 

registrar em seu nome o imóvel, ou se o verdadeiro proprietário desejar reaver sem bem 

imóvel, busca-se também pela ação judicial a resolução da questão. 

Para esse processo, também é solicitada a planta do lote e do imóvel, além de 

documentos que comprovem a permanência do atual morador no período solicitado. 

É importante frisar que não cabe aos participantes do projeto buscar a veracidade das 

informações, ou nesse caso específico, no qual pode inclusive tratar-se de uma invasão. O 

preparo para o aluno é para atender a uma demanda técnica, seja ela qual for, desde que se 

enquadre no objetivo do projeto. 
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Essas são situações delicadas, encontradas na realização do projeto, nas quais não 

tratam somente da dificuldade financeira, mas também da construção de uma identidade, de 

um papel cidadão. Essa realidade, diferente da que o aluno vivencia em sala de aula, é que 

lapida sua visão para o mercado e comunidade, humanizando o futuro profissional com 

questões que envolvem toda a sociedade. 

Outras demandas solicitadas ao projeto são relacionadas à concessão da Certidão de 

Baixa e Habite-se e à Lei da Anistia, para concessão do Habite-se. 

Por Certidão de Baixa e Habite-se se entende que é um documento usado para 

comprovar que uma edificação foi construída de acordo com as leis e normas estipuladas 

pelos órgãos municipais. Há duas maneiras de se obter a certidão: a primeira é fazendo uma 

aprovação inicial de uma edificação, que pode ser residencial, comercial, industrial e outras; e 

a segunda uma regularização, posto que o imóvel que é construído irregular. O ano de 

construção da edificação é muito importante para saber em qual lei do município se encaixa e 

se irá pagar multas ou realizar alterações na edificação. 

Habite-se é o documento fornecido para o registro do imóvel. A prefeitura é 

responsável por ceder este registro, mediante a visita de um técnico do órgão público, o qual 

averigua se o que está construído confere com o projeto apresentado. Esse documento 

denominado As Built (como construído) consiste no levantamento de todas as medidas 

existentes nas edificações, transformando as informações aferidas, em um desenho técnico 

que irá representar a atual situação de dados e trajetos de instalações elétricas, hidráulicas, 

estrutural, etc. 

Dentre as informações que constam no registro, está a área do lote, a área construída, a 

quantidade de pavimentos, dentre outros dados. 

Através desse registro, a prefeitura pode acompanhar o crescimento de um bairro, se 

segue as exigências propostas, além de servir como base para atualização dos cálculos de 

arrecadação, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Para atender a regularização de um imóvel construído de forma irregular, o morador 

precisa ser enquadrado na Lei da Anistia, que é uma forma de regularizar imóveis que não 

têm Habite-se. As prefeituras municipais, em determinados períodos, publicam uma Lei de 

Anistia que permite aos moradores e empresas a regularização de seus imóveis. 

 

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

174 

A Lei de Anistia 10.706, de 16 de janeiro de 2014, publicada pela prefeitura de Belo 

Horizonte, trata-se da possibilidade de liberação da Certidão de Baixa de Construção, ou 

como é mais conhecida, Habite-se, que possibilita ao morador solicitar anistia de um imóvel 

que foi construído, mas não seguiu as exigências de edificações estabelecidas pela prefeitura, 

ou seja, seria o ‘perdão’ da prefeitura pelo não cumprimento das normas para a edificação. 

A não regularização acarreta não só o problema da irregularidade do imóvel, não 

possuindo documentos que confirmem seu registro, como também multas. Estas podem variar 

de acordo com o que está construído, seguindo as exigências do Manual de Edificações da 

prefeitura de Belo Horizonte. 

Para comprovar que não houve reforma ou nova construção após a data limite da Lei 

de Anistia, algumas provas são necessárias, além do preenchimento de um formulário 

(documento padrão disponibilizado pela Prefeitura, constando assinatura de vizinhos que 

comprovem a veracidade da informação).  

Completando os dados obtidos pelo solicitante, a prefeitura faz buscas pelo site e 

banco de dados do Google Earth, que contém imagens da época em que o solicitante informa 

não haver mais reformas (imagens de satélite), servindo também como prova. 

Como os projetos são realizados por alunos orientados pelos professores, os mesmos 

não têm autorização para assinar o documento, devido ao fato de não possuirem ainda o 

Registro da Classe Profissional. Além disso, a maioria dos casos são processos cujo período 

se estende para sua resolução, podendo levar anos para sua conclusão. Dessa forma, dificulta 

a assinatura dos professores engenheiros ligados diretamente à instituição, pois pode ser que, 

devido ao longo prazo, os mesmos possam não se encontrar na instituição ou na Unidade a 

que o projeto está vinculado. 

Para solucionar essa questão, o projeto fez uma parceria com a Empresa Júnior do 

Curso de Engenharia Civil (CETEC Jr), para que os profissionais já graduados pudessem dar 

prosseguimento às ações fazendo o acompanhamento dos projetos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O projeto propõe uma metodologia interdisciplinar e interprofissional baseada na 

metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, conhecida por oferecer aos alunos um 

meio de adquirir conhecimentos e desenvolver as habilidades e atitudes valorizadas, 

contemplando  uma  formação  integral,  conforme  Ribeiro  e  Mizukami  (2004)  citados  por  
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Masson et al (2012). Esta metodologia propicia a interação entre as várias áreas de 

conhecimento, ressaltando que essa característica é inerente ao processo de regularização de 

áreas de ocupação, portanto, imprescindível no desenvolvimento das ações propostas. 

O papel do professor é o de facilitador e orientador da aprendizagem, fornecendo a 

estrutura adequada do processo através de perguntas de sondagem, fornecimento dos recursos 

apropriados, condução das discussões em classe, bem como planejando a sistemática de 

avaliação dos resultados alcançados. 

Como a área atendida concentra-se na unidade do Barreiro, buscam-se como 

referências as normas e exigências da Prefeitura de Belo Horizonte/MG (PBH), descritas no 

Código de Edificações, conforme Lei 9.725/2009 e Decreto 13.832/2010, da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, conforme Lei 7.166/96.  

Podem ser consultadas também as suas secretarias, como a SMARU (Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana), que disponibiliza uma relação de documentos 

obrigatórios para cada tipo de regularização. Inseridos como recursos para suporte, consta a 

Portaria 010/2016, que explica quais os desenhos e quais informações devem ser apresentados 

no Projeto, como padronização. Assim, como exemplo, a planta de situação (representação do 

terreno) deve ser apresentada, seguindo uma escala máxima de 1/200; plantas dos pavimentos 

devem ter escala 1/50; os cortes são longitudinais e transversais; as fachadas têm escala 1/50; 

planta da cobertura e gradil escala de 1/100. Além disso, há o Manual Técnico Aplicado a 

Edificações, disponível no acervo do Projeto ou no próprio site da prefeitura e, quando 

necessário, realiza-se o atendimento presencial com a equipe de engenheiros do órgão 

público, buscando caminhos precisos para a resolução da demanda entregue. 

Os 22 alunos participantes do projeto são contratados como bolsistas remunerados ou 

voluntários, são divididos em cinco grupos, sendo que um bolsista remunerado fica como o 

responsável pelo grupo. 

Um grupo foi destinado a confeccionar uma cartilha, voltada para um primeiro 

atendimento e esclarecimento sobre “Como construir corretamente, atendendo às exigências 

da Prefeitura Municipal”. Os demais grupos atendiam às necessidades dos solicitantes, 

obedecendo a uma ordem cronológica de atendimento, e de urgência no caso. 

O processo do projeto tem início através de uma solicitação feita à universidade pelo 

futuro beneficiário, que deve fornecer o maior número de informações possíveis. Esse contato 

pode se dar via e-mail, telefone, ou pessoalmente. Coletando todos os dados, e a necessidade 

do solicitante, estes, são repassados para a coordenação, direcionando para o grupo atendente, 

e o professor orientador. 
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O grupo responsável agenda uma primeira visita, com a presença do professor, onde 

são coletadas as informações in loco. A presença desse professor orientador é importante, pois 

direciona os alunos, mostrando detalhes que em um primeiro momento, devido à 

inexperiência dos mesmos, podem ainda ser imperceptíveis. 

Os alunos geralmente utilizam ferramentas como a trena (podendo ser a comum, ou a 

laser, que proporciona uma informação mais próxima do real). As medições auxiliam na 

elaboração de um croqui que deve conter todos os dados coletados, para posteriormente serem 

inseridos no programa de desenho técnico AutoCAD, dando início então à elaboração das 

plantas e cortes. O programa está disponível nos laboratórios da universidade e também, como 

a PUC Minas tem convênio com a empresa fornecedora Autodesk, pode ser instalado nos 

computadores pessoais de alunos e professores. 

Para alguns imóveis, somente por meio do levantamento com a trena não é possível 

finalizar essa etapa, sendo necessário também o auxílio do equipamento utilizado na 

disciplina de Topografia, a Estação Total Topográfica. Esta por sua vez, é usada quando o 

local não está no esquadro, não possui uma angulação perceptível, e através dos pontos 

coletados, é possível posteriormente fazer a ligação dos mesmos, até formar uma linha que 

represente o local desejado para a conclusão do projeto. Após o levantamento topográfico do 

local, os pontos são passados para o programa, e com esses dados, é gerado o relatório, 

transformado em memorial descritivo. 

Deve haver, também, registros fotográficos que servem como ferramenta de 

visualização de detalhes que podem não ser anotados nos croquis, além da elaboração de um 

portfólio, contendo todas as informações sobre o atendimento. 

Quando necessário, algum representante do grupo agenda uma consulta com os 

engenheiros ou arquitetos da prefeitura para identificação dos processos necessários para 

regularização das moradias. 

Através das disciplinas de Expressão Gráfica I, II, III e IV, Tecnologia das 

Construções, Estruturas de Concreto I e II, e Topografia e com a tutoria dos professores, os 

alunos identificam o que já sabem e o que precisam saber, como e onde acessar novas 

informações que possam levar à solução do problema colocado pelas demandas. As atividades 

a serem desenvolvidas são colocadas na forma de projeto, com a supervisão do professor 

tutor, com distribuição das tarefas, reuniões semanais e avaliações ao longo do procedimento. 

Os trabalhos são conduzidos por cinco docentes no Curso de Engenharia Civil da 

Unidade Barreiro das áreas de Topografia, Expressão Gráfica I, II, III e IV, Estruturas de 

Concreto I e II, um professor do Curso de direito, que pertence ao SAJ do Campus do 
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Coração Eucarístico, e um arquiteto do Escritório de Integração do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. São utilizadas as salas de desenho das disciplinas de Expressão Gráfica e o 

laboratório de Topografia e de Informática, assim como o laboratório do Escritório de 

Integração do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

O aluno é diretamente responsável em buscar todas as informações e detalhes, fazer a 

conferência do esquadro, dentre outras atividades. Assim, muitas vezes são necessárias mais 

de uma visita, de acordo com a disponibilidade do grupo e do morador.  

Concluída a etapa de medições, as plantas são enviadas ao professor de Expressão 

Gráfica para averiguação do conteúdo, e correção, quando necessário. Após o envio final ao 

professor, e feitas às alterações solicitadas, o arquivo já está pronto para ser entregue.  

Ao final de cada solicitação (independentemente do tipo de atendimento), um CD é 

entregue ao beneficiário, contendo as plantas, e faltando somente a assinatura do responsável 

técnico pelo projeto, visto que é de responsabilidade do beneficiário buscar essa 

parceria/prestação de serviços. O CD é entregue após a assinatura de um termo de 

recebimento da Universidade, que fica arquivado no Projeto, como etapa concluída. 

Dessa forma, cada grupo que finaliza o processo fica disponível para buscar um novo 

atendimento. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados desse projeto são diversos e sinalizam para a percepção da extensão 

como ação que oportuniza a troca de saberes entre universidade e comunidade, entre professor 

a aluno, entre aluno e aluno. 

Sobre a relação de troca de saberes entre a universidade e a sociedade, Demerval 

Saviani (1981) afirma:  

 

[...] a função de extensão deveria significar a articulação da universidade com a 

sociedade, de tal modo que aquilo que ela produz em termos de novos 

conhecimentos e aquilo que ela difunde através do ensino não ficasse restrito apenas 

àqueles elementos que conseguem ser aprovados no vestibular e que integram 

determinado curso objetivando se formar numa determinada profissão. Ao contrário, 

cabe à universidade socializar seus conhecimentos, difundindo-os à comunidade e se 

convertendo, assim, numa força viva capaz de elevar o nível cultural geral da 

sociedade. (SAVIANI, 1981, p.73) 
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Em relação à comunidade, foi atendida uma demanda relacionada ao CUEM onde uma 

família invadiu um terreno da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, há mais de 30 anos, 

construindo um imóvel com benfeitorias. A prefeitura solicitou a reintegração de posse, e a 

moradora buscou o suporte do SAJ, que por sua vez, pediu a elaboração da planta baixa do 

imóvel para ser juntado ao processo. 

Em relação ao USUCAPIÃO,  foi atendida uma demanda onde o morador teve seu 

lote invadido por vizinhos e pela prefeitura, que construiu uma rua passando pelo lote do 

morador. Para essa situação foi elaborado um levantamento topográfico e memorial descritivo 

para ser juntado ao processo. 

Foram atendidas quatro demandas de Planta Baixa e Habite-se. Ao final de cada 

solicitação foi entregue um CD ao beneficiário, contendo as plantas baixas, faltando apenas a 

assinatura do responsável técnico que acompanhará o processo junto a prefeitura até a 

finalização do mesmo. 

Em relação à regularização de imóveis já construídos com irregularidades, foram 

atendidas duas demandas. A primeira se tratava de uma moradora que teve sua obra 

embargada e necessitava de uma planta baixa para apresentar a prefeitura para solicitar a 

anulação da multa imputada.  

A segunda demanda se enquadra na anistia, trata-se da solicitação da igreja São 

Francisco de Assis, situada próximo ao endereço da PUC Minas, unidade Barreiro, no qual a 

construção iniciou-se na década de 1990, porém foi uma obra construída aos poucos, de 

acordo com a arrecadação da comunidade. Com isso, ao término da obra, foram necessárias 

algumas intervenções no projeto inicial, de forma a proporcionar acessibilidade e bem estar 

para os frequentadores. O atendimento a essa demanda foi dividido em duas etapas. A 

primeira foi disponibilizar a situação atual da construção com planta baixa, planta de situação, 

cortes, fachada, vista frontal e lateral. A segunda etapa será providenciar o projeto de como 

serão sugeridas as reformas, considerando principalmente as questões de acessibilidade e 

proporcionando uma reorganização do atual layout da Igreja. Como essa etapa se trata de 

intervenções na edificação, o que requer maior atendimento e um aprofundamento específico 

de disciplinas que não estão diretamente ligadas ao projeto de extensão, três alunos 

participantes do projeto irão utilizá-lo como tema para o seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

Esse grupo de alunos iniciou o atendimento a outras demandas que não foram 

concluídas. As mesmas ficarão como demandas para o projeto de continuidade do curso a ser 

desenvolvido em 2017. 
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E para o atendimento de solicitação de habite-se, o caso atendido para esse fim se deu 

por meio de uma construção de um imóvel em um bairro vizinho ao da PUC Minas, região 

atendida pelo Projeto. A construção é recente, e em breve a família deseja regularizar a 

documentação. Para tanto solicitou a planta do imóvel, reduzindo dessa forma os custos para 

o processo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Este artigo teve o intuito de demonstrar a importância do papel da extensão 

universitária na vida acadêmica, por relacionara teoria e a prática. 

Para os discentes e docentes, a oportunidade de participar do projeto vai muito além 

do conhecimento, visto que, para cada demanda atendida, é necessário um estudo do caso, 

uma análise mediante as exigências da Prefeitura, o que as leis vigentes permitem e exigem, 

além do atendimento social. 

Para o futuro engenheiro civil, tal aprendizado em específico, mostra a realidade da 

sociedade, tendo em vista que, em muitos casos, as oportunidades do mercado não estão 

focadas unicamente para novas edificações, construções que serão iniciadas desde o projeto, 

mas sim, construções já existentes, em alguns casos de maneira tecnicamente incorreta, no 

qual é necessária a intervenção do profissional. 

Visualizar uma determinada obra ou construção já concluída, ainda que de forma 

tecnicamente inadequada, é importante para que o profissional tenha consciência desses 

percalços, e quais serão as alternativas para modificações. 

A participação em projetos de extensão permite que esse profissional tenha um olhar 

mais humanizado, mais consciente da sua contribuição diante de uma sociedade carente. 

Com isso, podemos considerar a extensão como uma ferramenta fundamental de 

conscientização acadêmica para as questões sociais, percebendo a importância de uma 

atuação voltada para as necessidades da sociedade, rompendo, assim, com práticas muitas 

vezes descontextualizadas da realidade social, que servem apenas como cumprimento de um 

ritual acadêmico. 

 

 

 

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

180 

REFERÊNCIAS 

BELO HORIZONTE. Manual Técnico de Edificações da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Disponível em: < www.pbh.gov.br/smaru/manual_tecnico_edificacoes_05_09_11.pdf>. 

Acesso em 20 fev. 2017. 

KONZEN, Lucas Pizzolatto. Efetivação dos direitos à moradia e à cidade pela emancipação 

dos sujeitos da reforma urbana: as experiências de pesquisa-ação do projeto Abrigando a 

cidadania. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba.  Disponível em: <revistas. 

ufpr.br/direito/article/view/7025>. Acesso em mar. 2017. 

Lei Nº 10.706. de 16 de janeiro de 2014. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2014/1070/10706/lei-

ordinaria-n-10706-2014-dispoe-sobre-a-regularizacao-de-imoveis-de-propriedade-do-

municipio-altera-as-leis-n-s-9074-05-e-7-166-96-e-da-outras-providencias>. Acesso em 20 

fev. 2017.  

MASSON, T. J.; et al. Metodologia de Ensino: Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). 

In: COBENGE 2012 - XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2012, Belém-

Pará-Brasil. O Engenheiro Professor e o Desafio de Educar, 2012.  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Belo Horizonte: 2011 - 2016. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Política de Extensão 

Universitária da PUC Minas. Belo Horizonte: junho de 2006. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia Civil. Belo Horizonte: 2006. 

SAVIANI, D. Extensão Universitária: uma abordagem não extensionista. In: Educação e 

Sociedade. São Paulo: Cortez-Autores Associados, (8): 61-73, jan. 1981. 

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

181 

CINE PROVIDÊNCIA: O CINEMA NA PRÁXIS DE UMA EDUCAÇÃO 

DIALÓGICA 

 

Pedro Fernandino Ogando
1
 

Prof.ª Sandra Maria de Freitas
2
 

 

RESUMO 

 

Este artigo discute a experiência no campo do Cinema e Educação, iniciada em 2016, com o nome de Cine 

Providência. Tal proposta é parte de uma diversa prática extensionista da PUC Minas, em que alunos 

coordenados pela professora Sandra Freitas desenvolvem estratégias comunicacionais para abarcar demandas do 

Projeto Providência. Estas demandas referem-se tanto a necessidades pontuais de ação em matéria de 

publicidade, jornalismo e produção audiovisual que são rotineiramente suscitadas pelas coordenações desta 

entidade não governamental, quanto também a uma proposta de educação ampla, indissociavelmente aliada às 

artes, que colocamos em prática junto às crianças acolhidas pelo projeto. O alcance desta espécie de processo 

referencial não pode ser facilmente mensurado, uma vez que estamos lidando com subjetividades de crianças, 

porém, apropriando-nos do pensamento de autores como Alain Bergala e Paulo Freire, somos capazes de 

discorrer sobre o sentido e as expectativas deste tipo de prática. O presente artigo parte, então, de uma 

consubstanciação em referenciais teóricos, articulando pensamentos da comunicação e pedagogia sobre nossa 

metodologia extensionista, a fim de melhor posicionarmos em relação à nossa práxis no exercício de uma 

educação em sentido amplo. 
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CINE PROVIDÊNCIA: CINEMA IN THE PRAXIS OF A  

DIALOGICAL EDUCATION  

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the experience in the field of Cinema and Education which begun in 2016, under the name 

of Cine Providência. This proposal is part of a diverse extension practice of PUC Minas where students 

coordinated by Professor Sandra Freitas develop communication strategies to embrace the demands of the 

Providence Project. These demands relate both to specific needs for action in the fields of publicity, journalism 

and audiovisual production which are routinely raised by the coordination of this non-governmental entity, as 

well as to a broad education proposal, inseparably linked to the arts, which we put into practice with project’s 

children. The scope of this kind of referential process can not be easily measured, since we are dealing with the 

subjectivities of children, but, appropriating the thinking of authors like Alain Bergala and Paulo Freire, we are 

able to discuss the meaning and expectations of this Practice. The present article starts from a consubstantiation 

in theoretical references, articulating thoughts of communication and pedagogy on our extensionist 

methodology, in order to better position ourselves in relation to our praxis in the exercise of an education in a 

broad sense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Providência foi criado em 1988, com o fim de amparar crianças em 

situações de risco pessoal e social na favela dos "Caixotes". Durantes esses 29 anos de 

existência e de intensas ampliações, milhares de pessoas já passaram pelo projeto, tanto 

alunos quanto educadores e colaboradores, isto é, o projeto perpassa a história de um grande 

contingente populacional de baixa renda em Belo Horizonte. As três unidades localizadas nos 

bairros Vila Maria, Taquaril e Fazendinha, formaram-se, então, como ricos espaços de troca 

nestas comunidades especialmente assoladas por problemáticas socioeconômicas. Uma 

porcentagem significativa das famílias que procuram o projeto encontra-se em séria situação 

de risco.  

Considerando-se que, em nossa sociedade brasileira, profundamente desigual, as 

possibilidades de melhoria são histórica e estruturalmente tolhidas, o Projeto Providência 

tornou-se uma alternativa necessária nas comunidades que o abrigam. É uma alternativa, tanto 

em resposta à comum falta de recursos básicos (como alimentação, já que o projeto oferece 

refeições para as crianças), quanto à falta de direcionamento profissionalizante, e mesmo de 

amparo humano e carinho. 

Vários educadores que hoje prestam serviços ao projeto já fizeram parte dele como 

educandos e acessam esta realidade com relativa facilidade. No que diz respeito ao nosso 

projeto extensionista, intitulado Providência na Comunidade, com fomento da Pró-reitoria de 

Extensão da PUC Minas, esta troca, conforme as particularidades da nossa realidade, não 

ocorre de forma tão direta, ou melhor, a comunicação tem de ser um pouco mais perseguida, 

por ser um pouco mais complexa. Isto porque nós extensionistas, alunos de uma universidade 

privada, compartilhamos, na maioria das vezes, uma menor parcela do que é a experiência 

média daquela realidade em nossa cidade. O que, por um lado parece um complicador, por 

outro, é uma grande potencialidade da extensão universitária: a experiência desafiadora de 

dialogicidade que nos é imposta. Na interação que a extensão oferece entre lugares distintos, 

ambas as partes vivenciam, em níveis particulares, uma ampliação de pontos de vista e 

horizontes. Recorremos às palavras de Paulo Freire para desvelar a horizontalidade desta 

experiência: 
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Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

‘argumentos de autoridade’ já não valem. (…) Em lugar de serem recipientes dóceis 

dos depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico também. (FREIRE, 2011: 96/97) 

 

Para tanto, precisamos ter em vista objetos de formação de análise e de repertório. 

Necessitamos um objeto para voltarmos o foco e estimular problematizações. O instrumento 

que propusemos nesta interseção foi o cinema. Nesse sentido, no início de 2016, a extensão 

do projeto instituiu o Cine Providência.  

Uma crescente linha de pesquisa no campo da educação tem enxergado novas 

possibilidades no cinema enquanto auxiliar na formação básica de alunos. Usamos como 

marco teórico no presente trabalho, a visão de Alain Bergala e sua Hipótese Cinema. O autor 

defende o lugar do cinema nas salas de aula como objeto de alteridade. Assim, o projeto Cine 

Providência sustenta-se com base em um duplo contato com "o outro": com os extensionistas 

e os filmes. Nesse sentido, o presente trabalho pretende pensar a nossas práxis de extensão 

universitária no que concerne aos alcances do Cine Providência. 

 

2 INTERSEÇÃO ENTRE CINEMA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A análise por nós enfrentada na presente pesquisa está em consonância com as 

elaborações de Bergala e sua Hipótese Cinema (2008). O autor trata a presença do filme no 

processo educacional, essencialmente, como um bloco de alteridade. Segundo Bergala: 

 

A arte é por definição um elemento perturbador dentro da instituição. Ela não pode 

ser concebida pelo aluno sem a experiência do ‘fazer’ e sem contato com o artista, o 

profissional, entendido como corpo ‘estranho’ à escola, como elemento felizmente 

perturbador de seu sistema de valores, de comportamentos e de suas normas 

relacionais. (BERGALA, 2008: 30) 

 

O educador que pretende promover a articulação da linguagem cinematográfica junto a 

crianças e jovens deve entender que se trata do enfrentamento de um objeto estranho, de um 

Outro. Decerto que o campo da educação pode ser visto como um lugar fértil ao pensar o 

cinema e sua potencialidade em transformação social; porém, é fundamental que se busque 

questionar e pensar maneiras adequadas de tensionar lugares tão distintos. O filme mais rico 

em experiências compartilháveis para nós pode não representar o mesmo objeto gerador para 

as crianças do projeto. Por isso, a participação dialógica delas neste processo é essencial.  
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Perseguimos ensinamentos de Paulo Freire no que se refere a uma proposta 

pedagógica libertadora. Segundo o autor, o gesto dialógico é premissa básica para 

tangenciarmos vislumbres de contenção ao nosso processo histórico de desumanização: 

 

Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. 

Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la 

para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais… Não 

é possível o diálogo entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os 

que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que os que assim se 

encontram negados no direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse 

direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. (…) Por isto, o diálogo é 

uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o 

agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 

pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco 

tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. Não é 

também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a 

comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem a buscar a verdade, mas a impor a 

sua. (FREIRE, 2011: 108/109) 

 

O cinema é um meio riquíssimo de apreensão de informação e significação e isso 

ocorre com ou sem análises aprofundadas. O que é relativamente novo é a prática de utilizar 

da facilitação dos acessos tecnológicos na apreensão de experiências culturais dentro de uma 

orientação educacional. Ademais, é importante lembrar que o acesso aos dispositivos culturais 

e educacionais ocorre de diferentes maneiras e intensidade, dada a possibilidade de acesso, 

que muitas vezes, acontece com muitas limitações. E a limitação no acesso à informação é 

geradora de diversos outros entraves. Nas palavras de Gadotti (2000), “o acesso à informação 

não é apenas um direito. É um direito fundamental, um direito primário, o primeiro de todos 

os direitos, pois sem ele não se tem acesso aos outros direitos” (GADOTTI, 2000, p. 07). 

É claro que a possibilidade de acesso se ampliou largamente com as novas tecnologias 

digitais, até mesmo em comunidades de famílias de baixa renda; no entanto, a disposição de 

crianças a essas informações nem sempre será positiva se estratégias pedagógicas não forem 

pensadas em consonância com as formas contemporâneas de midiatização. Mesmo que, 

devido ao nosso atual estado histórico e tecnológico, nós tenhamos nos acostumado a um 

mundo com fortíssima presença de imagens, a própria leitura das imagens é constantemente 

negligenciada, estando inserida numa massa de midiatização a respeito da qual devemos 

pensar.  
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Esse processo de midiatização é significativo pela sua proporção e incidência 

ampliada em todos os relacionamentos humanos e sociais. Além disso, devemos pensar a 

“penetrabilidade processual que faz do midiático um processo interacional de referência 

crescente, mesmo nas comunicações interpessoais” (BRAGA, 2007, p.142), suscitando a 

necessidade de uma educação midiática. Para tal autor, 

 

Processos de referência são os processos ditos como “principais, dominantes, de 

tendência hegemônica, os demais processos interacionais (que não sejam 

considerados de referência) teriam este como parâmetro, se refeririam a ele como 

critérios de validade e definidores de lógicas centrais. Assim, dentro da lógica da 

midiatização, os processos sociais da mídia passam a incluir, a abranger os demais, 

que não desaparecem, mas se ajustam” (BRAGA, 2007, p. 142).   

 

Para Sousa e Magela (2016), isso significa que a midiatização da cultura 

contemporânea implicaria novas formas de organização, visibilidade e presença no mundo 

dos indivíduos e das instituições sociais, com novos modos de negociação e/ou estratégias 

entre essas instituições e seus indivíduos. Assim, a midiatização inauguraria, para tais 

instituições e sujeitos, uma nova ambiência, um novo padrão de condutas e comportamentos 

diferenciados, com alterações perceptivas e organizadoras da realidade social, configurando 

assim novas formas de interação social. Ainda para tais autores, nesse contexto “midiatizado”, 

a mídia, além de funcionar como conjunto de meios instrumentais com suas mensagens, passa 

cada vez mais à condição de produtora de sentidos sociais; esse processo atinge os sujeitos, 

com suas identidades, conhecimentos e sociabilidades, ampliando as suas formas de contato e 

expressão, alterando a sua percepção do tempo e do espaço e incrementando o seu circuito de 

informações locais e globais.  

É necessário, também, pensar estes processos de referência em conformidade com as 

especificidades do que entendemos como a experiência de ser criança. Os signos de vivência 

que tratamos como infantis não são inatos, eles foram culturalmente construídos e exercem 

uma função fundamental no desenvolvimento das crianças. É importante preocuparmo-nos 

com o destino das experiências desta natureza e agirmos no reforço à condição de criança, se 

não desejamos vê-la desaparecer. As formas como o midiático perpassa a vivência infantil e 

provoca, nela, distinções, são expostas por Postman: 

 

“(...) a televisão destrói a linha divisória entre infância e idade adulta de três 

maneiras, todas relacionadas com sua acessibilidade indiferenciada: primeiro, 

porque não requer treinamento para apreender sua forma; segundo porque não faz 

exigências complexas nem à mente nem ao comportamento; e terceiro porque não 

segrega seu público” (POSTMAN, 1999, p. 94).  
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Por tal razão, acreditamos que o cinema infantil traz a competência de compartilhar a 

experiência de ser criança, e é a partir dele que podemos provocar diálogos sensíveis às suas 

vidas. Assim, pensamos o Cinema e Educação Infantil como fortes aliados na construção da 

horizontalidade no processo pedagógico, e seus significantes são potenciais ferramentas 

contra uma midiatização massificante de processos de referência muitas vezes negativos. 

 

3 PROJETO CINE PROVIDÊNCIA 

 

Este modelo de educação problematizadora e humanizadora que instituiríamos ali, 

juntos, sempre foi o objetivo maior a se perseguir. Nesse ímpeto, em abril de 2016, 

começaram as atividades do Projeto Cine Providencia. A meta era iniciar uma prática 

continuada de troca de experiência e aprendizado entre alunos do curso de cinema e crianças 

do projeto, usando filmes infantis como canal.  

Inicialmente, este grupo de crianças era consideravelmente maior. Todo o conjunto 

dos alunos integrava ao mesmo tempo a dinâmica. A impraticabilidade desse formato se 

tornou evidente, fazendo com que nos adaptássemos a um modelo mais reduzido, mais 

próximo e de comunicação mais direta. No primeiro mês, reduzimos o número de crianças de 

80 para 30, decisão esta que se mostrou produtiva. Contemplar mais alunos seria mais 

interessante se o diálogo com todos eles fosse mais realizável. 

Nessa ocasião, com a meta da horizontalidade no diálogo por vias do cinema infantil, 

como já exposto, o filme que levamos ao projeto foi “Divertida mente” (2015), uma animação 

dos estúdios Disney, para assistirmos a ele e o discutirmos. Parecia-nos claro que qualquer 

experiência cinematográfica que promovêssemos seria, em algum nível, transformadora, 

porque geradora de subjetividade com valores edificantes.  

Este primeiro contato foi atraente para as crianças e a apuração dos seus símbolos 

rendeu bons frutos. Além de promover este encontro, desde o início preparamos dinâmicas 

para as crianças continuarem pensando, ressignificando, “mexendo” nesta nova apreensão 

simbólica. No caso desta primeira visita, a dinâmica consistia em conversar com as crianças 

sobre os sentidos do filme e com elas produzir desenhos relacionados.  

O Cine Providência sempre estabeleceu filmes que seriam trocados mensalmente. O 

projeto tem três unidades e as nossas visitas acontecem duas vezes por semana. Assim, para 

que nenhuma unidade ficasse defasada, nós levamos a proposta pedagógica igual para todos 

os alunos de todas as unidades. Ao longo do ano de 2016/2017, muito se tencionou no projeto 

providência com filmes fornecendo a base para diálogos sobre questões sensíveis aos seus 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

187 

cotidianos. Conversamos a respeito de racismo, bullying, relações familiares, tolerância com 

as diversidades etc. Algumas destas propostas partiram dos educadores do projeto, outras 

foram nossas, fazendo-nos contribuir nos moldes do que Paulo Freire se refere como "temas 

dobradiça", mas a maior parte delas veio das próprias crianças. Nós respeitamos a 

classificação etária e nunca houve mostra de um filme que não fosse infantil. Esses filmes 

sempre trazem significantes geradores de significações educativas, o que muito nos auxilia no 

processo e contrariam uma tendência de extinção do infantil, como destacado na seção 

anterior. 

É claro que, em se tratando de uma prática continuada, semanal, experimentamos 

grandes distinções entre um dia e outro. Houve experiências muito significativas e tocantes, 

em que percebemos grandes apreensões de crianças por meio do Cine Providência. Mas 

também já aconteceu de a sessão não poder ao menos ser concluída. Crianças nem sempre 

estão dispostas a aceitar o papel passivo de expectador. Brincadeiras mais ativas, muitas 

vezes, são mais atraentes para elas. 

Por isso, em conformidade com a meta dialógica, pareceu interessante pensar em 

avanços para o projeto. Decidimos optar por uma sessão de curtas, que precederiam uma 

pequena prática de demonstração dos fundamentos da Animação. Levamos câmera para o 

projeto e tiramos fotos sequenciais com pequenos movimentos nas articulações dos 

brinquedos das crianças. Isso resultou em um pequeno vídeo no formato de stop motion e nos 

evidenciou os benefícios da produção junto às crianças. Este ensaio nos moveu a mais um 

avanço.  

A partir do mês de outubro, passamos a levar câmera em todas as visitas e a 

experimentar com as crianças a produção de conhecimentos práticos em audiovisual. Focados 

nisto, demos um intervalo nas mostras e usamos toda a manhã para a filmagem de 

interpretações, danças, entrevistas, conversas, enfim, qualquer coisa que as crianças 

desejassem fazer. E, desta sorte, no mesmo dia, devolvemos a eles o material filmado com 

bons resultados em pontos essenciais na formação da criança: autoestima, protagonismo, 

autoconhecimento do próprio corpo, entre diversas outras vias formadoras de indivíduos 

donos da própria história. 

Outro avanço foi a consolidação desta produção em comunhão entre extensionistas e 

alunos do projeto. O Minidocumentário “Um Outro Olhar” partiu da proposta feita pela 

equipe do Projeto Providência de participarmos do 4º Festival Educação Integrada Minicurtas. 

Desde o final do primeiro semestre de 2016, nós, extensionistas do projeto, passamos a nos 

reunir para discutir a concepção do que viria a ser este produto audiovisual.  
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O tema necessário seria a África, ou melhor, a africanidade  brasileira. Nessas 

reuniões, foi decidido que o projeto ocorreria de forma completamente horizontal. Isto 

significa que não decidiríamos autonomamente sobre o roteiro, ele seria criado em comunhão 

com os próprios alunos. Esta opção proporcionou a todos uma experiência de criação muito 

frutífera. Na medida em que vinham à PUC para participar de dinâmicas elaboradas por nós, a 

fim de juntar repertório para o roteiro, esses alunos puderam, ao longo do projeto, desvendar 

diversos novos caminhos. A começar, por quebrar as barreiras dos seus bairros para conhecer 

novas realidades na faculdade.  

Esses encontros sempre resultaram em experiências práticas de troca e dialogicidade 

para todas as partes. A partir destes encontros, pudemos elaborar escaletas de filmagem e o 

roteiro com todo o planejamento do que viríamos a filmar. Assim, encerrada a pré-produção 

criativa, partimos todos para produção de objetos e de equipamentos, a fim de começarmos 

realmente a captação das filmagens na Escola de Teatro do PUC. Todo este processo foi 

muito tranquilo e rico em aprendizado.   

Após a realização das filmagens, focamos na edição do vídeo. Recebemos apoio do 

Laboratório Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, para que 

trabalhássemos em uma de suas ilhas de edição. Após vários dias de trabalho, chegamos ao 

resultado que enviamos para os coordenadores do projeto para realizarem a inscrição. Por 

derradeiro, como se não bastasse o grande aprendizado desenvolvido em todo este processo, 

também fomos coroados com o prêmio de melhor curta-metragem pelo júri técnico do evento. 

Todas as crianças ficaram muito felizes com esta conquista pessoal que obtiveram e a equipe 

do Projeto Providência celebrou o resultado com um evento de premiações. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

No desenvolver das atividades elaboradas e experimentadas pela extensão 

universitária em colaboração com o Projeto Providência, vivenciamos os desafios e a 

aprendizagem da dialogicidade e alteridade. E os projetos se transformaram segundo os 

resultados das trocas que experienciamos. Isso significa que para a manutenção desta história 

de resistência que é o Projeto Providência, o crescimento tem que vir em conformidade com 

os sucessos dos nossos diálogos, ou melhor, com o real estabelecimento de uma comunicação 

e de uma vontade de melhora.  
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Os alcances desta experiência ainda são apenas tateados por nós, mas decerto que o 

Cine Providência já evidencia os resultados deste duplo encontro das crianças: conosco, 

extensionistas como canais de troca, e com os filmes, que oferecem novas recursos ao 

pensamento dialógico diante a configuração histórica da sociedade.   
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso aplicado a uma microempresa produtora de massas para vidro. 

Inicialmente foi convocada uma reunião com o gerente e todos os colaboradores da empresa, através de um 

Brainstorming, onde foram ouvidas todas as críticas em relação a problemas enfrentados pela empresa. Mediante 

este fato, se fez necessária a elaboração de um diagrama de Ishikawa, procurando salientar as possíveis causas 

raízes da diminuição das vendas, e por meio desse processo, foi percebido um outro problema, que era o preço 

elevado. Levando em conta essa nova informação, foi confeccionado um novo diagrama de Ishikawa, agora 

buscando saber as causas que levam o produto a ter um preço alto. Diante as informações obtidas pelos dois 

diagramas, foi elaborado um plano de ação com o auxílio da ferramenta 5w2h, no intuito de sugerir melhorias à 

empresa em estudo. 

 

Palavras-Chave: Diagrama de Ishikawa. Brainstorming. 5w2h. 

 

ANALYSIS OF A PRODUCTIVE PROCESS WITH A SPECIFIC 

DEMAND SEEKING IMPROVEMENT OF FINANCIAL 

PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a case study of a process of suggestion and improvement applied to a micro - enterprise 

producing glass masses. Initially a meeting was convened with the manager and all employees of the company, 

through a Brainstorming, where all the criticisms were heard regarding the problems faced by the company. By 

this fact, it was necessary to draw up an Ishikawa diagram, trying to highlight the possible root causes of the 

decrease in sales, and through the causes presented, another problem was perceived, which was the high price. 

Taking into account this new information, a new diagram of Ishikawa was made, now seeking to know the 

causes that take the product to have a high price. Considering the information obtained by the two diagrams, an 

action plan was elaborated with the help of the tool 5w2h, in order to suggest improvements to the company 

under study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as microempresas representam uma fonte importante para o 

desenvolvimento socioeconômico no Brasil. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), a participação no Produto Interno Bruto (PIB) 

das micro e pequenas empresas já se aproxima da contribuição das empresas de médio porte. 

Considerando a sobrevivência desses empreendimentos como condição indispensável para o 

desenvolvimento econômico do País, esses dados demonstram a importância de se incentivar 

e qualificar os empreendimentos de pequeno porte, inclusive os microempreendedores 

individuais. 

Um dos fatores que comprometem a chance de sobrevivência de micro e pequenas 

empresas é a falta de capacidade de adaptação em relação às mudanças de mercado. 

Observam-se atualmente constantes alterações no ambiente político, econômico e cultural, o 

que impacta diretamente no perfil de consumo da sociedade. As organizações precisam ser 

suficientemente flexíveis para que respondam com rapidez a essas mudanças do mercado, 

sempre alinhadas a seus objetivos estratégicos. Segundo Hennig, Danilevicz; e Dutra (2012), 

é necessário que uma empresa tenha estratégias que lhe permitam desempenhar suas 

atividades de maneira diferente dos rivais ou, até mesmo, exercer atividades semelhantes de 

maneira diferenciada. 

Considerando todo o contexto apresentado, este trabalho é fruto de um projeto de 

extensão desenvolvido pelo curso de Engenharia de Produção tendo como foco principal 

conceber o monitoramento voluntário junto a microempresas pertencentes ao entorno da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Unidade Barreiro (CARVALHO et al, 

2016).  

Entende-se a extensão 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 (FOREXT, 2001).  Cabe aqui ressaltar a importância das práticas 

extensionistas pela possibilidade de transcendência da sala de aula,  menos acessível à 

comunidade em geral (OLIVEIRA e ROCHA, 2010). Observa-se ainda a possibilidade de 

desenvolvimento de maior autonomia intelectual e o rompimento do individualismo 

(PEREIRA, 2013).  
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A concepção de extensão e interação social está afirmada no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI – 2012/2016) e nas diretrizes para as Políticas de 

Extensão da PUC Minas. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS, 2012a). 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da PUC Minas ressalta a Extensão 

Universitária como parte do fazer acadêmico, um dos lugares de exercício da função social da 

universidade (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2012b).  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Produção da PUC Minas 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2012c) propõe que o 

estudante vivencie os problemas que afligem os atores envolvidos no processo produtivo 

(empregadores, empregados, consumidores e sociedade) dentro do contexto da atuação do 

engenheiro, através da extensão.  

Cabe ressaltar que esses objetivos estão alinhados com as diretrizes da Política de 

Extensão Universitária da PUC MG (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS, 2006), nas quais se observa a extensão como prática acadêmica dialógica 

entre a universidade e a sociedade que contribui para o processo de inclusão social e 

efetivação dos direitos humanos. 

Nesse contexto, a extensão se configura como elemento de articulação entre as 

políticas públicas e as atividades universitárias (OLIVEIRA e ROCHA, 2010).  Segundo 

Santos (2012), a origem do termo políticas públicas remonta a procedimentos da Cidade-

Estado em prol da coletividade. Assim, especificamente, entende-se por políticas públicas um 

conjunto de ações do governo orientadas no sentido de resolução ou mitigação de problemas 

da sociedade. 

Especificamente, este trabalho tem por objetivo relatar uma experiência extensionista 

inserida em um projeto denominado “Produção Ativa”. Após uma etapa inicial de diagnóstico 

e triagem, foram selecionadas cinco empresas para participarem do projeto. Apresenta-se o 

estudo de caso desenvolvido em uma destas empresas, produtora de massas de vidro situada 

na regional do Barreiro, em Belo Horizonte. 

A empresa foco do estudo atua no mercado há 25 anos, conta com seis funcionários 

registrados de acordo com a CLT vigente e o proprietário / gestor tem 45 anos de experiência.  

Seus principais clientes são vidraçarias e construtoras e existe a possibilidade de entregas em 

todo o Brasil. 
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Considerando significativa queda no volume de vendas nos últimos anos, o principal 

objetivo do trabalho é encontrar as causas geradoras do problema e analisá-las sob a ótica da 

Engenharia de Produção. Dentre todas as áreas da Engenharia de Produção (BATALHA, 

2008), pretende-se focar nas áreas de qualidade e marketing. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Montgomery (2016), qualidade pode ser definida de várias maneiras, porém, 

a grande maioria das pessoas acredita que esta definição se dá apenas por características 

especificas e desejáveis de algum produto ou serviço. Todavia, a qualidade vem se tornando 

um quesito fundamental para o aumento da competitividade entre empresas, seja qual for o 

seu segmento. Percebe-se também que a qualidade é algo que está sempre mudando, devendo 

a empresa se aperfeiçoar a cada dia de acordo com as exigências de seus clientes, buscando 

atendê-los de maneira confiável, no tempo certo e com segurança. Consequentemente, 

compreender e melhorar a qualidade é um fator-chave que conduz ao sucesso, crescimento e 

um melhor posicionamento competitivo de um negócio.  

De acordo com Carpinetti (2012), o controle da qualidade conta com sete ferramentas. 

Dentre as ferramentas clássicas do Controle Estatístico de Processos (CEP), 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). Neste trabalho, foi utilizado o diagrama de causa e efeito, também 

conhecido por diagrama de Ishikawa ou diagrama 6M.  

Segundo Montgomery (2016), se identificada uma falha, é necessário apontar seus 

motivos, caso eles sejam explícitos. Dessa forma, a melhor maneira de se conhecer a falha 

potencial, é usando o diagrama de causa e efeito. Este método geralmente é desenvolvido por 

um grupo focado na melhoria da qualidade, no intuito de evidenciar todos os tipos de 

problema, erro ou defeito. 

Para construção do diagrama de Ishikawa, precisa-se inicialmente definir o efeito ou o 

problema a ser analisado; formar equipe para realização do brainstorming para descobrir as 

causas potenciais, desenhar as caixas de efeito e a linha central; discriminar as principais 

categorias de causas potenciais, colocando-as em caixas ligadas à linha central; classificar as 

prováveis causas de acordo com suas categorias ou criação de novas categorias, se necessário; 

dispor as causas de modo ordenar a de mais potencialidade no problema; e por fim, intervir 

com ações de melhoria contínua. 
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Conhecido também como “espinha de peixe”, o diagrama de causa e efeito tem 

realmente a forma similar a espinha de um peixe, onde a cabeça é o efeito do problema e as 

espinhas são as causas que levam ao problema. Com o auxílio dessa ferramenta, podem-se 

obter vantagens como: identificar possíveis perdas, causa das perdas, e até mesmo eliminá-las, 

porém é um método restrito a um problema por vez, e caso apareça mais algum, faz-se 

necessária a criação de outro diagrama. (FILHO, COELHO JUNIOR e COSTA 2006). 

Por fim, segundo Barreto e Dias (2005), com a ajuda dos colaboradores, 

independentemente de seu nível hierárquico, a aplicação do diagrama de Ishikawa desdobra 

todo o processo da empresa, colaborando efetivamente na identificação e detalhamento das 

atividades, facilitando as formas de atuação. 

Além das ferramentas clássicas, a literatura cita várias outras ferramentas, 

metodologias reconhecidamente úteis, dentre elas o brainstorming. Criado na década de 1940, 

o Brainstorming é uma ferramenta capaz de auxiliar na construção de novas ideias. Para que a 

utilização dessa técnica ocorra da maneira esperada, os participantes devem ter o exato 

entendimento do problema a ser resolvido, atuando de maneira livre, sem julgamentos ou 

críticas, de modo a chegarem a uma solução comum. (HANACLETO, BENELLI e 

CARVALHO, 2016).  

O Brainstorming busca estimular e encorajar o pensamento criativo de todos os 

participantes, levando-os a uma verdadeira "tempestade de ideias", até que se esgotem todas 

as possibilidades, sem qualquer tipo de repressão. Tudo isso, em busca de uma 

compatibilidade de alternativas levando a melhoria, ou até mesmo a exterminação da falha. 

(BEZERRA et al, 2015) 

Uma vez que um problema tenha sido devidamente identificado, é necessário elaborar 

um plano de ação para eliminação ou mitigação de seus efeitos. Uma das ferramentas 

difundidas para esta finalidade é o 5w2h. Esta é utilizada para direcionar a discussão em um 

único foco, evitando dispersão de ideias. Dessa forma, é um documento que mapeia as 

atividades que serão desenvolvidas para verificação da ocorrência de um problema e auxilia 

na elaboração de um plano de ação. Este plano de ação consiste em um checklist, onde se 

retrata o problema a ser resolvido, o que será feito para solucioná-lo, como isso pode 

influenciar no processo, em qual período de tempo, por quem, e por fim, identificar quanto 

isto custará à empresa. (OLIVEIRA et al 2012). 
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O uso dessa ferramenta tem-se mostrado eficiente para ajudar na resolução das causas 

fundamentais e seu desdobramento pode ser representado conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Plano de Ação  

Método 5w2h 

O que fazer? 

(What) 

Por quê? 

(Why) 

Quando? 

(When) 

Onde? 

(Where) 

Quem? 

(Who) 

Como? 

(How) 

Quanto 

(How much) 

Fonte: TOLEDO et al ( 2013)  RODRIGUES (2014). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa em uma empresa manufatureira que atua no 

ramo de construção civil, com base no método de estudo de caso. Segundo Miguel (2011), 

estudo de caso é um método prático, que investiga uma situação real de forma crítica e 

detalhada, através de um ou mais itens de estudo, com o qual se obtém conhecimento 

aprofundado de atividades, sendo possível detalhar os problemas e criar soluções. 

Neste estudo, dividiu-se a metodologia em cinco fases. A primeira fase consistiu em 

visitas técnicas à empresa analisada. Na segunda fase, fez-se uma pesquisa bibliográfica para 

obter base teórica. Já a terceira fase foi subdividida em três etapas, que são: criação do 

fluxograma do processo para visualização e entendimento geral dos procedimentos; 

Brainstorming através de reuniões com o proprietário e colaboradores da empresa, e diagrama 

de Ishikawa para encontrar a causa raiz do problema encontrado. Finalmente, utilizou-se a 

ferramenta 5W2H para elaborar o plano de ação sugerindo melhorias para minimizar ou 

solucionar o problema encontrado. As fases e etapas do desenvolvimento deste estudo são 

apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Etapas de elaboração da pesquisa

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

No intuito de mapear e analisar os problemas que a empresa vivencia, foram 

necessárias visitas técnicas, reuniões com o proprietário / gestor e colaboradores. Todas as 

observações dos envolvidos foram consideradas, executando-se a ferramenta Brainstorming. 

Como resultado desta etapa, foi observado como principal problema o baixo índice de vendas, 

podendo até mesmo comprometer a existência da empresa a médio prazo. 

A partir das reuniões, foram observados possíveis motivos que causaram esse 

problema, como preço superior comparado aos concorrentes, falta de fachada, crise no setor 

de construção civil e mudança do perfil do consumidor para vidros temperados que são 

esteticamente mais bonitos. Em uma segunda etapa, foi elaborado um diagrama de Ishikawa 

com a finalidade de encontrar a causa raiz do problema, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir deste diagrama, podem ser observadas as causas cruciais que levam à 

diminuição das vendas. Constata-se que um dos principais motivos deste problema é 

proveniente do ambiente externo, devido à crise no setor civil, que impacta diretamente as 

vidraçarias e construtoras. Essa crise reflete-se na procura pelo produto que é empregado em 

vidros comuns, juntamente com ferragens para proteção.  

Outro fator apontado foi a mudança no perfil do consumidor e evolução das 

construções considerando a utilização de vidros temperados que dispensam massas para 

fixação,  aplicando  apenas  ferragens.  Em  contrapartida, esses vidros são menos acessíveis e  
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pouco seguros se comparados a vidros comuns. Isso contribui para o consumo destas massas 

para determinadas finalidades, como reparos em construções antigas e utilização em 

construções que tem como público consumidores de baixa renda. 

O principal motivo para o problema encontrado é o preço alto, com isso se detectou a 

necessidade de construir outro diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3, para melhor 

identificação das suas causas. 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa para identidicação das causas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diante das responsabilidades com impostos e por deduções fiscais, o preço de venda 

do produto se eleva, sendo mais alto que seus concorrentes que, por sua vez, são pequenos 

fabricantes não regulamentados. Diante de uma comparação dos produtos, verificou-se que a 

massa da empresa em estudo, segundo os clientes, é de melhor qualidade, é de mais fácil 

manuseio e maior durabilidade. Esse diferencial pode ser atribuído à experiência do 

proprietário que desenvolveu o produto por muitos anos. Contudo, os clientes em potencial, 

diante da preocupação em reduzir seus custos, têm preferido o produto que os concorrentes 

oferecem, visando ao preço e não à qualidade. 

Nesse estágio final, desenvolveu-se o plano de ação para que houvesse um 

direcionamento das atividades, norteado por questionamentos no formato 5W2H, assim 

sugerindo melhorias que deveriam ser realizadas para a concretização do estudo como um 

todo. 
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Quadro 02 – Plano de Ação Proposto 

O que fazer? 

(What) 

Por quê? 

(Why) 

Quando? 

(When) 

Onde? 

(Where) 

Quem? 

(Who) 

Como? 

(How) 

Planejamento 

Estratégico 

Conhecimento dos 

concorrentes e 

posicionamento no 

mercado. 

Entre 

01/12/2016 à 

31/02/2017 

Na empresa 

Dono da 

empresa e 

SEBRAE 

A partir de 

reuniões 

Vender no varejo 
Para alcançar mais 

clientes. 

A partir do dia 

01/01/2017 
Na empresa 

Secretária da 

empresa 

Atendimento 

na porta da 

empresa 

Plano de 

Marketing 

Para aumentar a 

divulgação. 

A partir do dia 

01/12/2016 

Na própria 

empresa 

Dono da 

empresa e 

SEBRAE 

A partir de 

reuniões 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As propostas descritas no Quadro 2  são de baixo custo, adequadas à situação da 

empresa, que não pode fazer investimentos no momento.  Foi recomendada a criação do 

planejamento estratégico para melhor conhecimento dos seus concorrentes e posicionamento 

no mercado. Também foi sugerida a criação do plano de marketing para divulgação, por meio 

de faixada de material de baixo custo, pois se constatou que clientes potenciais na região não 

têm conhecimento da empresa. Por fim, sugeriu-se a abertura das vendas para o mercado 

varejista no intuito de alcançar mais clientes e aumentar a receita da empresa.  

 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do estudo foi atingido, considerando-se o diagnóstico e a sugestão de 

melhorias com base no problema encontrado.  Assim, atendendo os objetivos principais, 

foram obtidas informações a partir dos colaboradores através de um Brainstorm, que levou à 

construção de Diagramas de Ishikawa. O Diagrama desenvolvido possibilitou a identificação 

do principal problema que a empresa enfrenta, a diminuição de suas vendas.   

Com base na ferramenta 5W2H, foram propostas soluções de baixo custo à empresa, 

que podem gerar impacto positivo em seu sucesso financeiro, contribuindo para a 

sustentabilidade do empreendimento a longo prazo.  
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho retrata uma ação de extensão que é vinculada ao 

Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI) da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas. 

Intitulado “Aprendizagem da leitura e da escrita por parte de adultos com deficiência 

intelectual”, o projeto integra uma proposta de um projeto maior, o “Rede Incluir”. Sob forma 

de oficinas, o trabalho tem sido realizado, desde o segundo semestre de 2016, com professora 

e graduandas do curso de Letras e Pedagogia. A proposta das oficinas consiste em atividades 

que promovem a alfabetização e o letramento de pessoas com deficiência intelectual, usando-

se diversos gêneros textuais, notadamente aqueles mais comuns no cotidiano de tais pessoas. 

O objetivo principal é preparar os alunos deficientes intelectuais para desenvolverem funções 

no mercado de trabalho, possibilitando-lhes, portanto, maior autonomia. No que diz respeito à 

inserção das alunas no projeto, o objetivo é propiciar uma melhor preparação para 

potencializar sua prática docente. Ter, desde a graduação, um contato maior com alunos 

portadores de deficiência intelectual é muito importante para a formação de professores e 

profissionais da educação, para que estes, no futuro profissional, possam garantir, de fato, a 

inclusão de todos os alunos no ambiente escolar.  
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METODOLOGIA: A metodologia que está sendo utilizada no trabalho é definida 

juntamente com a professora orientadora do projeto. No primeiro momento, buscou-se 

conhecer a turma e a demanda dos pais. Para tal, foi realizado um diagnóstico inicial com os 

pais. As questões seguintes foram feitas: “O que você gostaria que fosse ensinado nas 

oficinas?”, “O(a) seu(sua) filho(a) sabe ler e escrever?”, “O que o(a) seu(sua) filho(a) costuma 

ler e escrever?”. Com base nas respostas dos pais, constatou-se que todos desejam que seus 

filhos possam desenvolver habilidades de leitura e escrita e que possam ter, também, 

autonomia, como relata uma mãe: 

 

Fiquei muito feliz quando soube da oficina, pois a minha luta com o meu filho desde 

pequeno foi grande. É um sonho vê-lo alfabetizado e sei que falta pouco para isso 

acontecer, então espero que, com ajuda de vocês e nosso empenho, possamos 

concretizar esse sonho que será fundamental para independência e autonomia dele. 

(Informação verbal)
6
. 

 

Para elaborar atividades em que se contemplassem temas de interesse dos alunos, foram feitos 

os seguintes questionamentos a eles: “O que você gosta de ler?”, “O que você lê com 

frequência?” e “Você gosta de escrever?”.  Eles demonstraram, de um modo geral, gostar de 

temas ligados à série “Chaves” e à novela “Carrossel”, além de música sertaneja e de temas 

ligados à Bíblia. As atividades elaboradas embasaram-se, principalmente, em dois pilares: o 

que leva em conta o processo de alfabetização inserido em práticas de letramento (SOARES, 

1998) e o modelo construtivista proposto por Ferreiro (2000). Para Soares (1998), 

 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e letrado. (SOARES, 1998, p. 47).  

 

Para Ferreiro (2000),  

 

Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução 

surpreendentemente regular […]. Aí, podem ser distinguidos três grandes períodos 

[…]: 1) Distinção entre o modo de representação icônico x não icônico. 2) 

Construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os 

eixos qualitativo e quantitativo). 3) A fonetização da escrita (que se inicia com o 

período silábico e culmina no período alfabético). (FERREIRO, 2000, p. 19). 
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Para Ferreiro, o indivíduo, quando está na fase pré-silábica, apresenta uma escrita sem 

diferenciações interfigurais (por exemplo, garatujas semelhantes para designar palavras 

distintas ou com letras convencionais sem diferenciações na escrita de palavra para palavra 

ou, às vezes, apresenta tais diferenciações, mas sem correspondência com a escrita oficial). A 

escrita silábica ocorre quando a pessoa escreve uma letra para cada sílaba, por exemplo, para 

“cadeira” pode-se escrever “ITF” ou “KDA”. No segundo caso, há correspondência 

fonológica; no primeiro caso, não. A escrita silábico-alfabética corresponde a uma escrita em 

que ora o indivíduo escreve uma letra para uma sílaba da palavra que se deseja escrever, ora 

uma letra para cada som, tal como em “KDRA” para “cadeira”. Por fim, temos a escrita 

alfabética que é aquela que ocorre quando o indivíduo escreve uma letra para cada som, 

regulado ou não pelas regras ortográficas (por exemplo, “oji” ou “hoje”). Na turma, há 19 

alunos, 5 mulheres e 14 homens, com a faixa etária variando entre 18 e 41 anos e, após a 

aplicação de atividades que nos permitissem verificar em que etapa da alfabetização os alunos 

estavam e quais conhecimentos de uso da escrita eles tinham, o passo seguinte foi desenvolver 

diversas atividades para que os alunos pudessem então (re)conhecer as letras e os números. 

Isso foi trabalhado de forma lúdica, com jogos pedagógicos e músicas, tanto individualmente 

quanto em grupo, a fim de provocar os modos de agir, pensar, falar e sentir dos alunos. A 

seguir, apresentaremos dois exemplos de atividades aplicadas. A primeira é uma interpretação 

de um texto criado a partir de uma personagem da novela Carrossel. A segunda está 

relacionada à proposta de desenvolvimento de letramento, pois é uma atividade que visa a 

promover o conhecimento de documentos. 

 

Quadro 1 - Tema escolhido pelos alunos 

 

RESPONDA: 

 

 

1) QUAL É O TÍTULO DO TEXTO? 

COMO SE CHAMA A ALUNA DA 

IMAGEM? 

 

2) QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS DELA? 

 

3) COMO SE CHAMA A PROFESSORA? 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 
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Quadro 2 - Tema “documentos” 

1) VAMOS CONHECER DOCUMENTOS?  

Ligue a imagem ao tipo de documento que ela representa. 

 

CARTEIRA DE TRABALHO 

 

CARTEIRA DE MOTORISTA (CNH) 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

CONCLUSÕES: Após a análise de diversas atividades realizadas pelos alunos, destacamos o 

desempenho de três alunos, os quais serão denominados aluno 1, aluno 2 e aluno 3. O aluno 1 

não teve grandes avanços, pois conhece as letras, mas ainda continua com dificuldade para 

escrever seu nome, inclusive quando ocorre a mediação. Em um ditado de quatro palavras que 

foi aplicado, o aluno não conseguiu representar as palavras com a junção das letras, apenas 

fez desenhos: para a palavra “bola”, fez um círculo e, para “bicicleta”, desenhou duas rodas. 

Percebemos, então, que, apesar de conhecer algumas letras, ainda não consegue relacioná-las 

às palavras e, portanto, encontra-se na fase pré-silábica. O aluno 2 avançou, neste período, 

parcialmente, já que não possui dificuldade para escrever seu nome e sua escrita parece se 

encontrar entre a fase silábica e a silábico-alfabética, pois ora escreve uma letra para cada 

sílaba, ora escreve da maneira que fala, representando os fonemas: tfne (telefone), xigra 

(xícara) lapse (lápis), seus tegas (seus colegas). Já o aluno 3 obteve grande avanço (ainda que 

não esteja na fase alfabética da escrita), pois antes ele não conseguia fixar e memorizar as 

letras do alfabeto e as de seu nome. Quando voltava das férias, por exemplo, esquecia tudo e 

tinha que começar do zero. No retorno das últimas férias, demonstrou conhecer ainda todas as 

letras do alfabeto e também escrever o seu nome. Sua fonoaudióloga, inclusive, percebeu o 

grande avanço, dizendo que ele não se esqueceu daquilo que havia aprendido no semestre 

anterior e atribuiu tal progresso às atividades sistemáticas da oficina. Ao realizar essas 

análises de comparação, com relação às atividades do início e final do segundo semestre de 
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2016, percebemos que o projeto “Aprendizagem da leitura e da escrita por parte de adultos 

com deficiência intelectual” tem sido fundamental no desenvolvimento dos alunos com 

comprometimento intelectual. Percebemos, também, que cada aluno tem o seu tempo de 

aprendizagem e requer um olhar especial para as suas potencialidades. Como metas para as 

próximas fases do projeto, trabalharemos com atividades de diversos gêneros com o intuito de 

colaborar e facilitar a vida diária dos alunos. A ideia é elaborar atividades que os levem a 

saber lidar com o dinheiro, documentos, cardápios, notas fiscais, bilhetes, etc. Após as nossas 

atividades e reflexões acerca daquelas, constatamos que é necessário atender aos alunos em 

suas totalidades, adaptando o conteúdo aos diversos níveis de aprendizagem e sempre 

considerando as peculiaridades do sujeito, por meio de um ensino dinâmico, no qual o aluno 

possa desenvolver plenamente suas habilidades e potencialidades.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Deficientes Intelectuais. 

Área de Conhecimento: 7.08.00.00-6 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho é resultado de atividade interdisciplinar, desenvolvida 

no âmbito do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, unidade 

Betim, durante o segundo semestre de 2016, cuja finalidade precípua reside na promoção de 

uma prática de ensino associada às práticas de pesquisa e extensão. O trabalho tem por objeto 

a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente e sua relação com a função social da escola, 

verificando esse vínculo a partir da atuação do Conselho Tutelar de Betim, Região III, que 

compreende a Regional Alterosas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), disposto 

na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, estabeleceu a criação do Conselho Tutelar, definido 

em seu artigo 131 como “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 

1990). Portanto, com a responsabilidade de zelar pelo cumprimento dos direitos dos seus 

tutelados, o Conselho Tutelar fiscaliza a família, a comunidade e o poder público, para que 

cumpram seus deveres conforme estabelece o referido estatuto, proporcionando àqueles, com  
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absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à 

dignidade, à liberdade, ao respeito e ao convívio familiar e comunitário. A escola, por sua 

vez, figura como uma entidade social com objetivo claro: o desenvolvimento das habilidades 

físico-cognitivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos, sejam conhecimentos, 

sejam atitudes e valores. Tal desenvolvimento deve acontecer de forma contextualizada, 

promovendo, desta forma, uma formação cidadã e incentivando a intervenção dos seus alunos 

na sociedade, conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 117). Para os autores, 

 

Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual a 

escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades 

individuais e sociais dos alunos. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p. 117). 

 

METODOLOGIA: Assim, a partir da análise das atribuições do Conselho Tutelar e da 

escola, infere-se que a última se apresenta como uma parceira natural do primeiro, no tocante 

à efetivação dos direitos básicos das crianças e adolescentes – direitos reconhecidos, 

salvaguardados constitucionalmente e regulamentados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Tal ação conjunta possibilita à escola cumprir sua função social, como 

instrumento de promoção de direitos fundamentais. Partindo desse ponto, buscou-se entender 

de que forma essa relação acontece, bem como averiguar a efetividade das funções de cada 

ente nesse contexto, com base na avaliação do conhecimento básico de alunos e professores 

acerca do ECA. A pesquisa buscou verificar as condições de efetividade do Estatuto por meio 

da ação escolar para, em um segundo momento, propor uma atividade voltada para a sua 

efetivação. Nesse sentido, foram selecionadas duas escolas para a realização da pesquisa de 

campo e para o cumprimento da prática extensionista. Dois questionários de sondagem foram 

elaborados: um aplicado a professores e outro aplicado aos alunos. Na primeira escola, Escola 

Municipal Isaura Coelho, foram aplicados questionários a 09 professores e 27 adolescentes, 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária de 14 a 16 anos, que correspondem 

a aproximadamente 10% da quantidade total de alunos da escola. Na segunda escola, Escola 

Estadual Professor Oswaldo Franco, foram aplicados questionários a 23 alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, com idade entre 15 a 17 anos. Ambas as escolas se encontram na região 

periférica da cidade e são atendidas pelo Conselho Tutelar da Regional Alterosas (Região III), 

em Betim. De posse dos questionários respondidos, foi realizada a tabulação dos dados para 

melhor organização e análise. Posteriormente, foram confeccionados os gráficos para a 
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apresentação. Inicialmente, quando os professores foram questionados sobre o conhecimento 

dos estudantes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 78% consideram-no insuficiente 

e 22% consideram-no ruim, demonstrando o nível crítico de conhecimento dos alunos. Por 

sua vez, 34% dos professores consideram o seu próprio conhecimento acerca do ECA 

insuficiente, 22% ruim, 22% suficiente e, por fim, 22% consideram-no muito bom, notando-

se a falta de domínio acerca do tema e confirmando a necessidade da intervenção. Quando 

questionados sobre a participação de eventos realizados pelo Conselho Tutelar na escola, com 

vistas à divulgação do conteúdo do ECA, 93% dos alunos que responderam ao questionário 

nunca participaram de palestras realizadas pelo Conselho Tutelar no ambiente escolar; apenas 

7% dos alunos relataram já terem participado desse tipo de evento, deixando claro que a 

divulgação da norma apresenta deficiência, uma vez que os destinatários não têm o mínimo 

conhecimento de seus direitos, e reforçado a importância da proposta. Ainda, quando 

perguntados sobre qual a função do Conselho Tutelar, 22% acreditam que essa instância atua 

junto à Polícia para punir crianças e adolescentes quando estas infringem a lei. Para 22%, a 

função do Conselho é punir quando necessário os adolescentes. Além disso, 8% consideram 

que a função do Conselho Tutelar é colaborar com a escola para punir os alunos e os 48% 

restantes afirmam conhecer a função do Conselho, qual seja zelar e proteger os direitos da 

criança e do adolescente. Assim, quando somadas as respostas incorretas, notou-se que a 

maioria dos alunos (52%) associa a figura do Conselho Tutelar como órgão repressivo, e não 

protetivo. Tais dados apresentam-se como preocupantes, uma vez que, para que haja eficácia 

da norma, é imprescindível que os destinatários tenham conhecimento desta, conforme afirma 

Sabadell (2008): 

 

Os fatores de eficácia de uma norma diferenciam-se em função das características e 

das finalidades de cada sistema jurídico. [...] Há uma regra geral: quanto mais forte é 

a presença destes fatores, maiores serão as chances de eficácia da norma jurídica. Se 

a influência destes fatores é fraca, é provável que se verifique a ineficácia da norma. 

(SABADELL, 2008, p. 66) 

 

A autora considera a divulgação do conteúdo da norma como um fator instrumental essencial 

para sua eficácia.  

 

CONCLUSÕES: Nesse sentido, a partir dos dados obtidos, concluiu-se que o conhecimento 

da comunidade escolar sobre o ECA e sobre a real função do Conselho Tutelar ainda é muito 

confuso e muitas vezes são atribuídas ao Conselho funções que não lhe cabem. Além disso, é 

notável que as instituições escolares poderiam trabalhar em conjunto com o Conselho Tutelar 
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para garantir que os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes não sejam violados, 

estabelecendo uma relação adequada para que se possa obter essa finalidade. Assim, foi 

possível constatar a relevância da necessidade de se instituir uma comunicação assertiva, 

eficaz e atuante, contribuindo para processos mais esclarecidos, os quais refletirão de forma 

direta na relação entre os envolvidos. Diante disso, mediante a proposta de realização de 

atividades práticas de extensão, foram desenvolvidas mesas-redondas mediadas pelo grupo, 

com a participação dos representantes do Conselho Tutelar e das escolas. Nessas práticas, 

foram expostos e debatidos os papéis de cada ente, bem como foi demonstrada a importância 

de uma relação sinérgica entre os envolvidos para melhor efetivação dos direitos insculpidos 

no Estatuto. Além disso, foram realizadas palestras educativas sobre o conteúdo do ECA para 

alunos e professores, a fim de divulgar o documento e enfatizar a importância sobre o 

conhecimento deste. Após a apresentação da proposta de intervenção e sua aprovação em 

novembro de 2016, o projeto foi executado e concluído em maio de 2017, atividade esta que 

tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de novas habilidades sociais, 

imprescindíveis para a formação humanista e cidadã. 
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INTRODUÇÃO: A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) surgiu em 

1972, em oposição ao sistema prisional comum, na cidade de São José dos Campos, São 

Paulo. Em Minas Gerais, a APAC iniciou suas atividades em 1980, em Itaúna, e em Santa 

Luzia foi inaugurada oficialmente em maio de 2006. A APAC possui doze elementos 

fundamentais, que, aplicados em seu conjunto, permitem que o recuperando seja 

ressocializado. Neste sistema é fundamental a participação da comunidade, do aprisionado e 

da família (COELHO et al. 2014). No âmbito da participação da comunidade, a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais mantém parceria com o Centro de Reintegração 

Social CRS/APAC Santa Luzia por meio do desenvolvimento de projetos de extensão cujos 

participantes são alunos do curso de Ciências Biológicas. As atividades consistem em 

transposições didáticas de temática biológica, realizadas pelos bolsistas do PET Biologia, para 

os recuperandos do Sistema Fechado. Em concordância com os ideais desse sistema 

penitenciário, que é direcionado para reintegração social e conta com a participação da 

sociedade mediante a proposição e o desenvolvimento de atividades construtivas, o presente 

trabalho tem como objetivo corroborar para a formação cidadã dos recuperandos e incentivá-

los a adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento do pensamento crítico.  
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METODOLOGIA: As atividades foram realizadas na Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados de Santa Luzia, quinzenalmente, às terças-feiras pela manhã. Transposições 

didáticas abordando diferentes temas foram apresentadas durante o ano letivo, sendo estes 

estabelecidos de acordo com interesse dos recuperandos, no primeiro encontro de cada 

semestre. Segundo Marandino e outros (2004), a educação em ciências é uma prática social 

que vem sendo cada vez mais ampliada e desenvolvida em espaços não formais de educação. 

Existe um consenso com relação à importância e necessidade de elaborar ações que 

efetivamente auxiliem na compreensão do conhecimento científico. (FALK; DIERKING, 

2002). Assim, as sequências didáticas foram ministradas com o auxílio de recursos visuais e 

materiais biológicos fornecidos pelo laboratório de zoologia e pelo banco de materiais 

didáticos do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, para melhor compreensão 

do conteúdo apresentado. De acordo com Marandino (2004), esses métodos de simplificação 

e adequação do conhecimento fazem parte de um complexo processo de adaptação do 

conhecimento com a finalidade de facilitar a compreensão dessas ações por parte do público-

alvo. Ao término de cada apresentação dos bolsistas, foi aberto espaço para discussão de 

opiniões, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. Durante o 

desenvolvimento das atividades, foram realizados monitoramentos por meio das listas de 

presença, permitindo assim verificar, com base na frequência, a adesão da atividade por parte 

dos recuperandos do sistema fechado. A avaliação do projeto foi feita ao fim de cada semestre 

mediante uma planilha de avaliação, aplicada aos recuperandos, a qual continha os seguintes 

pontos: temas abordados, didática dos bolsistas, recursos utilizados nas oficinas, tempo de 

duração das palestras e dúvidas esclarecidas.  

 

RESULTADOS: Foram realizadas as seguintes oficinas educativas: a) Dengue, Zika, 

Chikungunya e Síndrome de Guillain-Barré, em que foi abordada a morfologia do Aedes 

aegypti em comparação com o mosquito comum, as diferenças entre os sintomas de cada 

doença, a origem da Zika, a microcefalia e as medidas profiláticas; b) Doenças virais, 

bacterianas, fúngicas e parasitárias, em que foi trabalhada a diferença entre vírus, bactéria e 

fungos, a diferença entre as infecções e exemplos das principais doenças, como Gripe, Ebola, 

Tuberculose, Hanseníase, Pneumonia, Malária e Giardíase; c) Câncer, em que foi explicado o 

ciclo celular, o que é o câncer, as possíveis causas, a diferença entre tumor maligno e benigno, 

os tipos de tratamento, a polêmica da denominada pílula do câncer e os principais tipos da 

doença (de pele, próstata, pulmão, testículo, mama e útero); d) Genética básica e evolução, na 

qual foi abordado o que é DNA, as doenças hereditárias, como daltonismo, albinismo, 
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distrofia muscular, polidactilia, nanismo e hemofilia, juntamente com as teorias da evolução; 

ee) Doenças sexualmente transmissíveis – DST, na qual foram discutidas as principais 

doenças como AIDS, HPV, Gonorreia, Sífilis e Herpes Genital (HSV), em relação às formas 

de transmissão, aos sintomas, ao diagnóstico, ao tratamento e às medidas profiláticas. A 

realização das oficinas educativas contemplou os pilares de ensino, pesquisa e extensão. A 

participação dos recuperandos nos encontros foi significativa, com média de 28 participantes 

por encontro, o que nos permitiu fazer uma avaliação positiva a respeito do interesse deles 

pelas atividades. O compartilhamento de opiniões e de experiências de vida e as perguntas 

levantadas após a realização das oficinas educativas foram frequentes, mostrando o 

envolvimento dos recuperandos com o projeto.  

 

Figura 1 - Participação dos recuperandos por apresentação durante o ano de 2016. 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O emprego de metodologias participativas e o 

desenvolvimento de oficinas educativas são estratégias que levam à conscientização e, assim, 

em médio e longo prazo, podem influenciar de forma positiva as mudanças de 

comportamento, resultando em melhores ações de sustentabilidade e de consciência 

ambiental. Apesar de esta ser apontada como uma atividade adequada para promover o 

processo de educação em Ciências, ela não promove impactos positivos imediatos, e, sim, ao 

longo do tempo, pois o processo de modificação de condutas envolve fatores que superam a 

informação transmitida. Desse modo, contamos com uma significativa participação dos 

recuperandos, como pode ser observado na Figura 1. Ademais, estes se mostraram receptivos 
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e interessados, e assim puderam esclarecer diversas dúvidas e compartilhar experiências sobre 

os temas propostos. A participação do PET Biologia no projeto mostrou-se de grande 

relevância, visto que permitiu aos bolsistas compreender o contexto sociocultural dos 

recuperandos e aprender sobre o funcionamento do sistema APAC. Tal fato contribuiu, 

portanto, para que os estudantes desenvolvessem sua responsabilidade social, além de 

propiciar um momento importante para o treinamento da postura, da dicção e da fala em 

público. 

 

Palavras-chave: Educação não formal. Reintegração social. Divulgação científica.  

Área do Conhecimento: 2.00.00.00-6. 
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INTRODUÇÃO: O processo de exclusão social no campo, historicamente, contribuiu para a 

exclusão de várias famílias quilombolas dos acessos tecnológicos e para o deslocamento 

destas aos grandes centros urbanos ou aos pequenos aglomerados rurais. O desenvolvimento 

de tecnologias de comunicação, sobretudo nas relações econômicas capitalistas, traz então 

grandes transformações ao espaço brasileiro. Em um país com larga extensão territorial e 

também com larga desigualdade social, as influências dessas tecnologias têm crescido e se 

expandido nos espaços rurais do Estado. Nessa linha de pensamento, Wirth defende o urbano 

como um modo de vida, e não mais como o processo pelo qual as pessoas se integram ao 

sistema das cidades. Nas palavras do autor, “a vida rural levará a marca do urbanismo à 

medida que sofre a influência das cidades através de contato e comunicação”. (WIRTH, 1979, 

p. 133). Dessa forma, localidades antes isoladas por barreiras de acesso a tecnologias de 

comunicação, como internet e televisão, ou de infraestrutura, relacionadas à falta de estradas, 

transporte e energia elétrica, sofrem de forma cada vez mais intensa e rápida, direta ou 

indiretamente, a influência da imposição da cultura urbana em seu modo de vida. Contudo, há 

uma série de conflitos nas produções que envolvem rural e urbano, pois, de acordo com 

Endlich (2006), “se de uma maneira teórica ampla consideramos a sociedade atual como 

urbana, no âmbito prático o estabelecimento desses limites continua sendo motivo de 

preocupação como o caso do perímetro urbano e classificação das áreas para fins estatísticos”  
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(ENDLICH, 2006, p. 12). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) considera 

área urbanizada toda área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana e 

caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; as áreas afetadas por 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas reservadas à expansão 

urbana (IBGE, 1999). Dessa forma, o objetivo do trabalho desenvolvido foi mapear o 

loteamento onde se concentra as famílias da comunidade quilombola Vila Nova, identificando 

por meio dos elementos na paisagem os atuais usos que se fazem dessa área, definida como 

perímetro urbano, no território reivindicado pela comunidade. Esse mapeamento foi realizado 

pelo projeto de extensão “Lições da Terra e Direitos Étnicos”, da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, na elaboração do relatório antropológico da comunidade 

quilombola supracitada, que reivindica seu território junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão federal responsável pela titulação das terras. 

Compondo a história dessa comunidade de remanescentes quilombolas, Vila Nova se formou 

no limite leste do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, área rural do município de Serro 

(MG). A rua que leva o nome da comunidade marca seu início, a qual, com o crescimento do 

distrito e da comunidade, se interliga a esta. Quem passa pela rua desconhece a grandeza 

histórica e identitária que carregam as famílias que ali habitam. São Gonçalo do Rio das 

Pedras é importante centro turístico de Serro, que, mesmo mantendo as características de vila, 

arquitetura secular e tradições religiosas, recebe a influência do urbano com as atividades 

turísticas, atividades estas que impõem risco à comunidade quilombola, tendo em vista a 

ocupação das terras para a especulação imobiliária de pousadas e casas de campo. 

 

DESENVOLVIMENTO: Todo o processo de mapeamento foi executado seguindo a 

premissa da participação da comunidade local, conforme determina a Instrução Normativa nº 

57 - INCRA de 20 de outubro de 2009, e reforçado pelo uso das metodologias de diagnóstico 

rápido participativo (DRP) mapa mental e a caminhada transversal, com participação de um 

guia da comunidade. Constituindo a metodologia aplicada, o pré-campo em laboratório 

possibilitou a identificação da área de estudo, a coleta e seleção de imagens de satélite, cartas 

e bases cartográficas e a edição de mapas e mosaico de imagens georreferenciadas, com 

suporte das plataformas e softwares Google Earth, ArcMap10 e GPS TrackMaker. Em campo, 

a identificação das propriedades foi feita percorrendo as ruas da comunidade, seguindo a 

técnica de DRP caminhada transversal, identificando lote por lote, marcando com o GPS o 

limite das cercas, anotando as coordenadas, as elevações e o nome do proprietário, 

verificando se o proprietário é pertencente à comunidade quilombola ou não e realizando 
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observações acerca dos elementos presentes na propriedade, tais como edificações, criações, 

vegetação e plantações, seguidas de registros fotográficos. O processo foi realizado na 

extensão de cada lado das ruas, enumeradas de forma crescente. De volta ao laboratório, as 

imagens de satélite que compreendiam a centralidade da comunidade foram georreferenciadas 

no software ArcMap10, utilizando-se o SIRGAS 2000 como datum planimétrico e o UTM 

como sistema de coordenadas, com nível de detalhamento que permitiu a visualização do 

maior número possível de elementos no terreno. O limite e divisa das propriedades foram 

vetorizados um a um em forma de área, sobrepondo as linhas de limite, identificando com cor 

amarela as propriedades com ocupação dos quilombolas.  

 

Figura 1 - Identificação de proprietários da comunidade quilombola Vila Nova em São 

Gonçalo do Rio das Pedras – Serro-MG 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2017. 

 

Os mapas produzidos foram apresentados ao guia e a outros membros da comunidade para 

conferência, certificação e possíveis correções e inclusões de áreas, sendo feita nova 

caminhada transversal para conferência dos dados. Como resultado, na elaboração do mapa, 

foi possível calcular a área de cada propriedade e identificar: ruas; áreas e propriedades com 

produção agrícola; terrenos baldios; propriedades e a área em posse dos quilombolas; terrenos 

e a área sem identificação de proprietários e não quilombolas. Tais dados permitirão auxílio 
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ao INCRA para o adiantamento do processo de titulação. O mapa foi integrado ao estudo da 

identificação territorial do relatório antropológico (produto final do projeto Lições da Terra na 

comunidade) apresentado aos membros da comunidade para apreciação dos resultados, 

juntamente com a participação de membros do INCRA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A área calculada dos terrenos permite a delimitação de um 

perímetro urbano da comunidade que, embora possua origem rural e agrícola, tem como 

característica uma centralidade, identificada entre duas ruas organizadas em lotes com ou sem 

casas lado a lado. Essa centralidade traz em suas características uma organização territorial e 

um desenvolvimento de atividades voltadas ao setor terciário pela população, que, mesmo 

mantendo atividades agropecuárias, possui parte importante de sua renda obtida por meio do 

assalariamento e do trabalho autônomo, características do meio urbano. A proximidade da 

comunidade com um distrito, formando uma extensão deste, favorece a organização e o modo 

de vida urbano das famílias quilombolas. A identificação e o mapeamento do núcleo urbano 

em uma comunidade quilombola contribuem na discussão teórica do rural e do urbano, no 

processo de titulação e registro administrativo municipal, que por sua vez pode resultar em 

aplicação de políticas públicas e sociais. 

 

Palavras-chave: Comunidades Quilombolas. Mapeamento. Perímetro Urbano 
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INTRODUÇÃO: A pediculose, doença provocada pela infestação de Pediculus humanus 

capitis (piolho), atinge preferencialmente crianças em idade escolar e gera intensa coceira no 

couro cabeludo, produzindo feridas que podem ser porta de entrada para infecções 

bacterianas, como o impetigo. A infecção pode levar ao aumento de linfonodos e estresse, que 

leva ao baixo rendimento escolar e distúrbios do sono. (CATALÁ et al. 2004). Infestações por 

piolhos atingem o homem há milhares de anos, e nos tempos atuais ainda representam um 

sério problema de saúde pública, principalmente onde há aglomerados populacionais, como 

em instituições escolares. (BARBOSA; PINTO, 2003; GABANI; MAEBA; FERRARI, 

2010). Desta feita, o propósito principal do projeto foi compartilhar com crianças, pais e 

professores informações a respeito da prevenção e do tratamento dessa ectoparasitose. Além 

disso, pretendeu-se quebrar paradigmas desvendando mitos e verdades sobre a infestação. 

Assim, a articulação do conhecimento adquirido na universidade e o compartilhamento deste 

na comunidade escolar visaram à promoção da cidadania, o desenvolvimento social e a 

educação em saúde, sendo, portanto, uma ação com a finalidade de transformar a realidade 

social. 
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METODOLOGIA: O trabalho foi parte integrante da disciplina de Parasitologia Clínica, e 

foi realizado no dia 20 de maio de 2016, em parceria com o Instituto Educacional Cimenis, 

localizado na cidade de Betim-MG, contando com a participação de mais ou menos 200 

(duzentas) crianças, nos períodos da manhã e da tarde. Ao ser consultada, a direção do 

instituto considerou o tema proposto relevante, haja vista que muitas crianças estavam 

infestadas. O trabalho pedagógico coletivo foi realizado na forma teatral, onde os personagens 

eram a narradora, o Piolho, o Doutor Limpeza e a Dona Maria, mãe de duas crianças: Juju e 

Lili. A trama se desenvolve a partir do momento em que Dona Maria recebe um recado da 

professora, que informava que as filhas estavam parasitadas por piolhos. A trama culmina 

com a luta entre o Doutor Limpeza e o Piolho, sendo este último vencido por um pente fino e 

um shampoo. Foi elaborada, também, uma paródia da música “Uma Gata”, de Chico Buarque, 

visando a ensinar as crianças, de forma lúdica, como deveria ser o tratamento para a 

pediculose. Para fixação do conteúdo apresentado e divertimento das crianças envolvidas, que 

ainda não sabiam ler, foram entregues desenhos para colorir, momento em que foi possível a 

elas associarem métodos de prevenção e extermínio dos piolhos, sem colocar em risco sua 

saúde. Os professores e os responsáveis pelas crianças foram convidados a participar da 

intervenção e assinaram o TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido). Entre estes, 

estiveram presentes 33 (trinta e três) pais e professores que preencheram um questionário 

contendo 9 (nove) afirmativas, em que deveriam ser marcadas as questões dadas como 

verdadeiras relacionadas à pediculose, excluindo-se aquelas consideradas falsas. O 

questionário foi elaborado pelos próprios alunos do grupo de intervenção, sob orientação da 

professora, utilizando como base artigos científicos e livros sobre o tema. Logo após, foi 

ministrada uma palestra informativa para docentes e responsáveis, com uma linguagem 

objetiva e clara. Por fim, uma cartilha informativa foi distribuída aos presentes, a qual 

continha uma breve introdução sobre a pediculose, seus sintomas, prevenção, tratamento e 

algumas complicações que o parasita pode ocasionar caso não seja devidamente eliminado. 

 

RESULTADOS: Segundo Leal (2011), a utilização de atividades lúdicas como instrumento 

de mediadores do conhecimento na educação de crianças, jovens e adultos é capaz de 

promover uma educação de qualidade, visto que se aprende de forma prazerosa e 

significativa. A apresentação lúdica, por intermédio do teatro e da paródia, mostrou-se 

positiva, uma vez que foi possível interagir com as crianças compartilhando o conhecimento 

em uma linguagem adequada à faixa etária e de forma deleitável. Foi notável o envolvimento 

destas no momento das apresentações e o retorno positivo observado após o seu término, uma 
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vez que os alunos saíram cantando a paródia e explicando aos pais o que haviam aprendido. 

Além disso, o material para colorir permitiu que as crianças recordassem em casa, com seus 

pais, as informações relacionadas a esse agravo. Com relação ao questionário, respondido por 

pais e responsáveis presentes na intervenção, foi elaborado o gráfico 1, que mostra o 

percentual de respostas corretas frente às questões levantadas. 

 

Gráfico 1 - Respostas do questionário aplicado aos pais e professores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

A análise dos resultados demostrou que todos os pais acertaram que qualquer pessoa pode se 

contaminar por piolho e 90,9% afirmaram que compartilhar alguns objetos facilita a 

transmissão, porém, cerca de 85% deles acreditam de forma errônea que o piolho pode ser 

transmitido ao pular de uma cabeça para outra. O piolho pertence à ordem Phthiraptera, da 

classe Insecta, e são invariavelmente ápteros, ou seja, são incapazes de voar ou pular. Sua 

transmissão ocorre, portanto, por contato direto ou por uso de utensílios. (BARBOSA et al. 

1998; BORGES-MORONI et al. 2011). Outro fato preocupante refere-se ao conceito de que 

inseticidas são indicados para auxiliar a matar os piolhos e devem ser administrados na cabeça 

das crianças. Nove por cento dos pais ou responsáveis acreditam ser este mito uma verdade, e 

somente 27% deles sabem que a anemia pode ser sintoma de pediculose, o que ocorre devido 

à hematofagia do piolho. (NEVES et al. 2011). Apenas 60% dos entrevistados sabem que, 
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entre os meios de tratamento, o mais eficaz é a remoção do parasita com o pente fino. Ainda, 

pouco mais da metade, 51,5%, fez a assertiva “Meninas têm maior tendência de piolhos que 

meninos”, o que é verdadeiro, já que elas possuem cabelos longos, estão mais juntas e 

abraçadas em suas brincadeiras, e compartilham mais objetos como presilhas, pentes e 

escovas. (BARBOSA; PINTO, 2003). Outro dado também obtido com o questionário é a 

afirmação de uma pessoa de que a lêndea é o piolho morto. As lêndeas são os ovos dos 

piolhos. Foi afirmado por 42,4% dos responsáveis pelas crianças que “Para matar o piolho é 

necessário esmagar com a unha”, o que não se deve fazer de forma alguma, já que o conteúdo 

da cavidade geral do corpo do piolho pode conter o Treponema recurrentis, causador da febre 

recorrente, e contaminar, através de uma solução de continuidade na pele, o indivíduo que 

esmagara o piolho e extravasara seu conteúdo. (BARBOSA; PINTO, 2003). De acordo com a 

análise, pode-se perceber que a falta de conhecimento e os mitos difundidos na sociedade 

sobre a pediculose prejudicam no tratamento, prevenção e bem-estar das crianças acometidas 

por esta ectoparasitose, além de expô-las a riscos de intoxicação com o uso inadequado de 

inseticidas. 

 

CONCLUSÃO: A pediculose é, portanto, uma ectoparasitose prevalente entre a população 

infantil, causando baixo rendimento escolar e infecções do couro cabeludo. Desse modo, 

ações educativas em centros infantis são de grande importância para melhorar o conhecimento 

de pais e professores, para que estes possam atuar no combate do parasito. A abordagem 

lúdica e educativa, por meio da qual o tema foi trabalhado com as crianças, proporcionou uma 

excelente aprendizagem e interação entre elas. Além disso, vale ressaltar que a discussão 

levantada com os pais e professores, por meio da palestra, evidenciou a necessidade de 

intervenções como esta para esclarecer mitos e verdades sobre o piolho e, principalmente, 

evitar que tratamentos inadequados com produtos químicos tóxicos, os quais representam 

riscos à saúde da criança, continuem sendo feitos. Nessa perspectiva, é indispensável a 

realização dessa intervenção em outras instituições para promover a saúde em diferentes 

comunidades, e, por meio do compartilhamento de saberes, contribuir significativamente na 

diminuição de infestações causadas por esse ectoparasita em crianças. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Piolho. Ectoparasitose. Infância  
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INTRODUÇÃO: A ação educativa na atenção primária estabelece-se a partir de programas 

determinados verticalmente ou de ações de promoção da saúde e prevenção da doença junto a 

indivíduos, comunidades ou grupos sociais, embasando as atividades que os profissionais de 

saúde realizam no âmbito das unidades, no domicílio, em outras instituições e nos espaços 

comunitários procurados pelos usuários na unidade de saúde, proporcionando-lhes maior 

satisfação com seu autocuidado. Esses espaços favorecem o aprimoramento de todos os 

envolvidos, não apenas no aspecto pessoal, como também no profissional, por meio da 

valorização dos diversos saberes e da possibilidade de intervir criativamente no processo de 

saúde-doença. Valla (2000) considera que o profissional de saúde deve usar uma linguagem  
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compreensível e simples, adequada à realidade e que tenha como ponto fundamental o 

indivíduo, buscando conhecer suas necessidades em relação à doença. Essa linguagem 

possibilita ao profissional exercer uma prática educativa e realizar intervenções pertinentes ao 

diagnóstico. O entendimento, pelo indivíduo, do sistema interativo na prática educativa, as 

interfaces estabelecidas entre esta e o profissional de saúde, mediadas e estruturadas pelo 

conceito da doença, favorecem o desenvolvimento de atitudes pessoais que se associam ao 

conceito de estilo de vida. Foi realizada uma ação extensionista no dia 08 de março de 2017, 

por meio de uma parceria interdisciplinar entre os acadêmicos do 10º período do curso de 

Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e os 

acadêmicos do 8º período do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), ambos discentes nas suas respectivas instituições do estágio obrigatório em Saúde 

Coletiva, realizado no Centro de Saúde Padre Fernando de Mello (CSPFM). 

 

METODOLOGIA: A intervenção ocorreu no salão de conveniência da Igreja do Santíssimo 

Sacramento, localizado no entorno do centro de saúde. Trata-se de uma comunidade cristã 

local parceira do CSPFM, que disponibiliza o espaço físico para realização de atividades 

coletivas. Participaram dessa atividade 38 indivíduos do grupo coletivo praticante regular do 

Lian Gong, em duas vezes/semana. Esse grupo é composto por moradores da região próxima 

ao entorno do CSPFM, de diferentes faixas etárias (jovens, adultos e idosos), sendo 95% do 

sexo feminino. O objetivo desta atividade foi referenciar historicamente o Dia Internacional 

da Mulher e associar o contexto ambiental da saúde feminina dessa coletividade específica, 

que havia sido percebida em encontros anteriores, por meio de demandas espontâneas 

levantadas pelo grupo. Tais encontros tiveram como temas adjacentes o climatério/menopausa 

e a incontinência urinária, ressaltando-se a participação ativa das partes envolvidas nesse 

trabalho. As atividades iniciaram-se por meio de um breve relato, com o esclarecimento do 

contexto histórico do Dia da Mulher, a fim de enfatizar tanto a importância social da mulher 

contemporânea quanto o processo de transformação desta cidadã ao longo do tempo, diante 

das conquistas no mercado de trabalho, a luta pela igualdade entre os gêneros, alcance de 

cargos políticos, luta contra a violência doméstica e uma sociedade machista, entre outras 

questões. O discurso inicial teve por objetivo motivar e proporcionar um momento de reflexão 

sobre a representatividade da data em questão. A ação foi intercalada com músicas para 

promover a interação entre o grupo-alvo. Por meio de perguntas e afirmativas provocativas, 

foi desenvolvida uma dinâmica (jogo) no qual o grupo-alvo teria que levantar uma placa com 

as palavras “FATO” e “BOATO” para responder ao que foi proposto. Essa dinâmica 
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objetivou orientar e informar, por meio da educação em saúde, o cuidado que a mulher deve 

ter com o seu próprio corpo e seu bem-estar antes, durante e após a fase de transição do 

período reprodutivo ou fértil, considerado como o “ponto crítico”, isto é, o climatério, e 

também para a fase que encerra os ciclos menstruais, a menopausa. Nesse momento houve 

grande participação e interatividade entre os participantes, que contribuíram com informações 

de conhecimento geral. Nessa oportunidade, os discentes utilizaram-se de colocações 

individuais apresentadas como forma de discussão, seguida por embates de ideias e 

posteriormente concluídas em consenso comum. Tal processo favoreceu a absorção e 

transferência do aprendizado, a compreensão do significado da experiência vivenciada pelo 

indivíduo no grupo e proporcionou subsídios para a construção de um conhecimento coletivo 

acerca das alterações no estilo de vida. Para trabalhar com um público de diferentes faixas 

etárias e realidades sociais, encontrou-se, nos fundamentos teóricos de Piaget (1973) e 

Vygotsky (1991), a contribuição para o planejamento da ação educativa, especialmente para a 

dinâmica com o jogo “Fato versus Boato”. Vygotsky (1991) argumenta sobre a importância 

da palavra como mediadora da formação social da mente e da elaboração histórica da 

consciência, que, complementada pelo princípio de dialogia, favorece a construção do 

conhecimento, alcançado mediante uma elaboração pessoal em articulação com diferentes 

ações do sujeito com o seu meio. Piaget (1973) postula que o esquema de assimilação é 

obrigado a se acomodar aos elementos que assimila, isto é, a se modificar em função de suas 

particularidades, mas, sem perder sua identidade. A abordagem dos discentes vai ao encontro 

do pensamento desses autores, pois a ação se deu por meio da utilização da linguagem como 

moderadora na composição educativa proposta, havendo uma colaboração mútua na produção 

de novos saberes em saúde pela contraposição de conceitos socioculturais adquiridos 

previamente, frente às novas concepções a serem transmitidas durante a intervenção. Esses 

aspectos agregam valor cultural e conferem certa singularidade ao grupo, corroborando com 

os fundamentos da dialogia, além de acrescer experiência em todas as partes envolvidas na 

dinâmica, favorecendo uma interlocução abrangente e de grande contribuição para os 

acadêmicos das duas instituições envolvidas. As perguntas e/ou afirmativas propostas dentro 

do tema totalizaram-se dez. Quatro delas foram elaboradas pelos acadêmicos de Enfermagem, 

e as outras seis, pelos acadêmicos de Fisioterapia, sendo elas, respectivamente: “O que é o 

climatério e o que é menopausa?”; “Qual é a diferença entre eles?”; “Quais os sinais e 

sintomas do climatério e o que fazer para amenizá-los?”; “Quando a mulher entra no 

climatério o risco de desenvolver algumas doenças aumentam.”; “A mulher quando está na 

menopausa não precisa mais fazer exame de prevenção de câncer de colo de útero e câncer de 
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mama?”; “O tabagismo antecipa a menopausa em cerca de um ano e meio.”; “Osteoporose e 

menopausa. Qual a relação entre elas?”; “Atividade física pode diminuir algum sintoma da 

menopausa?”; “Vou ganhar peso após a menopausa?”; “É normal perder xixi?”; “Pele, unhas 

e cabelo mudam após a menopausa?”. Essas perguntas e/ou afirmativas foram colocadas em 

uma caixa e sorteadas pelos participantes para que fossem lidas em voz alta e respondidas 

pelo grupo e, assim, opinarem se era um fato ou boato. Foi elaborada uma cartilha com um 

programa de atividades físicas para auxiliar na manutenção da qualidade de vida no período 

do climatério e da menopausa. Os exercícios foram orientados e treinados no momento final 

da dinâmica (Figura 1). Os jogos são uma técnica de aprendizagem, que contribuem com a 

formação técnica da equipe multiprofissional de forma a aperfeiçoar sua criatividade e 

incentivá-la a buscar novas alternativas no processo educativo.  

 

Figura 1 - Introdução à atividade 

– Igreja do Santíssimo 

 
Fonte: Fotografia dos autores, 2017. 

Figura 2 – Realização das atividades 

– Igreja do Santíssimo 

 
Fonte: Fotografia dos autores, 2017. 

 

Figura 3 – Encerramento das atividades – Igreja do Santíssimo 

 
Fonte: Fotografia dos autores, 2017. 
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Figura 4 – Cartilha de orientações relacionadas à Menopausa 

Fonte: Elaboração dos autores, 2017. 

 

CONCLUSÕES: Os discentes que elaboraram o material didático e trabalharam com os 

jogos educativos identificaram vantagens no seu uso. Esse ambiente favorece a construção 

contínua de processos internos simples de desestruturação e estruturação de realidades, sendo 

preservadas as ações espontâneas, condição fundamental para que se possa dinamizar a 

criação ou a recriação da nossa própria realidade. Ao final da atividade, pôde-se observar que 

a compreensão do significado da experiência vivenciada pelo indivíduo no grupo 

proporcionou subsídios para a construção de um conhecimento coletivo acerca das alterações 

no estilo de vida. 
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INTRODUÇÃO: As disciplinas extensionistas fazem parte do tripé que rege a Universidade, 

estando, portanto, associadas a ensino e pesquisa. Isso é o que ocorre, por exemplo, na 

disciplina Práticas na Comunidade II: Infância e Adolescência, que compõe a grade curricular 

do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), 

campus Betim. Nela, os acadêmicos são levados a conhecer a realidade das comunidades no 

que diz respeito ao processo saúde-doença, no intuito de desenvolver e aprimorar habilidades, 

competências e atitudes importantes para promover o cuidado de maneira integral e 

humanizada. As práticas na comunidade têm como objetivo permitir que o aluno identifique e 

atue sobre problemas de saúde encontrados na comunidade, propondo intervenções e práticas 

de extensão. Durante a realização dessa disciplina, no primeiro semestre de 2015, os autores 

do presente trabalho realizaram inúmeras atividades para reconhecimento da região de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde, inclusive acompanharam o atendimento clínico de 

crianças. Em uma dessas consultas, foi atendida uma criança do sexo masculino, de 8 anos de  
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idade, filho de uma agente comunitária de saúde. O garoto apresentava dificuldades escolares 

que causavam nele comprometimento subjetivo, além de angústia e questionamentos por parte 

da mãe. Diante disso, evidenciou-se que o motivo desse atendimento compartilhava aspectos 

de saúde e educação, demonstrando ser um problema com interfaces nas duas áreas. A partir 

desse caso, elaborou-se pesquisa que culminou em um artigo científico (LOMBARDI et al. 

2016), no intuito de abordar a temática da educação inclusiva e da interlocução com a saúde, 

sensibilizando os profissionais de ambos os setores acerca do assunto. 

 

METODOLOGIA: A partir dessas atividades, foram realizadas reuniões de estudo, 

analisando a legislação atual sobre educação inclusiva (BRASIL, 2010; 2014), bem como as 

condições clínicas para as quais a atuação do Estado está prevista. Além disso, foram 

estudadas outras condições clínicas comuns (REY, 2015) que interferem no desenvolvimento 

da criança. Percebeu-se a partir desses encontros que o documento norteador da educação 

inclusiva não aborda de forma clara o que deve ser feito quando a criança possui algum desses 

quadros. São abordados na legislação os quadros tidos como deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento e presença de altas habilidades. Entretanto, os distúrbios considerados 

como leves ocorrem em até 20% das crianças e configuram situações em que há também 

dificuldade para reter o conhecimento – situações em que um atendimento psicopedagógico 

diferenciado, com novas abordagens de ensino, favoreceria o aprendizado da criança. A não 

abordagem dessas dificuldades adequadamente resulta em problemas escolares diversos, além 

de impactar a subjetividade do indivíduo. Com a constatação da necessidade de trazer à 

sociedade a discussão acerca das peculiaridades demandadas pelas crianças que apresentam 

tais quadros clínicos, foi realizada uma pesquisa para aprofundar o conhecimento do grupo 

com relação a cada um deles, bem como de suas necessidades. Entre os diagnósticos, 

destacam-se: Transtorno Específico de Linguagem Receptiva; Transtorno Específico de 

Linguagem Expressiva; Transtorno Específico Motor; Dislexia; Discalculia; Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); Transtorno de Conduta; Transtorno Desafiador 

de Oposição; Transtornos como Mutismo Eletivo, Recusa Escolar (antes conhecido como 

Fobia Escolar); Transtorno de Ansiedade; Transtorno Depressivo. Outros quadros clínicos 

também foram diagnosticados, sendo provenientes da exposição precoce a uma série de 

experiências adversas, muitas delas causadas pela injustiça social, produzindo impactos 

biopsicossociais sobre os indivíduos – por exemplo, a Síndrome da Exclusão Social 

(LOMBARDI, 2011; 2013). Entre esses casos, o Transtorno de Conduta e o Transtorno 

Desafiador de Oposição têm como principal característica os comportamentos hostis; já os 
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transtornos de Discalculia, Dislexia e Dispraxia afetam o aprendizado, por meio de, 

respectivamente, dificuldade com operações matemáticas, deficiências na aquisição da fala e 

habilidades relacionadas à leitura, e comprometimento do desenvolvimento de atividades 

motoras grosseiras e finas.  Os transtornos de Ansiedade – que cursa com medo excessivo, 

baixa autoestima e isolamento social – e de Déficit de Atenção e Hiperatividade – que cursa 

com dificuldade em direcionar a atenção a detalhes e em manter a atenção sustentada – 

resultam em baixo desempenho escolar. O Transtorno Depressivo apresenta humor 

deprimido, perda de interesse em atividades antes prazerosas e redução da capacidade de 

concentração, entre outros sintomas. O Transtorno Específico da Linguagem Receptivo e 

Expressivo provoca dificuldade em produzir discurso e compreender linguagem. A Recusa 

Escolar é caracterizada pela rejeição ao ambiente escolar e pelo mutismo seletivo – 

dificuldade de falar em situações sociais estressantes específicas –, ambos afetando o 

desempenho das crianças ao realizarem trabalhos escolares.  

 

RESULTADOS: O artigo expõe um grupo importante de transtornos mentais infantis não 

contemplados, colocando em xeque a política de inclusão das crianças acometidas por eles. 

Sendo assim, o presente trabalho, ao evidenciar essa problemática, mostra-se relevante para o 

contexto extensionista, pois por meio dele é possível que as instituições de ensino possam 

detectar em sua própria estrutura onde estão os obstáculos, as exclusões, promovendo uma 

harmonia maior entre professores, alunos e família. Além disso, o conteúdo deste trabalho 

visa à rediscussão das políticas inclusivas, seja no ambiente educacional, seja na área da 

saúde, para, a partir disso, questionar os órgãos públicos locais, regionais ou até mesmo 

federais em relação à adequada inclusão de crianças portadoras de transtornos mentais não 

contempladas pelo Ministério da Educação. Desse modo, há o estímulo ao protagonismo 

social, colocando profissionais de diferentes áreas como sujeitos ativos frente ao problema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Abordar educação inclusiva durante a II Mostra de Extensão 

da PUC Minas é desafiador, pois há demanda por uma educação que abranja todos os 

transtornos de desenvolvimento e de saúde mental em crianças, e pouco é feito para que isso 

seja conquistado. Iniciado o estudo no primeiro semestre de 2015, é perceptível que a 

educação – principalmente durante infância e adolescência – reflete muito no estado de saúde 

e na possibilidade de desenvolvimento biopsicossocial individual. A triste consonância entre o 

trabalho feito em campo e a pesquisa literária revela pequenos avanços na lei que norteia a 

educação inclusiva, na qual alguns casos considerados mais complexos conseguem amparo, 
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enquanto os aparentemente mais leves não são contemplados (mesmo impactando 

negativamente os indivíduos). Tal desamparo legal age contra o princípio de equidade do 

Sistema Único de Saúde, que deveria assegurar investimento conforme a necessidade de cada 

criança para que ela se desenvolva. Garantir educação e saúde de qualidade às crianças e 

adolescentes é dever da família, da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988; 1990). Para que 

isso ocorra é necessária ação conjunta, cuja etapa crucial é sensibilizar a população acerca da 

necessidade de atenção diferenciada. Cada pessoa deve saber reconhecer quando procurar 

profissional para fazer o diagnóstico correto e, assim, agir para conquistar o tratamento 

preconizado. Percebendo tal demanda, o artigo intitulado “As inconsistências na legislação 

sobre o atendimento educacional especializado (AEE): uma observação que demanda atenção 

interdisciplinar e intersetorial da educação e da saúde” foi publicado na revista Polêmica, da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sendo assim, pequenos atos como esse, quando 

multiplicados, têm potencial transformador rumo à educação completamente inclusiva, 

melhorando a qualidade dos sistemas de educação e de saúde brasileiros. 

 

Palavras-chave: Transtornos do Desenvolvimento na Criança. Transtornos de Saúde Mental 

na Criança. Educação Inclusiva. Intersetorialidade. Exclusão Social.  
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INTRODUÇÃO: No processo de envelhecimento, o aparelho fonador também envelhece, 

caracterizando a voz do idoso com instabilidade, extensão de frequência e intensidade 

reduzida. Cabe ao profissional da saúde minimizar esse processo, garantindo a qualidade de 

vida para esses indivíduos. Pensando nisso, voltamos o olhar para a igreja da comunidade, 

onde a ideia de um coral foi proposta e aceita pelo pároco. A maioria dos corais formados em 

igrejas e comunidades é composta por indivíduos que muitas vezes desconhecem quaisquer 

técnicas e informações que favoreçam o uso saudável da voz. Essa população, portanto, 

necessita de orientações fonoaudiológicas quanto à saúde vocal. Em geral, esses cantores são 

amadores que desenvolvem essa atividade por satisfação pessoal. Foi realizada uma proposta 

que envolvia canto e coral, no espaço cedido pela igreja, vinculada ao estágio da disciplina de 

“Estágio Supervisionado: Promoção da Saúde”, em uma unidade básica de saúde de Belo 

Horizonte. Objetivou-se com esse projeto adequar os aspectos fonoaudiológicos, sendo eles 

voz, audição e motricidade orofacial, com o intuito de promover o aperfeiçoamento vocal, por 

meio da música em canto e coral, além de proporcionar a interação das participantes do grupo.  

 

METODOLOGIA: Para a realização do projeto, as discentes realizaram pesquisas 

bibliográficas que visavam a preparar e aprimorar os conhecimentos técnicos para a execução 

das atividades.  Tal projeto teve o planejamento para a duração em 3 meses, equivalentes a 10 
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encontros, sendo eles semanais, nas quartas-feiras, com duração de 2 horas. Foram 

contemplados pela execução do projeto idosos e adultos que faziam parte do ministério de 

canto coral da igreja. No decorrer das atividades participaram 14 pessoas, sendo que 10 delas 

permaneceram. Cada encontro teve como foco um tema específico. Durante a execução do 

projeto, foram realizadas orientações de higiene vocal, além de trabalhadas as músicas que os 

participantes costumavam cantar nas missas da igreja. Foi ensinado, também, como aquecer e 

desaquecer a voz e como cantar utilizando os parâmetros corretos. Nos encontros, era 

realizada a gravação das vozes antes e depois das atividades, para que fosse possível o 

monitoramento do efeito imediato dos exercícios realizados. No percorrer dos encontros, 

foram então selecionadas seis músicas, com a condição de que, no último dia, houvesse uma 

apresentação final com as músicas selecionadas, demonstrando todo o resultado aprendido em 

cada encontro. As atividades eram preparadas semanalmente pelas estagiárias e desenvolvidas 

de acordo com as dificuldades e habilidades demonstradas pelos participantes. O primeiro 

encontro realizado teve como objetivo a apresentação da Fonoaudiologia, permitindo que os 

participantes entendessem os trabalhos que iriam ser realizados. Em seguida foi feita uma 

apresentação, na qual deveria ser dito: nome, idade e um pouco da história de vida.  Explicou-

se a importância do trabalho com a voz, e cada participante cantou o trecho de uma música 

para que pudéssemos conhecer a voz, no intuito de organizar o coral. No segundo encontro, 

abordou-se o aquecimento e o desaquecimento vocal, explicando a importância de realizar 

exercícios de aquecimento durante e após o uso da voz. Os participantes tiveram que cantar a 

música “Buscai primeiro”, a qual foi gravada, para fins de análises perceptivo-auditivas. 

Realizamos o aquecimento utilizando todos os parâmetros que o constituem, sendo eles: 

relaxamento, respiração, mobilização da mucosa, ressonância, articulação, projeção, 

modulação, independência muscular e suavização da emissão. Após a realização dos 

exercícios, os participantes cantaram novamente visando a perceber o efeito imediato. Para 

encerrar, desaquecemos as vozes. No terceiro encontro, os exercícios de aquecimento e 

desaquecimento foram revisados. Antes dos exercícios de aquecimento, cantamos a música 

“Pelos prados”. O tema escolhido para o encontro era motricidade orofacial, com exercícios 

de mobilidade de língua e lábio. Após os exercícios, cantamos novamente as músicas e 

repetimos o questionamento, com vistas a proporcionar a percepção do efeito imediato e 

incentivar os exercícios vocais como prática habitual. No final, houve o ensaio das músicas 

“Pelos Prados” e “Buscai Primeiro”. Nesse encontro, os participantes levaram para casa uma 

lista contendo exercícios que trabalhavam a motricidade orofacial. No quarto encontro, 

realizou-se a gravação com o trecho da música “Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina 
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o amor, Deus aí está”, antes e depois dos exercícios. Foram relembrados os exercícios 

realizados em casa, esclarecendo as dúvidas de cada um. Trabalhou-se a articulação, 

utilizando-se exercícios de leitura somente de vogais e a técnica mastigatória. Em seguida, foi 

realizada a articulação exagerada no ensaio das músicas. No quinto encontro, foram 

trabalhados exercícios de projeção, articulação, ressonância e mobilização de mucosa. A 

música-alvo foi “Pelos Prados”, realizando a gravação dela antes e depois dos exercícios, 

colocando em prática o que foi aprendido na segunda gravação. No final, ocorreu o ensaio das 

músicas “Pelos Prados” e “Buscai Primeiro”. Também foram solicitados exercícios para 

serem realizados em casa. No sexto encontro, foi estimulado o processamento auditivo, 

abordando-se a percepção de ritmo com o método passo, o qual é um método de educação 

musical criado por Lucas Ciavatta. Nesse método, utiliza-se o corpo na percepção. Durante a 

execução do método, cantamos as músicas. No sétimo encontro, foram trabalhadas a 

modulação vocal e a independência muscular, utilizando o cânone vocal, que é uma estratégia 

em que os cantores imitam as vozes e a linha melódica, cantada por uma primeira voz, 

entrando uma voz após a outra, uma repetindo o que a outra cantou, ao mesmo tempo em que 

a primeira segue continuamente a música. Nesse exercício, que é uma espécie de corrida em 

que a segunda jamais alcança a primeira, a música utilizada foi “Banhados em Cristo”. A 

partir do oitavo encontro foram definidas as músicas da apresentação final, utilizando todos os 

recursos aprendidos. Antes dos ensaios, os participantes realizavam o aquecimento e no final, 

o desaquecimento. As músicas foram cantadas com o acompanhamento do violão, incluindo 

duas músicas natalinas. Durante os ensaios e na apresentação, foram colocados em prática os 

aspectos trabalhados. Como previsto, no último dia, ocorreu a apresentação, além de uma 

confraternização de encerramento, que contou com a presença dos pacientes desse estágio, 

das estagiárias da disciplina, da professora coordenadora e da gerente do centro de saúde.  

 

CONCLUSÃO: É possível afirmar que a intervenção fonoaudiológica aplicada em grupo de 

canto em coral é capaz de trazer grandes benefícios no aperfeiçoamento vocal. Diante disso, 

observou-se uma melhora significativa na interação social, a qual proporcionou que os 

participantes se sentissem mais à vontade durante a realização dos exercícios e das dinâmicas, 

nas formas mais criativas de transmitir as técnicas vocais. Vale ressaltar que o projeto 

permitiu que as estagiárias pudessem experimentar o atendimento em grupo, garantindo uma 

experiência prática para a formação profissional e pessoal do discente. Entende-se que, 

quando as ações são pactuadas entre os usuários, gestão e academia, os resultados tornam-se 

mais positivos.  
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INTRODUÇÃO: A antropometria estuda as medidas de tamanho e proporções do corpo 

humano. As medidas antropométricas, como peso, altura, circunferência de cintura e 

circunferência de quadril, são utilizadas para o diagnóstico do estado nutricional (desnutrição, 

excesso de peso e obesidade) e avaliação dos riscos para algumas doenças (diabetes mellitus, 

doenças do coração e hipertensão), em crianças, adultos, gestantes e idosos. Por meio das 

medidas antropométricas, é possível acompanhar o estado nutricional dos indivíduos, 

permitindo uma ação precoce de promoção e assistência à saúde tanto individual quanto 

coletivamente. Nesse contexto, o nutricionista tem papel fundamental no diagnóstico de 

alterações nutricionais e nas orientações sobre práticas alimentares adequadas, a fim de 

resgatar o bom estado nutricional da população – como as orientações de saúde baseadas nos 

dez passos para alimentação saudável.  

 

METODOLOGIA: O objetivo da atividade de extensão foi avaliar o estado nutricional da 

comunidade acadêmica da PUC Minas, unidade Barreiro. A atividade foi divulgada nos 

informativos eletrônicos semanais da unidade, que são enviados para toda a comunidade 

acadêmica. Para a coleta de dados, os alunos da disciplina “Nutrição: Ciência e Profissão” 

foram distribuídos em 3 grandes grupos, conforme atividade a ser desenvolvida: (1) 

antropometria; (2) aplicação do questionário “Como está sua alimentação”; (3) orientações 

sobre “Dez passos para uma alimentação saudável”. Na data do evento, cada grupo foi 

dividido em 2 equipes, com 6 a 8 alunos em cada. Além das pessoas que procuraram 

espontaneamente o evento, outras foram abordadas na chegada à unidade para participarem da 

atividade. A medida de peso foi obtida por meio de balanças eletrônicas de campo digital, 

marca PLENNA
®
, com capacidade para 150 kg e graduação de 50 g. A medida de estatura foi 

obtida com a utilização de fita métrica inelástica afixada à parede com capacidade de 200 cm 
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e graduação de 0,1 cm. Os indivíduos foram pesados e medidos descalços, seguindo os 

protocolos do Ministério da Saúde (2011). Para o cálculo do IMC (Índice de massa corporal), 

utilizou-se a equação proposta por Quetelet (1901), e a classificação do estado nutricional foi 

obtida pelos padrões da OMS (1997), conforme idade (em anos). Os adultos com IMC entre 

18,5 a 24,9 kg/m
2
 foram considerados eutróficos; valores de IMC abaixo da normalidade 

foram classificados como baixo peso; IMC encontrado de 25,0 a 29,9 kg/m
2
 caracterizava o 

sobrepeso; IMC maior do que 30 kg/m
2
 foi usado para definir obesidade. No caso dos 

adolescentes, foram considerados eutróficos os indivíduos com percentil de IMC entre P3 e 

P85, conforme sexo e idade (em anos). Os indivíduos com IMC menor que P3 foram 

classificados como baixo peso; IMC entre P85 e P97 foram descritos como sobrepeso; nos 

casos em que o percentil de IMC encontrado ficou acima de P97 a classificação foi de 

obesidade, conforme previsto pela OMS em 2007.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após avaliação antropométrica, os indivíduos foram 

encaminhados para responder ao questionário “Como está sua alimentação” e somar os pontos 

dessa atividade. Em seguida, recebiam uma cópia dos “Dez passos para uma alimentação 

saudável” – ambos os documentos do Ministério da Saúde. Foram avaliados 72 indivíduos de 

17 a 58 anos, com predomínio de adultos (84,7%) em detrimento dos adolescentes, com igual 

participação de homens e mulheres. Do total de indivíduos, 9,7% (n = 7) apresentavam baixo 

peso; 62,6% (n = 45) eram eutróficos; 19,5% (n = 14) estavam com sobrepeso e 8,3% (n = 6) 

foram classificados com obesidade. Considerando o total de pessoas com excesso de peso, 

encontrou-se o percentual de 27,8% entre indivíduos avaliados.  

 

Gráfico 1: Classificação do estado nutricional da comunidade acadêmica da PUC 

Barreiro, adolescentes, por sexo, Belo Horizonte, 2016.  

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

241 

Os resultados obtidos apresentam uma grande diferença em relação aos dados 

epidemiológicos do VIGITEL (BRASIL, 2014), que encontrou 52,5% dos brasileiros acima 

do peso, sendo que 17,9% da população estavam obesos, com maior incidência entre os 

homens. Comparando com dados da ABESO (2016), que encontrou excesso do peso na 

população da região Sudeste entre adultos igual a 50,45% e para indivíduos entre 10 e 19 

anos, o valor de 22,8%, os resultados obtidos no atual evento foram também inferiores, sendo 

30% entre os adultos e 18,2% dos adolescentes, conforme avaliação por grupo etário por sexo, 

apresentada nos gráficos 1 e 2. Tal fato pode ser explicado pelos levantamentos realizados 

pelo VIGITEL (2014), que apontam a escolaridade como um fator que favorece o controle de 

peso, sendo que a incidência de excesso de peso foi menor nas pessoas que possuíam mais de 

12 anos de estudo. A avaliação atual, na qual predominaram universitários e professores – ou 

seja, pessoas com pelo menos 12 anos de estudo – os percentuais de excesso de peso foram de 

38,3% e os de obesidade para 9,9% dos indivíduos participantes, o que está em conformidade 

com os levantamentos do VIGITEL. Sabe-se, no entanto, que outras avaliações são 

necessárias, com maior número de pessoas, para se obter um panorama real da situação 

nutricional da comunidade acadêmica da PUC Barreiro. Acrescentam-se a isso as limitações 

do uso do IMC, pois ele é usado como indicador para a adiposidade de uma forma global, sem 

diferenciação de localização de gordura ou distinção entre massa gorda e massa magra do 

indivíduo.  

 

Gráfico 2 - Classificação do estado nutricional da comunidade acadêmica da PUC 

Barreiro, adultos, por sexo, Belo Horizonte, 2016. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

CONCLUSÕES: Não foi possível avaliar o impacto da atividade sobre a população 

estudada, tendo em vista que o tempo de execução foi limitado a um horário de aula da 

disciplina, o que também limitou o número de pessoas avaliadas. No entanto, o objetivo de 
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avaliar o estado nutricional foi atingido com o público atendido, que também pôde avaliar sua 

alimentação conforme questionário do Ministério da Saúde e levar orientações básicas sobre 

alimentação saudável, publicadas pelo mesmo órgão, denominadas “Dez passos para uma 

alimentação saudável”. Sugere-se que eventos maiores sejam realizados na mesma 

comunidade e que seus resultados possam ser levados aos setores de recursos humanos e 

segurança no trabalho, para as necessárias intervenções – de manutenção e/ou de promoção a 

saúde.  
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INTRODUÇÃO: Hortaliças compreendem as verduras e legumes, que são plantas ou partes 

de plantas que servem para o consumo humano, como folhas, flores, frutos, caules, tubérculos 

e raízes. São fontes de vitaminas, minerais e fibras, com destaque para as vitaminas do 

complexo B, vitamina C e a pró-vitamina A (betacaroteno). Nos minerais, destacam-se o 

ferro, o cálcio, o potássio e o magnésio. As hortaliças podem ser utilizadas para preparo de 

saladas, sucos, sopas, purês, pudins, suflês, bolinhos, croquetes, refogados, gratinados, 

ensopados, empanados, recheados e frituras. Fruta é a denominação atribuída à parte polposa 

que rodeia a semente de plantas, com aroma característico, sabor adocicado e rica em suco, 

que pode ser consumida crua, na maioria das vezes. Assim como as hortaliças, as frutas são 

fontes de vitaminas, minerais e fibras, com destaque para a vitamina C e o caroteno; potássio 

e ferro. Também apresentam diversas possibilidades de preparo, como alimento isolado ou 

combinado com outros produtos, inclusive hortaliças. (PHILLIPPI, 2003). Apesar de a fome 

ser um problema social no país, a cultura brasileira ainda desconhece técnicas para o 

aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, a utilização de um determinado alimento na 

sua totalidade, bem como sua importância, que significa, além da economia, a melhoria do 

estado nutricional, assim como para a utilização de forma alternativa desses alimentos. 

(MORAIS, 2009).  Os talos e as cascas de vários alimentos também são ricos em vitaminas, 

especialmente A e C, além de ferro, potássio e outros nutrientes (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, 2012). Salienta-se que essa é uma estratégia contra a fome e o desperdício, em  
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favor da segurança alimentar e nutricional (SAN), voltada para a inclusão social e praticada 

por diversas instituições governamentais e não governamentais (PLÁCIDO, 2012), como o 

Serviço Social do Comércio (SESC) em todo o Brasil. A alimentação integral possui como 

princípio básico a diversidade de alimentos e a complementação de refeições, com o objetivo 

de reduzir custo, proporcionar preparo rápido e oferecer paladar regionalizado. (BRASIL, 

2014).  

 

METODOLOGIA: Diante desse cenário, o objetivo dessa atividade foi divulgar informações 

sobre aproveitamento integral dos alimentos aos usuários do Restaurante Popular do Barreiro, 

colhendo informações sobre o conhecimento prévio do tema. A atividade teve início com a 

pesquisa bibliográfica realizada pelos alunos da disciplina “Técnica Dietética I” acerca de 

receitas que utilizassem integralmente os alimentos e que fossem de fácil preparo e custo 

acessível à população geral. Foram selecionadas e impressas oito receitas: bolo de casca de 

abóbora moranga, suflê de folhas, assado de cascas de chuchu, panqueca verde, bolo de casca 

de banana, bolo de casca de abacaxi, bolo de casca de melancia e suco de casca de manga. 

Nas datas agendadas com a equipe do Restaurante Popular do Barreiro, no mês de novembro 

de 2016, os alunos se dividiram em duplas para abordar aleatoriamente os frequentadores do 

restaurante, perguntando-os se tinham algum conhecimento sobre o aproveitamento integral 

de alimentos. Para caracterizar o público, foram coletadas informações sobre sexo e idade. 

Em seguida, foram entregues as receitas impressas e feitas orientações sobre a importância do 

uso de partes diferentes do alimento como forma de aumentar seu rendimento e valor 

nutritivo, e, paralelamente, reduzir os resíduos gerados no seu preparo. Foram abordados 232 

usuários do Restaurante Popular do Barreiro, com predomínio de indivíduos do sexo 

masculino – 69% (n = 160) contra 31% do sexo feminino (n = 72) – com idades entre 20 e 90 

anos. O conhecimento sobre o tema foi relatado por 65,3% (n = 47), amostra do sexo 

feminino, e por 53,8% (n = 86) da amostra masculina. Entre as mulheres, as faixas etárias que 

mais conheciam sobre o assunto foram 20 a 30 anos (13,9%, n = 10), 51 a 60 anos (12,5%, n 

= 9) e 61 a 70 anos (12,5%, n = 9). As faixas etárias do público masculino que relataram 

conhecer o assunto foram 20 a 30 anos (11,3%, n = 18) e 51 a 60 anos (11,9%, n = 19). Já o 

público que relatou desconhecer o assunto se concentrou no sexo masculino, na faixa de 31 a 

40 anos. O tema despertou interesse de 86% do total de entrevistados, e, a partir da 

distribuição de receitas para serem feitas em casa, esperou-se um aumento da adesão à prática 

do aproveitamento integral de alimentos com o compartilhamento dessas informações com 

familiares e amigos, ampliando o número de pessoas que se interessam pelo tema. Acredita-se 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

245 

que é possível modificar hábitos alimentares e ambientais, inserindo a prática do 

aproveitamento integral dos alimentos em diversos níveis, diminuindo o desperdício de 

alimentos e aumentando o valor nutricional da alimentação.  

 

CONCLUSÃO: O desafio da alimentação nos dias atuais é conciliar nutrição, saúde e 

culinária, sem abrir mão do prazer, da cultura e da tradição. É importante ter em mente que a 

alimentação saudável e equilibrada é um aspecto imprescindível para a promoção da saúde 

(BANCO DE ALIMENTOS E COLHEITA URBANA, 2003; BRASIL, 2014), e que é 

possível cuidar da alimentação com preparações que ofereçam sabor e saúde ao mesmo 

tempo. Sugere-se que a degustação dos alimentos cujas receitas foram entregues seja um fator 

estimulante para a utilização do alimento de forma integral e maior compreensão das suas 

vantagens tanto do ponto de vista econômico, quanto pela produção de uma alimentação 

segura, saudável e saborosa.  
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INTRODUÇÃO: O crack é uma droga estimulante do sistema nervoso central (SNC) 

derivada de um alcaloide extraído das folhas da planta Erythroxylon coca. É uma versão de 

cocaína mais fumante pela adição de bicarbonato de sódio e outros componentes 

(CHANDER; ASLANIAN, 2010), a qual tem se tornado altamente consumida no Brasil. Sua 

procura é cada vez mais crescente no país (MARQUES et al, 2012) devido a inúmeros 

fatores, entre os quais, destacados por Bastos e colaboradores (2014), a curiosidade em 

experimentar os efeitos da droga, problemas familiares, histórico do indivíduo no 

enfrentamento de episódios de violência sexual e a pressão provocada pelos amigos usuários, 

ainda que estudos venham apontando que o seu uso possa ser relacionado como agente 

causador de uma ampla gama de potenciais complicações cardíacas, pulmonares, obstétricas, 

musculoesqueléticas, neurológicas e gastrointestinais no organismo humano (PULCHERIO, 

2010). De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (SENAD), e com base no Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras 

Drogas, estima-se que no país existam cerca de 370 mil usuários drogas, sendo que, destes, 50 

mil são menores de idade. A pesquisa também aponta que a maioria dos usuários possui baixa 

escolaridade, sendo que apenas 0,3% cursaram ou concluíram o nível superior. Observou-se 

com a pesquisa, ainda, que 40% desses usuários se encontravam em situação de rua.  
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(BASTOS; BERTONI, 2014; INPAD, 2017). Um dos principais problemas que podem levar 

ao crack é a falta de informação. Há uma carência por ações comunitárias que proporcionem 

um diálogo aberto, a transmissão de conhecimentos e trocas de experiências, e, para isso, há 

uma necessidade de profissionais da área da saúde com visão humanista e reflexiva que atuem 

em projetos sociais com a capacidade de despertar no próximo mudanças comportamentais e 

novos posicionamentos sobre a vida. De acordo com Adade e colaboradores (2014), a 

motivação pelo uso do crack apresenta-se por diversos fatores como políticos, históricos, 

socioculturais, econômicos e individuais. Para que seja possível a aplicação de processos 

intervencionistas envolvidos com a redução do consumo da droga no país, é necessário que 

todos os profissionais de saúde compreendam que a plena abordagem do crack inclui a 

explicação dos malefícios causados pela droga, bem como a aplicação de medidas 

socioeducativas nas escolas do Brasil. Nesse contexto, programas teórico-práticos devem ser 

desenvolvidos considerando-se: efeitos fisiológicos da droga; redução do consumo; melhoria 

das condições de vida do usuário e educação em saúde. 

 

METODOLOGIA: O projeto “Crack - O caminho das pedras”, promovido como atividade 

extensionista e vinculado ao trabalho integrado do curso de graduação em Biomedicina, visou 

ao desenvolvimento de atividades socioeducativas com os alunos da Escola Estadual 

Francisco Firmo de Matos, localizada na Avenida João César de Oliveira, nº 760, Bairro 

Eldorado, município de Contagem-MG. O projeto contemplou a realização de um trabalho 

grupal de sensibilização de alunos do Ensino Médio sobre os distúrbios metabólicos causados 

pelo crack. A abordagem do tema foi feita de forma expositiva utilizando peças anatômicas 

(Figura 1), com as quais os alunos extensionistas promoveram explicações cabíveis sobre os 

efeitos do crack em órgãos vitais humanos (coração; pulmão; fígado e cérebro), e valendo-se 

também de camisas personalizadas com o respectivo órgão da explicação. Posteriormente às 

explicações, os alunos eram direcionados para uma prática interativa em um protótipo de 

labirinto (Figuras 2 e 3), onde existiam questões vinculadas ao tema, e o aluno via-se frente a 

duas escolhas distintas, sendo que elas indicavam caminhos opostos. O labirinto faz analogia 

à vida, em que o ser humano está sempre diante de tomadas de decisões. Considerando que 

ele é sujeito ativo de sua vida e pode decidir pelos caminhos percorridos ao longo de suas 

vivências, deverá encarar as consequências de suas próprias escolhas. Essas consequências 

foram abordadas ao final do trajeto no labirinto, com base nos resultados das escolhas feitas 

por cada aluno durante o percurso, sendo elas sucesso e a vida de um usuário de crack, 

representadas teatralmente por duas alunas extensionistas. Por fim, depoimentos reais de ex-
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usuários de crack foram apresentados por meio de vídeos, com o intuito de relatar aos alunos 

as mazelas deixadas pelo uso do crack. A finalização do projeto aconteceu com o sorteio de 

um par de ingressos para o cinema do shopping próximo à escola, com vistas a mostrar que 

existem outras formas mais saudáveis de entretenimento, sem a necessidade de optar pelo 

caminho das drogas. 

 

Figura 1 - Exposição de peças anatômicas 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2017.  

Figura 2 - Visualização externa do labirinto 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2017.  

 

Figura 3 - Grupo de alunos para a interação prática do projeto 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2017 

 

RESULTADOS: O projeto “Crack - O caminho das pedras” proporciona troca de 

informações em diversas áreas, como bioquímica, fisiologia, histologia, patologia e 

piscicologia, o que permite ao extensionista ampliar seus conhecimentos, além de aplicar 

aqueles já adquiridos em meio acadêmico. Além disso, desenvolvem-se competências e 

habilidades que contribuem não só com a formação dos profissionais, mas também os 

preparam para o mercado de trabalho, o qual exige habilidades comunicativas e de trabalho 

em equipe. Essas experiências subsidiam a transformação do modo de atuação desses futuros 

profissionais na área da saúde, tornando-os responsáveis e compromissados com as atividades 
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inerentes ao seu ofício. O evento permitiu que os alunos demostrassem suas experiências 

prévias e proporcionou a oportunidade de enriquecimento do conhecimento de forma 

dinâmica. Observou-se que houve interação e boa aceitação por parte dos ouvintes ao estarem 

diante das explicações sobre a temática abordada. O uso do labirinto como uma metáfora da 

vida permitiu que o público desfrutasse da real experiência de se encontrar aprisionado em 

uma realidade cercada de trajetos que os levariam a várias possibilidades, sendo o destino de 

algumas delas o caminho para as drogas. Caminho este, para a maior parte dos indivíduos, de 

difícil saída, problema que ainda é considerado uma questão de impotência para a nossa 

sociedade, a qual, pelos efeitos de incômodo e vergonha causados, tende a colocar os usuários 

longe de tudo e de todos. (MEDA; LEITE, 2011). Desse modo, vê-se a importância de 

intervenções educativas como primeira linha de combate ao uso do crack, a fim de que os 

jovens se sintam motivados a percorrer um caminho diferente. Portanto, esse tipo de projeto 

humanizado é de grande valia para que possamos, aos poucos, mudar o panorama de nossa 

juventude e, como consequência, mudar os dados estatísticos que envolvem o uso do crack. 

Aos extensionistas, coube a satisfação, por estarem em contatato com esse tipo de público e a 

sensação de que puderam contribuir positivamente, de alguma forma, nas decisões futuras 

destes jovens. 

 

CONCLUSÕES: A interação social, por meio de programas de extensão universitária, 

propicia aos alunos o contato direto com as dificuldades e problemas relacionados às 

realidades das comunidades. É de suma importância que o aluno tenha vivência dessas 

situações, pois elas o prepararão para a realidade vivida pela maioria das pessoas em nosso 

país e proporcionarão ao aluno extensionista uma visão mais humanista, permitindo-o se 

tornar apto para tomada de decisões diante das mais variadas situações e contribuindo com a 

formação de profissionais em saúde compromissados, responsáveis e cidadãos. Percebe-se 

que a temática das drogas desperta o interesse dos alunos, e que a maioria deles desconhece os 

mecanismos de ação e alterações provocadas pela droga no organismo humano. Dessa forma, 

acredita-se que, como consequência da realização do projeto, mais de 100 alunos participantes 

tenham sido beneficiados com as informações transmitidas. Espera-se, ainda, de forma mais 

otimistas, que a partir desse projeto foi possível despertar nos jovens significativas mudanças 

comportamentais e um novo posicionamento crítico com relação ao universo das drogas, em 

especial o crack.  

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

251 

Palavras-chave: Erythroxylon coca. Extensão. Distúrbios metabólicos. Jovens.  

Área do conhecimento: 2.07.02.00-0 

 

REFERÊNCIAS 

ADADE, Mariana; MONTEIRO, Simone. Educação sobre drogas: uma proposta orientada 

pela redução de danos. Educ. Pesqui., São Paulo,  v. 40, n. 1, p. 215-230,  mar.  2014.    

BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro; BERTONI, Neilane (Org.). Pesquisa 

Nacional sobre o uso de crack: quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? 

Quantos são nas capitais brasileiras? Rio de Janeiro: ICICT/FIOCRUZ, 2014. 

CHANDER, Bani; ASLANIAN, Harry. Gastric Perforations Associated With the Use of 

Crack Cocaine. Gastroenterology & Hepatology 6.11 (2010): 733–735.  

INPAD. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e 

Outras Drogas. II LENAD: Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Disponível em: 

<http://inpad.org.br/lenad/resultados/cocaina-e-crack/resultados-preliminares/>. Acesso em: 

06 mar. 2017. 

MARQUES, A.C.P.R. et al. Abuso e dependência: crack. Revista da Associação Médica 

Brasileira, São Paulo, v.58, n.2, p.141-153, 2012. 

MEDA, Ana Paula; LEITE, Giovana Rocha. Adolescência e drogadição: a responsabilidade 

do estado, da família e o cumprimento de políticas públicas no tratamento do dependente 

químico. 2011. Disponível em: <http://eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/artigos/16.pdf>. 

Acesso em: 8 jun. 2017. 

PULCHERIO, Gilda et al. Crack: da pedra ao tratamento. Revista da AMRIGS. Porto. 

Alegre – RS. v. 54 n. 3 p. 337-343 jul./set. 2010. 

 

 



 EXTENSÃO PUC MINAS: sujeitos, espaços e tempo de ação. 

 

252 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ORAL HEALTH PROMOTION: CASE REPORT 

 

Bárbara Caroline Candini Toledo
1
 

Prof.ª Mônica de Oliveira Santiago
2
 

 

INTRODUÇÃO: A disciplina de “Estágio Supervisionado II”, do curso de Odontologia da 

PUC Minas, acontece nos centros de saúde localizados nos distritos sanitários Noroeste e 

Barreiro. Os alunos são divididos em duplas e são encaminhados às Unidades Básicas de 

Saúde. Entre os propósitos da disciplina estão o planejamento e o desenvolvimento de 

atividades de educação em saúde bucal. Este trabalho tem por objetivo relatar as atividades de 

promoção de saúde realizadas no 1º semestre de 2014, no Centro de Saúde Miramar, 

localizado na região do Barreiro, Belo Horizonte, dentro das atividades propostas pela Equipe 

de Saúde Bucal (ESB) para o Programa de Saúde nas Escolas (PSE). A partir das Leis nº 

8.080 e nº 8.142, de 1990, uma nova lógica passou a orientar o sistema nacional de saúde 

brasileiro, com ênfase na prevenção dos agravos e na promoção de saúde, que passa a ser 

relacionada com as condições concretas de existência, seja de um indivíduo, seja de uma 

sociedade. Do ponto de vista epidemiológico, a cárie dentária é um dos principais problemas 

de saúde bucal, na primeira infância. Dados do SB Brasil 2010 apontam um CEO-D médio, 

para a idade 5 anos, em Belo Horizonte, de 2,40. Para reverter esse quadro, especialmente nas 

crianças, deve-se incentivar uma alimentação saudável, com redução da sacarose, enfatizando 

hábitos de higiene bucal corretos, desde cedo, bem como atenção em saúde bucal com 

profissionais da área. A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente
 
– tem como 

objetivo principal ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos 

brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da 

população. Para tal, torna-se fundamental a reorganização da Atenção Primária à Saúde 

(APS), por meio da qualificação das ações e serviços ofertados na rede pública. Sua principal 

meta é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo 

ações em saúde bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso 

ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde 
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(SUS). As ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de saúde 

numa inter-relação permanente com as demais ações da unidade de saúde. As ações de 

promoção e proteção à saúde devem se articular com outras instituições governamentais, 

empresas, associações comunitárias e com a população e seus órgãos de representação. Essas 

ações buscam reduzir os fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, 

podendo provocar-lhes incapacidades e doenças. Nesse grupo situam-se, também, a 

identificação e a difusão de informações sobre os fatores de proteção à saúde. Para crianças 

em idade até 5 ou 6 anos, deve-se buscar atividades lúdicas, diversificadas, e que abordem 

ações de natureza eminentemente educativo-preventivas. Para crianças em idade pré-escolar, 

o início precoce da cárie dental pode ser um problema de saúde pública bastante relevante, 

não somente por apresentar um risco para o manejo, mas também por afetar grupos em 

desvantagens socioeconômicas e nutricionais, especialmente se estas crianças pertencerem a 

famílias de baixa renda, ou ainda a minorias étnicas, raciais e culturais.  

 

METODOLOGIA: Refletindo sobre essas diretrizes, a equipe de saúde bucal do Centro de 

Saúde Miramar teve como proposta intervir em creches e escolas da área de abrangência do 

referido centro, dentro da lógica do Programa de Saúde na Escola. As alunas, em conjunto 

com a equipe de saúde bucal do Centro de Saúde Miramar identificaram qual a localidade em 

que poderia ser realizada essa ação, na área de abrangência deste centro de saúde (CS).  

Assim, medidas de promoção de saúde foram realizadas no sentido de incorporar hábitos de 

higienização bucal no cotidiano de crianças de 02 a 06 anos da creche SICRA, localizada na 

área de abrangência do CS Miramar. Foi realizado um contato inicial com a diretora da 

creche, uma vez que ainda não haviam sido realizados trabalhos de promoção de saúde. Foi 

feito o levantamento da condição de saúde bucal, identificando eventos sentinela e as crianças 

com maior necessidade (códigos 1 a 3 da SMSA/PBH). Após o contato inicial, realizou-se 

uma visita à SICRA, com o objetivo de conhecer o espaço físico, a rotina escolar e o público-

alvo para o planejamento da ação de promoção de saúde. A ação educativa foi realizada no 

dia 08 de abril de 2014, na creche SICRA, onde participaram crianças de 02 a 06 anos de 

idade, num total de 110 crianças. As orientações de saúde bucal foram feitas por meio de 

palestra interativa infantil e dinâmica, na qual as crianças respondiam às diversas perguntas e 

utilizavam materiais como brinquedos lúdicos, modelos de cavidade oral, entre outros. 

Durante a palestra interativa, foram abordados temas como dieta, escovação e uso do fio 

dental, numa linguagem simples com vistas a atingir as crianças. Foi realizada uma dinâmica 

com uma caixa, em que era solicitado que as crianças retirassem um objeto de dentro dela. A 
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partir do que a criança pegava, eram transmitidas as informações quanto aos objetos (escova 

de dente, fio dental, bactéria) e também eram feitas perguntas quanto ao conhecimento acerca 

deles. Foi ensinada a forma ideal de escovação, utilizando um modelo bucal. 

 

Figura 1 – Realização da Ação Educativa na SICRA 

 

Fonte: acervo das autoras. 

 

Além de todas as ações de promoção de saúde com as crianças, também foi produzido um 

folheto com orientações para os pais conhecerem a melhor forma de escovar os dentes das 

crianças menores. O informativo foi entregue juntamente com um kit contendo escova 

infantil, pasta dental e fio dental, fornecido pelo Centro de Saúde Miramar. 

 

Figura 2 – Material informativo produzido 

 
Fonte: acervo das autoras. 

 

Durante as ações realizadas na creche SICRA, as crianças em que se identificou necessidade 

de tratamento foram contatadas por meio da escola e das ACS, e encaminhadas para 

tratamento restaurador na unidade básica de saúde.  
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CONCLUSÕES: As crianças que receberam o projeto foram bastante participativas. As 

atividades de educação em saúde bucal com esse público-alvo devem promover um ambiente 

descontraído, utilizando linguagem acessível, por meio de metodologia lúdica, como jogos, 

brincadeiras e entrega de kits. O envolvimento da ESB do CS Miramar incentivou e deu 

suporte para que essas atividades fossem desenvolvidas de forma satisfatória. A disciplina de 

estágio supervisionado permite que os alunos interajam com as comunidades que estão nas 

áreas de abrangência das UBS, assistindo-as com relação à saúde bucal. A cárie é uma doença 

bastante prevalente entre crianças, e ações de caráter preventivo-promocionais, associadas ao 

atendimento clínico nas UBS, contribuem para a disseminação de informações e possibilitam 

o desenvolvimento de hábitos saudáveis em crianças pequenas. O informativo, enviado aos 

pais, pôde esclarecê-los sobre as formas de se prevenir a cárie. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Saúde Pública. 

Saúde Bucal. Educação em Saúde. Cárie. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) representa um grupo de doenças caracterizadas 

por alterações metabólicas que elevam a glicemia, seja por redução na produção de insulina 

ou na deficiência em sua ação, seja por ambas as situações. Essa doença acomete cerca de 400 

milhões de pessoas em todo o mundo. Esse número tende a aumentar, devido ao atual modo 

de vida adotado por grande parte da população, em especial os jovens e adolescentes. 

Alimentação rica em carboidratos e lipídeos, sedentarismo e, com isso, a elevação do peso são 

fatores de risco ligados diretamente com o desenvolvimento dessa enfermidade. Além disso, 

há também componentes autoimunes que são responsáveis por, aproximadamente, 5 a 10% 

dos casos de diabetes mellitus diagnosticados. Essas diferentes etiologias classificam essa 

doença em diabetes tipo I (autoimune) e diabetes tipo II (influência genética e ambiental). 

(SILVEIRO; SATLER, 2015; PORTH; MATFIN, 2010). Levando em consideração a 

epidemiologia dessa doença e sua tendência em atingir um número maior de indivíduos da 

população jovem, os professores responsáveis pelos trabalhos interdisciplinares (TI) do curso  
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de Biomedicina escolheram o diabetes mellitus e outras doenças de impacto na 

contemporaneidade, como hipertensão, alcoolismo, obesidade, anemias carências e abuso de 

drogas, para protagonizarem uma ação extensionista organizada pelos alunos do sexto período 

do segundo semestre de 2016. Esse trabalho visou à aplicação do conteúdo teórico de 

disciplinas como “Bioquímica Clínica”, “Hematologia” e “Políticas de Saúde”, ofertadas no 

período supracitado, para exercício da responsabilidade coletiva, essencial nos profissionais 

da saúde, e com isso atingir a população de maior risco para o desenvolvimento de diabetes 

mellitus atualmente, principalmente do tipo II. Os objetivos foram definidos como: obter 

informações científicas e interdisciplinares sobre o diabetes mellitus; levantar o nível de 

conhecimento do público-alvo; transpor os conhecimentos obtidos para o meio externo à 

universidade de forma lúdica e didática; e, posteriormente, retornar para avaliação do impacto 

do trabalho nesses indivíduos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho em questão foi denominado como Feira em Saúde, 

na qual os alunos passariam livremente em todos os estandes. A determinação do local 

ocorreu por meio de uma votação, sendo os indicados o Colégio Santa Maria, em Betim, e a 

Escola Estadual Francisco Firmo de Matos, em Contagem, sendo que esta última apresentou 

maior preferência entre os graduandos. O público-alvo consistiu em, aproximadamente, 400 

alunos do Ensino Médio do turno da manhã, conforme informado pelos representantes da 

escola, e a intervenção ocorreu no dia 28 de outubro de 2016, das 8 horas às 11 horas e 30 

minutos. Para avaliar o conhecimento prévio do público, na semana anterior à intervenção, 

cinco questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa sobre o tema foram distribuídas 

em forma de questionário para uma amostragem aleatória de 100 alunos, de forma que estes 

informassem qual a maior curiosidade ou dúvida em relação ao diabetes mellitus. Todos os 

questionários respondidos foram analisados, uma vez que seu preenchimento não era 

obrigatório, e com isso, norteou-se a formulação de materiais para abordagem do tema. 

Elaboraram-se duas maquetes principais para exposição. A primeira consistiu em uma 

pirâmide alimentar e alguns cartazes que abordaram a relação da alimentação e da doença. 

Nela havia representantes dos grandes grupos alimentares: carboidratos, vitaminas e sais 

minerais, proteínas, lipídeos e açúcares processados. A segunda maquete, por sua vez, 

apresentou um comparativo entre um organismo saudável, um portador de diabetes tipo I e 

um portador de diabetes tipo II, para explanação geral do tema, também com a utilização de 

cartazes complementares abordando curiosidades sobre essa doença e a rotina de indivíduos 

diabéticos. Ao final das explicações, os alunos foram direcionados para uma dinâmica com 
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referências à “boca do palhaço”, jogo comum em festas juninas, em que, após acertar uma 

bola dentro da boca do boneco, tinham a oportunidade de responder questões sobre a 

apresentação e, caso acertassem, ganhariam um pote com gelatina diet como brinde. Na 

semana posterior à intervenção, um segundo questionário foi aplicado em outros 100 alunos 

aleatórios, com as mesmas questões de múltipla escolha que o primeiro, para análise do 

impacto da atividade. Nesse questionário também havia uma questão dissertativa para 

expressão de opiniões, sugestões e reclamações referentes à ação realizada. No dia 07 de 

novembro de 2016, durante a Semana de Biomedicina, foram apresentados os detalhes 

obtidos durante a atividade extensionista, com foco tanto na democracia do conhecimento 

exportado para fora da universidade quanto no aprimoramento ético-profissional dos alunos 

do curso de Biomedicina que organizaram a Feira em Saúde.  

 

RESULTADOS: O questionário prévio apresentou 92% de retorno para os autores. Destes, 

41% demonstrou não saber o que é diabetes mellitus, aproximadamente a metade dos alunos 

não sabia a diferença entre os tipos I e II da doença e uma grande parcela não demonstrou 

conhecimento referente à relação entre o tema, sedentarismo e sobrepeso. No entanto, mais de 

50% relatou conhecer a ação do hormônio insulina. Essa contradição indica que esses alunos 

tiveram contato com informações sobre DM, no entanto a qualidade dessas informações 

mostrou-se precária. Na questão dissertativa, foram levantadas dúvidas sobre cicatrização de 

feridas em diabéticos, analogias à genética e ao sistema imunológico, além da possibilidade 

de cura dessa enfermidade. A partir desses resultados, garantimos uma explanação didática e 

lúdica para melhorar a experiências dos ouvintes em nossa intervenção. Para tal, os métodos 

de abordagem se adequaram às nossas necessidades. Com isso, houve a necessidade em 

dividir nosso estande em três pontos estratégicos (Figura 1) para favorecer a demanda de 

informações que os alunos necessitavam. O primeiro ponto consistiu na pirâmide alimentar, 

na qual abordamos uma introdução sobre o tema e as maneiras de adequar alimentação 

saudável, com e sem restrições, e boa saúde. Discutimos, também, a dieta dos indivíduos 

diabéticos e a mudança na alimentação dos jovens, favorecendo doenças de cunho 

metabólico. O segundo ponto, e de localização mais central da apresentação, abordava a 

etiopatogênese dos dois principais tipos de DM, o tipo I e o tipo II. Questões como a 

definição de diabetes e diabetes mellitus, diferenciação entre diabetes do tipo I e do tipo II, 

sinais e sintomas, diagnóstico, acompanhamento médico e controle, medicamentos, a 

importância do exercício físico, prevenção do diabetes do tipo II, complicações e evolução, 

além da relação com o sedentarismo, obesidade e a idade foram discutidas nesse ponto. 
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Alguns alunos relataram que são portadores da doença ou possuem familiares diabéticos, e 

isso auxiliou para o enriquecimento do nosso trabalho, uma vez que aproximou os autores dos 

ouvintes, favorecendo comunicação mais eficiente. Grande parte dos alunos que passaram 

pela explanação do tema conseguiu responder todas as perguntas direcionadas a eles durante o 

jogo “boca do palhaço”. Isso nos mostrou que houve interesse dos ouvintes pelo tema, 

culminando num melhor aprendizado. Além disso, houve intenso espírito competitivo entre 

esses jovens, visto que continuaram participando do jogo mesmo depois que os brindes 

cessaram. Como forma de avaliar o impacto da atividade extensionista realizada no dia 28 de 

outubro de 2016, analisamos os questionários posteriores, que apresentaram 94% de retorno. 

Obtivemos percentual superior a 50% de indivíduos que consideraram a nossa Feira em Saúde 

como fonte de seu conhecimento sobre diabetes mellitus em nossa intervenção. Números 

semelhantes apontaram que o público-alvo adquiriu, também, informações como: a 

diferenciação dos tipos I e II de DM, a função do hormônio insulina e a relação entre diabetes 

mellitus, sedentarismo e sobrepeso. Apesar dos resultados positivos, notamos que muitos 

alunos ainda tinham dúvidas sobre o assunto, uma vez que expuseram isso na questão 

dissertativa do segundo questionário. Alguns alunos da segunda amostragem abordaram 

alguns motivos para a permanência de algumas dúvidas, como o tempo demasiadamente curto 

cedido pela escola e a grande quantidade de estandes, o que dificultou a visita dos alunos em 

todos eles. 

Figura 1 - Organização do estande 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2016. 
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CONCLUSÃO: Sendo assim, concluímos que o diabetes mellitus é pouco abordado nas 

escolas, reforçando a responsabilidade coletiva dos profissionais da saúde, que devem atuar 

em educação em saúde para que a população leiga consiga obter informações de qualidade 

dos mais variados assuntos, principalmente aqueles que envolvem saúde e são de grande 

importância para a coletividade. No entanto, mesmo precários de informações, os alunos não 

hesitaram em tirar dúvidas e absorver o máximo possível sobre o tema proposto. Para 

finalizar, é importante ressaltar que, além do crescimento intelectual que disponibilizamos aos 

alunos da Escola Estadual Francisco Firmo de Matos, também obtivemos grandes conquistas, 

tanto no campo do conhecimento, quanto no campo ético e profissional. 
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INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento 

de ações buscando tanto o desenvolvimento integral dos indivíduos quanto proporcionar à 

comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação 

para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes brasileiros. A prevenção e promoção de 

saúde bucal podem contribuir para mudanças comportamentais, especialmente se buscarem 

um diálogo com os estudantes que estimule a formação de atitudes e que estabeleça bons 

hábitos, tanto em crianças quanto em adolescentes. A escola é um espaço privilegiado para 

práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças. A articulação 

entre escola e unidade de saúde é, portanto, uma importante demanda do Programa Saúde na 

Escola (PSE). A preocupação dos profissionais deve centrar-se em motivar o aprendizado 

crítico, a análise e avaliação das fontes de informações, estimulando a escolha inteligente e 

mudanças de atitudes e de comportamento com base no conhecimento adquirido e também 

promovendo intercâmbio entre o saber popular e o científico, estimulando o autocuidado. Nas 

diretrizes do PSE, podemos ressaltar a busca pela integração e articulação de redes públicas 

de ensino e de saúde, por meio da junção das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às 

ações das redes de educação pública, de forma articulada, permitindo a progressiva ampliação 

da troca de saberes entre diferentes profissões, visando a ampliar o alcance e o impacto de 

suas ações relativas aos educandos e suas famílias e otimizando a utilização dos espaços, dos 

equipamentos e dos recursos disponíveis. Para crianças em idade pré-escolar, o início precoce  
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da cárie dental pode ser um problema de saúde pública bastante relevante, não somente por 

apresentar um risco para o manejo, mas também porque por afetar grupos em desvantagens 

socioeconômicas e nutricionais, especialmente se estas crianças pertencerem a famílias de 

baixa renda, ou ainda a minorias étnicas, raciais e culturais. Do ponto de vista 

epidemiológico, a cárie dentária é um dos principais problemas de saúde bucal, na primeira 

infância. Dados do SB Brasil 2010 apontam um CEO-D médio, para a idade 5 anos, em Belo 

Horizonte, de 2,40. Para reverter esse quadro, especialmente nas crianças, deve-se incentivar 

uma alimentação saudável, com redução da sacarose, enfatizando hábitos de higiene bucal 

corretos, desde cedo, bem como atenção em saúde bucal com profissionais da área. O objetivo 

deste trabalho é relatar as atividades de educação em saúde bucal realizadas em uma 

instituição de ensino pública, com crianças na faixa etária de 4 a 5 anos de idade, estimulando 

a mudança nos seus hábitos de higiene bucal e contribuindo para a redução dos índices de 

cárie e doença periodontal, em crianças. 

 

METODOLOGIA: Durante a realização do “Estágio Supervisionado III”, contatou-se a 

direção da Creche Comunitária Tia Francisca, no bairro Barreiro, para que as atividades 

preventivo-promocionais fossem elaboradas e realizadas em dias pré-agendados. Esse 

trabalho contou com a realização de oficinas de higienização bucal de crianças, buscando 

motivar as crianças de uma creche a prevenir cárie e doença periodontal, de forma lúdica, 

acerca da escovação dos dentes e da higienização da boca, como forma de estimular o 

interesse pela temática e a criação de hábitos de higienização e cuidados com a saúde bucal.  

 

RESULTADOS: A realização das atividades, bem como a avaliação das ações 

desenvolvidas, foi feita em conjunto com a equipe da Creche Tia Francisca. Em relação à 

doença cárie, 85% das crianças da Creche Comunitária Tia Francisca responderam aos 

questionamentos sobre alimentos açucarados e tinham conhecimento que estes seriam os 

principais causadores. Elas conheciam, também, quais alimentos seriam bons e prejudiciais 

para uma dieta saudável, bem como para a saúde dos dentes. Antes da atividade de escovação 

supervisionada, junto com as professoras, 100% das crianças relataram que não higienizavam 

todos os dentes e não sabiam como utilizar o fio dental. Após as atividades desenvolvidas, 

elas se mostraram motivadas a higienizar a sua própria boca. Ressalta-se que atividades de 

promoção de saúde bucal são complementares às atividades clínicas realizadas nas UBS, em 

Belo Horizonte.  
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Figura 1 – Oficinas e Atividades de Promoção à Saúde 

 
Fonte: Acervo das autoras. 

 

CONCLUSÕES: As crianças demostraram conhecimento sobre o desenvolvimento da cárie e 

como preveni-la. Porém, os hábitos de higiene e dieta dos alunos, em relação à cárie, 

precisavam ser modificados. Todas as crianças expuseram que não sabiam realizar a 

escovação corretamente. Em relação ao conhecimento, os alunos se interessaram em 

participar das atividades lúdicas, as quais demonstraram grande potencial para incentivar e 

motivar a criança a realizar mudanças. Ressalta-se a importância de realizar atividades 

preventivo-promocionais em crianças incentivando-as a desenvolverem hábitos saudáveis em 

relação às doenças bucais mais prevalentes. A interlocução entre o PSE e a APS propicia uma 

vivência ímpar na vida dos estudantes do curso de Odontologia, pois há estímulo para a 

construção de metodologias de abordagem de diferentes públicos, com seus saberes, 

interpretando o cotidiano e atuando de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos 

adequados para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.  

 

Palavras-chave: Educação em Odontologia; Educação em Saúde Bucal; Odontopediatria; 

Saúde Pública, Saúde Escolar 
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INTRODUÇÃO: Os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa, Programme for International Student Assessment) de 2015 mostraram uma 

queda de pontuação nas três áreas avaliadas: Leitura, Ciências e Matemática. Com maior 

atenção em Matemática, esses estudantes obtiveram uma pontuação que os coloca abaixo do 

nível 2, que é considerado adequado para exercer a cidadania, nas três áreas avaliadas pelo 

Pisa. Cerca de 70,25% dos estudantes estão abaixo do adequado contra 0,13% no maior nível. 

O Brasil se encontra na 66ª colocação em Matemática, entre 70 países em que o exame foi 

aplicado. Isso revela que o ensino básico no país está precário, especialmente na área das 

Ciências Exatas, que é vista como uma barreira e sem aplicabilidade, exigindo a recorrência 

de um novo método de ensino que mude esse quadro e desperte o interesse dessa área nos 

alunos. Para motivar o aluno a gostar da Matemática, é necessário que ele veja aplicação para 

aquilo que está aprendendo. Assim, ele terá necessidade de estudar algo para aplicar em 

algum projeto. Um exemplo disso é uma das aulas preparadas, em que se usa um sensor 

ultrassônico para encontrar a distância de objetos. Para isso, é usada a fórmula básica da 

Física, envolvendo velocidade (do som), distância e tempo. Desse modo, os alunos aplicam a 
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fórmula em uma prática interessante e envolvente. Em relação aos alunos extensionistas, é 

possível afirmar que a sociedade vem demandando um profissional de nível superior que 

tenha uma formação mais completa, não apenas técnica, mas também ética, humanística e 

cultural, que possa atuar junto a áreas afins em equipes multidisciplinares. Assim, a 

participação de alunos nesse projeto contribui para que eles atuem na sociedade com 

competência, responsabilidade e justiça, colaborando para a construção de um país próspero, 

solidário e justo. Projetos como este fazem com que os monitores envolvidos se tornem mais 

responsáveis, uma vez que precisam preparar as atividades, corrigir avaliações, cumprir 

horários de trabalho, além de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos alunos. Vale 

ressaltar que essas experiências em projetos de extensão estão sendo cada vez mais 

valorizadas no mercado de trabalho. Na formação do professor, é a partir de projetos como 

este que os docentes envolvidos repensam suas atividades (ação – reflexão – ação), 

aprimorando seus conhecimentos e metodologias de forma prazerosa por estar realizando a 

interação entre universidade e sociedade. Segundo o site Sua Pesquisa, sustentabilidade social 

se refere a um conjunto de ações que visam a melhorar a qualidade de vida da população. Tais 

ações devem diminuir as desigualdades sociais, ampliar os direitos e garantir acesso aos 

serviços (educação e saúde principalmente) que objetivam possibilitar às pessoas acesso pleno 

à cidadania. A sustentabilidade social embarca, então, o conceito da extensão universitária, a 

qual tem o intuito de promover o diálogo entre a sociedade e a universidade, permitindo, 

assim, uma troca de conhecimentos entre elas. Com a extensão, é possível promover o 

conceito de sustentabilidade social, pois por meio dos projetos várias camadas da sociedade 

são impactadas. No projeto, os afetados diretamente são as crianças participantes, os 

extensionistas e, indiretamente, as famílias e escolas dessas crianças. A sustentabilidade social 

é encontrada quando as crianças têm acesso à tecnologia e à educação. 

 

METODOLOGIA: A seleção dos alunos participantes das aulas foi feita pela Prof.ª Dr.ª 

Karina Fideles Filgueiras, em seu projeto de extensão intitulado “Enriquecimento da 

aprendizagem para desenvolvimento de habilidades: crianças e adolescentes que gostam de 

aprender”, no qual as crianças e adolescentes que se interessam pela aprendizagem são 

levadas até o ambiente da universidade para participarem de atividades que geralmente não 

possuem na escola. Nesse espaço, eles escolheram uma atividade de interesse, dividindo-se 

em atividades relativas aos cursos de Ciências Biológicas e Física, do Museu de Ciências 

Naturais da PUC Minas, entre outras opções. O grupo que optou pelas aulas de Arduino 

seguiu até o final do semestre participando das aulas. A faixa etária dos alunos era 6 a 10 
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anos. Assim, o grupo foi bastante heterogêneo, o que impossibilitou a aplicação de aulas 

tradicionais, criando a necessidade de vários monitores para auxiliar cada aluno em suas 

dúvidas e dificuldades, além da necessidade de se explicar o conteúdo separadamente para 

cada aluno – ou dupla, quando houve a necessidade. As aulas tiveram como auxílio o 

PowerPoint e recursos visuais de fácil compreensão, elaborados em softwares como Fritzing 

ou 123D Circuits, os quais servem para desenhar a ligação de circuitos elétricos com um 

visual agradável e simples. As aulas tiveram um enfoque teórico e prático, permitindo que 

tudo que foi passado teoricamente pudesse ser fixado de maneira prática. Por se tratar de um 

grupo de crianças, uma aula totalmente teórica se torna entediante e desinteressante. 

Entretanto é impossível uma aula totalmente prática, é necessária a teoria por trás de tudo o 

que for desenvolvido, obviamente. Assim, as aulas foram padronizadas com uma parte teórica 

inicialmente e a prática sequencialmente. Os graduandos propuseram desafios ao final de cada 

aula com o intuito de desenvolver o raciocínio e ajudar a fixar o conteúdo aprendido. Isso 

possibilita um contato com o conteúdo de uma maneira que é posto em prática aquilo que tem 

sido estudado. Dessa forma, o aluno se sente parte da aula, de fato, não apenas espectador, 

mas protagonista. 

 

Figura 1 - Sala de aula do projeto. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2017. 
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RESULTADOS: Os alunos aos quais foram ministradas as aulas de Arduino obtiveram 

desenvolvimento na linguagem e na lógica de programação básica desse microprocessador. 

Além disso, percebeu-se desenvolvimento na lógica de tomadas de decisões, na montagem de 

circuitos eletrônicos, nas noções básicas de circuitos elétricos e na visão geral sobre a 

aplicabilidade de componentes eletrônicos no cotidiano. 

 

CONCLUSÕES: Foi possível observar que a aplicação da aula teórica, juntamente com a 

aula prática, despertou nos alunos um maior interesse sobre o assunto abordado (programação 

de Arduino), possibilitando uma interação efetiva entre monitores e alunos, fato que levou a 

uma participação efetiva dos estudantes. Observou-se, também, que a abordagem do 

conteúdo, exemplificada com o cotidiano, facilitou o entendimento dos alunos e motivou-os a 

sempre levantarem questionamentos durante as aulas. Além do incentivo ao conhecimento, 

cria-se uma cultura crescente, o DIY (do it yourself), por meio do compartilhamento de ideias 

e projetos (no caso, Arduino e robótica). Nesse sentido, o conhecimento viria mediante um 

processo construtivo, no qual a pessoa agiria como se estivesse executando um projeto com 

objetivos claros, com base naquilo que foi aprendido. Pôde-se concluir que os resultados 

satisfatórios foram obtidos devido à didática adotada pelos monitores na elaboração e na 

aplicação das aulas, isto é, a forma como se trabalha no quesito educação pode gerar um 

melhor desenvolvimento na aprendizagem dos alunos e despertar neles interesses em áreas 

específicas. 
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INTRODUÇÃO: Muitos dos trabalhadores da construção civil, na maioria das vezes sem ao 

menos terem cursado o ensino básico, atuam apenas com o conhecimento prático, adquirido 

no exercício da profissão. Essas pessoas reproduzem atividades que lhes foram passadas 

informalmente, e no dia a dia percebem que, com um maior conhecimento, poderiam não só 

desempenhar suas atividades de modo mais sustentável e seguro, como também melhorariam 

sua autoestima, tendo assim um incentivo para ampliar sua atuação profissional e suas 

chances no mercado de trabalho. Nesse sentido, o trabalho realizado, com o oferecimento de 

uma oficina de leitura de desenhos de edificações, teve como objetivo promover não apenas a 

transmissão de conhecimento por parte dos alunos do curso de Engenharia Civil da PUC 

Minas para comunidades carentes, onde se encontram muitos dos trabalhadores da construção 

civil, mas também colocar os discentes em contato com a realidade desses trabalhadores, com 

quem eles desenvolverão suas atividades durante sua atuação profissional. A proposta da 

oficina  surgiu  inicialmente  como  uma  demanda  para  atividades  de  extensão  do curso de  
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Engenharia Civil, mas acabou por se estruturar como um projeto piloto para uma proposta de 

projeto de extensão que foi submetida posteriormente ao edital da Pró-reitoria de Extensão 

(PROEX).  

 

METODOLOGIA: O público-alvo da oficina foi composto por comunidades de moradores 

do Anel Rodoviário e da BR-381, na região do entorno da PUC Minas, unidade São Gabriel, 

assistidos pelo Projeto Providência e pelo Programa Judicial de Conciliação para Remoção e 

Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381. A oficina foi aberta 

com vinte vagas, sendo dez vagas para as comunidades assistidas pelo Projeto Providência e 

dez vagas para os moradores assistidos pelo Programa Concilia BR-381. A prática foi 

realizada em 2016, durante a oitava edição da Semana de Ciência Arte e Política (SCAP), que 

acontece anualmente no início do segundo semestre na unidade São Gabriel da PUC Minas. O 

evento possui uma programação de oficinas abertas à comunidade: SCAP Lá & Cá. Nessa 

modalidade de oficina, o corpo discente tem a oportunidade de colocar em prática o 

conhecimento adquirido em seus cursos junto às comunidades. Os encontros aconteceram 

durante quatro dias, no período da tarde, na sede do Projeto Providência, localizada na Vila 

Maria, bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG) e contou com a participação de quatro 

alunas extensionistas do curso de Engenharia Civil e dois professores do curso de Engenharia 

Civil da PUC São Gabriel. Com os conteúdos adquiridos pelas alunas extensionistas durante o 

curso nas disciplinas de “Expressão Gráfica I”, “Expressão Gráfica II” e “Expressão Gráfica 

III”, sob a orientação dos professores, as discentes prepararam todo o material didático para as 

aulas e dimensionaram a programação da oficina, que foi preparada para uma carga horária de 

11 horas/aula. A metodologia utilizada foi: elaboração de apostila contendo o material teórico; 

elaboração de slides para apresentação das aulas expositivas; uso de projetos de arquitetura 

impressos em escala usual de trabalho e leitura destes com o uso de escalímetros; execução e 

utilização de uma maquete de uma edificação como suporte às explanações teóricas para 

tornar as discussões sobre o tema mais acessíveis e de fácil compreensão; e a utilização da 

própria sala de aula como objeto de estudo. O formato das aulas foi estruturado para sempre 

haver uma explanação teórica sobre o tema associada a práticas investigativas. Na etapa 

inicial, o conteúdo teórico teve como suporte pedagógico o levantamento da própria sala onde 

ocorreram as aulas, acompanhado do desenho do ambiente no formato de croqui. Após os 

alunos terem assimilado a relação entre o ambiente vivenciado e o conteúdo teórico, a 

segunda etapa evoluiu para explanação da teoria associada à leitura e interpretação dos 

projetos impressos, tendo como suporte a utilização da maquete de uma edificação. Pode-se 
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concluir que a oficina, como piloto para elaboração de um projeto de extensão, proporcionou 

uma base mais concreta de conhecimento das necessidades do público-alvo e de suas 

aspirações em relação ao que se pretendeu oferecer. As informações coletadas pelas alunas 

extensionistas demonstram que as pessoas envolvidas nas oficinas possuem interesse que 

ultrapassa o entendimento do desenho técnico, que foi o objeto de estudo. Segundo elas, 

durante o processo de desenvolvimento das atividades, surgiam dúvidas relacionadas a 

sistemas construtivos, cálculo de área para compra de materiais levando em consideração a 

questão de minimizar desperdícios, entre outras associadas à construção civil. Segundo foi 

relatado pela coordenação do Projeto Providência, entre as oficinas ofertadas na SCAP que 

tinham sua parceria, esta oficina foi a que teve maior procura de participantes. Como 

resultado, com a realização da oficina, foi possível verificar, principalmente: a carência de 

atividades que tenham um enfoque profissionalizante, que resultem em uma melhoria na 

geração de renda das famílias; e a possibilidade de ampliação do conteúdo da oficina, tendo 

em vista o grande número de questionamentos dos participantes em relação a materiais e 

fundamentos da construção civil. No final da oficina, foram recolhidos depoimentos dos 

participantes, que caracterizam e reforçam o que foi verificado. Dentre eles, podemos destacar 

alguns: 

 

O curso para mim foi “muito ótimo”, porque em minha área eu atuo “em” 

encarregado de obras há 10 anos, mas é na prática, e nunca tive a teoria. É para 

“mim” estar inovando a minha profissão. Estou muito satisfeito. E que este curso 

continue para outras pessoas. Eu quero parabenizar a PUC Minas e as professoras. 

(Informação verbal)
7
. 

 

Sou pedreiro há 20 anos, tudo que sei aprendi na prática. Esta foi a única 

oportunidade de ter feito aulas simplificadas da área de trabalho que vivo. Gostei 

muito. Espero ter mais oportunidades como essas. As meninas do estágio estão de 

parabéns, são verdadeiras professoras. (Informação verbal)
8
. 

 

Meu nome é Núbia Ribeiro, sou presidente da CMAR – Comunidade de Moradores 

do Anel Rodoviário. As professoras são ótimas, atenciosas e explicam muito bem as 

coisas. Gostaríamos que o curso repetisse, porque tem muita adesão e ainda ficou 

muita gente pra fazer. (Informação verbal)
9
. 
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8
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9
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Por parte das alunas extensionistas, um trecho do retorno dado por elas ao final da oficina:  

 

Durante os quatro dias de extensão, pudemos ampliar nossos horizontes, ensinar e 

também aprender muito. Vimos histórias de luta e muita vontade de vencer na vida. 

Os olhos dos alunos mostravam uma ambição pelo saber, eram inúmeras perguntas e 

questionamentos, um interesse pelo conteúdo que nós, particularmente, não víamos 

há muito tempo. E isso nos trouxe uma sensação gratificante de perceber que o 

empenho era recíproco, pois do mesmo modo que demos o nosso melhor para 

ensinar, eles se prontificaram a serem verdadeiros alunos [...]
10

.  
 

CONCLUSÕES: O depoimento das alunas extensionistas vai ao encontro das premissas 

citadas pelo Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Civil da PUC Minas, unidade São 

Gabriel, que busca promover uma formação holística do profissional, de modo que este não 

tenha uma visão meramente tecnicista da realidade e, sim, a capacidade de entender a 

sociedade de forma abrangente, podendo, dessa forma, solucionar problemas sociais de nível 

coletivo. Nesse sentido, acreditamos que o desenvolvimento de práticas de extensão como 

esta, ainda que de curta duração, proporciona um impacto transformador não apenas nas 

comunidades atendidas, mas também no corpo discente e docente da universidade e estimula 

todos os agentes envolvidos a trilhar caminhos que favoreçam o desenvolvimento de 

atividades de longo prazo, com uma base teórica e metodológica mais elaborada. 

 

Palavras-chave: Educação. Qualificação profissional. Construção Civil. Desenho 

arquitetônico. 

Área do conhecimento: 9.11.00.00-3 
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INTRODUÇÃO: Os processos categorizados pela Taxonomia dos Objetivos Cognitivos de 

Bloom orientam a busca por resultados de aprendizagem, sendo eles cumulativos. Por essa 

taxonomia, os processos de aplicação, análise, síntese e avaliação caracterizam uma relação 

de dependência entre os níveis de conhecimento e de compreensão. Eles apresentam uma 

organização de complexidades dos processos mentais (FERRAZ; BELHOT, 2010). No intuito 

de alcançar os níveis mais elevados da Taxonomia de Bloom e de ressaltar ao aluno a 

indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, a disciplina de Contabilidade e Orçamento 

Empresarial desenvolve uma prática curricular de extensão há dois anos, com participação 

intensa dos alunos que aferem visíveis resultados para a sociedade. A disciplina é ministrada 

no curso a distância em Ciências Contábeis, que, devido à alta convergência prevista pela 

PUC Minas, fomenta um propício ambiente de interação social discente ao receber os alunos 

do curso de Administração. A prática curricular recebeu a denominação “Repensando o 

Orçamento  familiar  por  meio  de  uma  metodologia  participativa”, apropriada  ao  cenário  
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brasileiro atual, sendo relevante para a organização das famílias. O objetivo consistiu em 

contribuir com a apropriação da gestão financeira familiar por meio da elaboração, difusão e 

acompanhamento de uma metodologia de educação financeira e orçamentária participante.  

 

METODOLOGIA: Para a análise dos dados apresentados, foi utilizada a análise de conteúdo 

categorial proposta por Richardson (1999). A análise de conteúdo foi utilizada com a 

finalidade de explicitar e sistematizar o conteúdo da mensagem, por meio da análise 

confirmatória de dados, tendo como referência Bardin (1977) e Babbie (1999). Os 

instrumentos de análise considerados foram os depoimentos apresentados nos relatórios da 

prática curricular. Tal prática consistiu em identificação do público-alvo, identificação do 

perfil socioeconômico da família assistida, levantamento das receitas e gastos familiares para 

elaboração do orçamento familiar em encontros presenciais com as famílias, definição dos 

alvos familiares para os próximos meses e acompanhamento mensal do orçamento familiar. 

Ao consolidar o acompanhamento, foi desenvolvida a avaliação da prática extensionista e 

elaborado o relatório da prática com o registro textual da contribuição percebida pelo discente 

e pela família. 

 

RESULTADOS: A análise de conteúdo categorial, desenvolvida a partir do formulário de 

avaliação para prática de extensão nas disciplinas, destacou três perfis de público-alvo 

participante da prática: a) sem orientação orçamentária; b) com orientação individual; e c) 

com orientação orçamentária familiar. O primeiro grupo identificado é constituído por 

unidades familiares avessas ao controle financeiro e que registram insatisfação quanto à renda 

e às expectativas de consumo. Eles demonstram ausência de controle dos gastos realizados e 

irritação em tratar sobre o assunto, além de ser verificada a ocorrência de dívidas. No 

acompanhamento, o grupo demonstrou dificuldades na assimilação da prática do registro de 

gastos e na reunião familiar para precisar os objetivos a serem alcançados. Nesse grupo são 

identificadas famílias que têm uma ausência de expectativas para médio e longo prazo, e 

alguns núcleos familiares registram uma transição momentânea que alterou a condição 

financeira familiar, alterando o próprio estilo de vida. O segundo grupo de famílias assistidas 

registrou uma educação financeira individual, geralmente partindo do líder da família, com 

ausência da socialização para os demais membros a fim de fomentar a educação financeira 

coletiva, demonstrada no terceiro grupo. Para o segundo grupo, observa-se irritação do líder 

com os demais membros da família devido à ausência de conscientização para a 

racionalização dos recursos comuns, tais como energia, água, itens alimentícios e telefonia. Já 
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o terceiro grupo demonstrou maturidade no processo, desenvolvendo articulação social para 

priorizar os gastos e potencializar a renda na intenção de alcançarem os objetivos comuns pré-

estabelecidos. Os resultados obtidos, a partir das experiências relatadas, demonstram que as 

famílias sem orientação orçamentária foram conscientizadas sobre a importância da 

efetividade do planejamento, o qual alinha as expectativas familiares e a relevância do 

controle na intenção de manter os alvos estabelecidos. Para os discentes que atenderam as 

famílias com essas características, foi interessante notar que a realidade percebida 

sensibilizou-os a uma prática orçamentária, com o propósito de evitar a ausência de recursos e 

a desarticulação da maximização da receita. Tal desarranjo ocorria por desconhecimento das 

necessidades e desejos do grupo familiar, o qual restringia o consumo em determinados 

momentos a fim de satisfazer um membro da família com a aquisição de recursos supérfluos 

ao consumo, fato que gerava endividamento familiar. Um exemplo desse grupo familiar que 

se tornou referência de orientação para a abordagem na atividade pôde ser visto em uma 

família que não tinha o controle das contas de padaria e bar. Após a abordagem com a 

experiência de registro dos gastos, durante um mês, identificou-se que a restrição dos gastos 

relacionados às duas despesas permitiria à família quitar suas dívidas nos seis meses 

subsequentes. Os alunos que atuaram com o segundo grupo registraram aprendizado com a 

elaboração e execução da prática orçamentária, verificando como o alinhamento entre receitas 

e despesas pode favorecer escolhas que ofereçam uma condição de vida mais equilibrada e a 

satisfação das expectativas. Entretanto, observou-se que a falta de alinhamento dos objetivos e 

das metas familiares prejudicava a conscientização coletiva, uma vez que havia no grupo 

familiar a definição da pessoa “chata” com dinheiro mediante a displicência por parte dos 

demais membros. A ausência da conscientização familiar, na maioria dos casos, proporcionou 

a ocorrência do endividamento e de conflitos de interesse. Quanto aos discentes que 

assistiram a categoria do terceiro grupo, registrou-se um aprendizado quanto à prática 

orçamentária em seu sentido pleno por identificarem uma cultura orçamentária no grupo 

familiar. A vivência com famílias estruturadas na prática orçamentária os estimulou a buscar 

melhores formas de controle, análise detalhada de determinadas rubricas na intenção de 

favorecer a minimização dos gastos e maximização das receitas, e a assessoria quanto à 

análise de investimentos e financiamentos que favoreçam o conforto financeiro em fases de 

baixo rendimento ou aumentos dos gastos (tratamento de saúde, viagens internacionais, 

investimento nos estudos, aposentadoria). 
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CONCLUSÃO: O desenvolvimento da prática curricular de extensão na disciplina de 

Contabilidade e Orçamento Empresarial, ministrada nos cursos de Ciências Contábeis e 

Administração, tem aferido resultados efetivos para o desenvolvimento de competências e 

habilidades do egresso, tendo em vista a matriz proposta para a disciplina que contempla treze 

das vinte competências estabelecidas no projeto pedagógico de curso. Por ser ministrada no 

sétimo período da formação universitária é notório perceber que a prática conta com uma 

ampla sustentação de conteúdos interdisciplinares e consolida habilidades construídas durante 

a formação. Por ser uma prática em EaD, a elaboração do projeto idealizou uma variedade de 

possibilidades de insucesso e definiu estratégias para minimizar os possíveis conflitos, 

entretanto, foi surpreendente à equipe de acompanhamento da prática a competência dos 

alunos em desenvolver relações éticas e humanas, intencionadas na apropriação do conteúdo 

desenvolvido na disciplina para a aplicação da família assistida, minimizando juízos de valor 

e imposição de determinados estilos de vida. Apesar da mensuração dos resultados se 

restringir às documentações emitidas pelas famílias e pelos discentes é importante destacar 

que após o encerramento da prática, muitos alunos continuaram a assistir as famílias, 

estendendo a prática a outras pessoas da sociedade. Ao introduzir a prática na disciplina o 

docente pôde conhecer a realidade da sociedade em que o estudante está inserido, 

favorecendo uma proximidade, que anteriormente não era sentida no ambiente EaD. As 

informações transmitidas favoreceram a elaboração de novos materiais didáticos orientados 

ao aprendizado obtido gerando um aumento da identificação do conteúdo para favorecer a ágil 

assimilação e potencializar o processo didático do aprendizado, permitindo avançar 

consideravelmente nos níveis de complexidade da taxonomia dos objetivos cognitivos de 

Bloom. Para futuras aplicações da prática curricular, pretende-se desenvolver ações que 

favoreceram a socialização dos resultados obtidos, mantendo a discrição dos dados das 

famílias orientadas. Acredita-se que a troca de experiências entre as partes favorecerá uma 

assimilação maior da prática orçamentária e do seu impacto nas ações cotidianas. Para a 

formação de gestores, a prática curricular potencializa a aprendizagem, oferecendo uma 

aprendizagem significativa que transforma o ambiente no qual o cidadão está inserido, 

demonstrando que a cultura orçamentária não é responsabilidade apenas das empresas, mas de 

todas as organizações sociais. A adoção da prática orçamentária minimiza conflitos sociais e 

potencializa o desenvolvimento humano e regional. 
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INTRODUÇÃO: A dinâmica do mercado empresarial demanda profissionais com 

competências e habilidades desenvolvidas para exercer sua atuação profissional. O perfil do 

egresso em Ciências Contábeis EaD da PUC Minas  elenca vinte competências que foram 

identificadas a partir do rol das 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), os quais consideraram o embasamento teórico e sua aferição com grupos 

de profissionais atuantes em Contabilidade. A disciplina de “Auditoria”, ofertada no sétimo 

período do curso a distância em Ciências Contábeis, revela-se como um grande desafio para a 

formação profissional, uma vez que a prática de elaborar um diagnóstico analítico demanda a 

aproximação com equipamentos que favoreçam a vivência prática, considerando a realidade 

de cada aluno e a sua área de atuação. 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 – a partir de uma visão 

interdisciplinar que contempla habilidades registradas pela Taxonomia dos Objetivos 

Cognitivos de Bloom nos níveis de aplicação, análise, síntese e avaliação, com destacada 

complexidade   dos   processos   mentais.   (FERRAZ   e   BELHOT,  2010).   Na  busca  pela  
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aprendizagem significativa, que potencializa as experiências de aprendizado e consolida as 

premissas apontadas aos trabalhos de auditoria, foi desenvolvida uma prática curricular de 

extensão com aplicação em organizações.  

 

METODOLOGIA: Para a análise dos dados apresentados, utilizou-se a análise descritiva 

dos relatórios de atividades. A natureza da pesquisa é aplicada, descritiva e com abordagem 

qualitativa. (RAUPP; BEUREN, 2006). A abordagem qualitativa permitiu descrever a 

complexidade do problema investigado, a fim de 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 pelo docente no decorrer da disciplina, com o uso das ferramentas 

Correio Acadêmico e Fórum. A prática curricular contemplou um diagnóstico no âmbito de 

micro, pequenas e médias empresas e de ONGs (Organizações não Governamentais), e a 

descrição da prática. O estudante foi convidado a identificar em sua comunidade, trabalho, 

associação de bairro ou empresa alguma situação que gostaria de ver melhorada ou resolvida 

do ponto de vista da auditoria. A escolha da situação considerou: a) os conceitos de auditoria, 

quanto ao sistema de controle interno e aos conceitos básicos de auditoria; b) identificação da 

situação-problema; c) elaboração de um plano de intervenção; d) compilação de um 

referencial teórico que suporte as intervenções tratadas; e) identificação de empresários, 

pessoas das comunidades ou das empresas que queiram participar dessa ação; f) prática da 

ação junto ao público escolhido. 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. 

 

RESULTADOS: A atividade proposta visou a desenvolver habilidades e competências 

inerentes ao contador, previstas no projeto pedagógico do curso. Entre as competências 

propostas, verificou-se que a análise ambiental fomentou a competência de utilizar raciocínio 

lógico, crítico e analítico, estabelecendo relações causais e formais entre os fenômenos, na 

solução de questões em diferentes cenários. Essa competência é tida como elementar para a 

atuação em auditoria. Ao abordar as organizações, os alunos demonstraram iniciativa para 

solucionar questões verificando o ambiente analisado, para que as sugestões fossem viáveis 

mediante os recursos disponíveis na organização. Ao auditor é muito importante “gerenciar 

dados e informações encontradas no mundo do trabalho e na vida cotidiana, visando ao 

desenvolvimento organizacional”, pois uma das temáticas da disciplina “Auditoria” são os 
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papéis de trabalho, ou seja, como organizar os dados para que as informações sejam 

transmitidas à equipe de trabalho. Ao socializar os resultados da prática realizada, o aluno 

coletou, classificou e organizou dados que favoreceram a transmissão de informações, 

potencializando a tomada de decisão dos gestores, fato que promove o desenvolvimento 

organizacional. Entre as empresas de micro e pequeno porte que participaram da prática, 

foram identificadas as falhas de controle interno sinalizadas por Oliveira, Perez Júnior e Silva 

(2009, p.78) quanto a “obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo 

hábil, que sejam realmente úteis para as tomadas de decisões; proteger os ativos da entidade, o 

que compreende bens e direitos; e prevenir erros e fraudes”. Dessa forma, a prática curricular 

de extensão em auditoria desenvolveu o recomendado por Oliveira, Perez Júnior e Silva 

(2009), por servir como ferramenta para a localização de erros e desperdícios, promovendo ao 

mesmo tempo a uniformidade e a correção. Um dos casos apresentados foi o de um escritório 

de contabilidade que apresentava possibilidades de melhoria para a organização, mas também 

para a qualidade de vida no trabalho de toda a sua equipe. Com o desenvolvimento da 

abordagem pela prática, a estudante contribuiu para “o planejamento e acompanhamento 

estratégico, operacional e financeiro, auxiliando a organização no alcance de seus objetivos”, 

outra competência prevista e percebida nos resultados. Entretanto, a situação verificada na 

abordagem do caso mencionado só foi possível devido à “boa articulação ao comunicar ideias 

por escrito e verbalmente com pessoas ou grupos”; e ainda por “apresentar visão humanística 

e global que a habilitou a compreender o meio social, político, econômico e cultural inserido e 

sua interface com o mercado”. Observou-se que as empresas aperfeiçoaram seus processos 

para serem mais lucrativas, ágeis e terem eficácia na gestão de riscos. Foi notória a 

identificação de que os alunos desenvolveram as competências previstas, pois além de 

“quantificar informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem o 

gerenciamento, os controles e a prestação de contas da gestão organizacional”; também 

“compreenderam o contexto em que estão inseridos como pessoa e cidadão, e suas 

responsabilidades sociais e éticas na construção do futuro da sociedade”. 

 

CONCLUSÃO: No intuito de serem alcançados os níveis mais elevados da Taxonomia de 

Bloom e de ressaltar ao aluno a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, a disciplina 

de “Auditoria” desenvolve uma prática curricular de extensão há três semestres, com a adesão 

dos alunos, fomentando visíveis resultados para a sociedade por meio da aplicação das 

práticas de controle interno às organizações de micro e pequeno porte. O desenvolvimento da 

prática curricular de extensão nessa disciplina, em Ciências Contábeis EaD, tem aferido 
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resultados efetivos para o desenvolvimento de competências e habilidades do egresso. Com 

base na matriz proposta para a disciplina, que contempla três competências estabelecidas no 

projeto pedagógico de curso, e a partir da aplicação da prática extensionista foram 

desenvolvidas sete competências com alto nível de complexidade, conforme a Taxonomia de 

Bloom preconiza. Por ser ministrada no sétimo período da formação universitária, é notório 

perceber que a prática conta com uma ampla sustentação de conteúdos interdisciplinares e 

consolida habilidades construídas durante a formação. Por ser uma prática em EaD, ao 

introduzir a prática na disciplina o docente pôde conhecer a realidade da sociedade em que o 

estudante está inserido, favorecendo maior aproximação de visões. 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. Para futuras aplicações da 

prática curricular, pretende-se desenvolver ações que favoreçam a socialização dos resultados 

obtidos, mantendo a discrição dos dados das empresas. A percepção do professor 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 

fortaleceu a reflexão sobre a vida de uma forma mais ampla. 

 

Palavras-chave: Auditoria. Competências e habilidades. Taxonomia de Bloom. 

Contabilidade. 
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INTRODUÇÃO: A prática extensionista intitulada “O Trabalho e seus processos produtivos: 

diagnóstico e intervenção na Satélite
4
” ocorreu em 2016, sob  demanda do dirigente e da 

gestora de recursos humanos dessa ONG e visou à realização de um diagnóstico 

organizacional, de cunho psicossocial e técnico (qualidade dos processos produtivos), iniciado 

na fábrica de telas, um dos setores previstos. O projeto envolveu dois cursos da PUC Minas 

campus Betim: Psicologia (coordenação) e Engenharia de Produção. Participaram da 

atividade oito alunos e, indiretamente, duas disciplinas e um estágio em Psicologia do 

Trabalho. Os objetivos do diagnóstico foram propor um planejamento das intervenções 

futuras e, simultaneamente, constituir uma intervenção psicossocial, na medida em que 

envolveu os profissionais na reflexão sobre as causas das dificuldades postas, no 

desenvolvimento do princípio coletivo inerente ao trabalho (CLOT, 2010) e na busca de ações 

de melhorias dos processos produtivos, nos âmbitos psicossocial e técnico, considerados 

indissociáveis.  
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METODOLOGIA: Para tal fim, o diagnóstico orientou-se por princípios teóricos e 

metodológicos das abordagens da psicossociologia (LEVY et al. 1994; CARRETEIRO; 

BARROS, 2011), da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009), da ergonomia francesa (WISNER, 

1987; GUERIN et al. 2001) e da clínica da atividade (CLOT, 2010). As técnicas adotadas 

mesclam objetivos de coleta de dados e de intervenção, concomitantes, seja na abordagem 

individual, seja na abordagem coletiva, valorizando a implicação subjetiva sobre o que se diz 

e o que se faz, cientes de que o agir envolve, ao mesmo tempo, as dimensões singular e social 

(VYGOTSKI, 2003; BOCK; GONÇALVES; FURTADO, 2015). Há também consonância 

com os objetivos da investigação-intervenção, bem como com as bases teóricas adotadas e 

com a complexidade do objeto da intervenção – a atividade dos trabalhadores da fábrica de 

telas, em diferentes níveis hierárquicos.  A entrevista semiestruturada foi uma delas, posta 

como um recurso fundamental para o aprofundamento dos diálogos, das reflexões e das 

informações, tendo em vista o contexto em que esta se dá: sob sigilo, com uma maior duração 

de tempo e orientada por um espírito investigativo-crítico dos alunos, necessário ao 

aprofundamento das discussões e à expressão de seus vieses subjetivos e psicossociais. Outra 

técnica adotada e de âmbito coletivo foi a realização de grupos de operadores da fábrica de 

telas, inspirados na técnica do grupo focal. (MINAYO, 1999; ALZAGA, 1998; ROSO, 1997). 

Um dos seus pressupostos é a interação grupal para fomentar o diálogo, os debates sobre as 

diferentes visões sobre o trabalho e maneiras de fazê-lo, os insights, as reflexões e a coleta de 

dados. Outra premissa adotada por essa abordagem de grupos é a da controvérsia (WISNER, 

1987), estimulando os operadores a debaterem sobre as formas de se fazer a atividade 

profissional. Tais grupos foram mediados pela professora, auxiliada pela participação dos 

alunos, divididos em dois grupos de 6 operadores cada. Toda a investigação-intervenção na 

fábrica envolveu 16 profissionais: 12 operadores, 1 gestor e 1 assistente comercial (fábrica de 

telas), além da gestora de recursos humanos e do presidente da ONG. O trabalho previa um 

público direto de 92 pessoas, mas foi interrompido no momento de assimilar novos setores da 

ONG e, portanto, não teve sequência, inviabilizando o envolvimento de maior público direto e 

indireto. Princípios da área da qualidade (Engenharia de Produção) também foram 

norteadores das intervenções técnicas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: É importante destacar que as insistentes investigações 

iniciais sobre a demanda a este trabalho não surtiram o efeito de um posicionamento mais 

transparente da direção. Seguimos adiante na esperança de que o trabalho em andamento 

pudesse revelar as reais intenções dessa primeira demanda. Na fábrica de telas, muito do 
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trabalho previsto (diagnóstico psicossocial) foi praticamente realizado. Diferentemente da 

intervenção no âmbito da qualidade dos processos produtivos (controles e indicadores; 

aproveitamento do refugo; queda do desperdício de matéria prima), por falta de abertura e 

demanda do gerente. Um fato curioso, pois, costumeiramente, a dificuldade se apresenta mais 

em relação à intervenção psicossocial (entrevistas, grupos, percepções dos trabalhadores) e 

menos em relação a ações de melhorias técnicas aplicáveis ao processo produtivo. Nesse caso, 

conseguimos escutar bastante os operadores e envolvê-los nas atividades da intervenção. 

Assim, pode-se dizer que os objetivos foram parcialmente atingidos, principalmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento da implicação dos operadores da fábrica de telas nos 

problemas cotidianos enfrentados (um dos objetivos específicos), no desenvolvimento do 

espírito coletivo, na proposição de algumas ações de melhorias e na acessibilidade da gestora 

de recursos humanos. Entretanto, isso não era suficiente para que mudanças na organização 

do trabalho acontecessem e, nesse caso, dois foram os dificultadores principais, com os quais 

aprendemos a lidar, semanalmente. Um referiu-se à posição de não abertura do gestor da 

fábrica, quanto às perspectivas de melhoria, inclusive no quesito qualidade dos processos 

produtivos. Essa postura era reforçada pelo presidente da ONG, na medida em que este dizia 

não querer interferir no estilo de coordenação do seu gestor. Este foi o segundo e principal 

dificultador: a ausência de uma demanda concreta por parte do dirigente, fundamental às 

mudanças necessárias e à continuidade do trabalho nos demais setores. Ainda assim, 

conseguimos, junto aos operadores, evidenciar muitos aspectos positivos do trabalho deles e 

implicá-los nisso: um ambiente de trabalho agradável e permeado pelo respeito mútuo, por 

brincadeiras, por recursos adequados e condições satisfatórias de trabalho e corroborado pela 

proximidade de suas residências à fábrica. À exceção de dois operadores, o espírito 

colaborativo prevalece entre a maioria, sendo este um ingrediente fundamental ao trabalho 

desenvolvido, principalmente pela forma como ele é organizado: duplas de operadores, que 

precisavam alternar entre si nas atividades/máquinas e, em caso de entrada de novos pedidos 

no fluxo da produção, precisariam receber ajuda imediata de seus colegas. Houve relatos de 

que o grupo de operadores conversou com os dois colegas de postura individualista, 

ajudando-os a se integrarem ao grupo, melhorando seus comportamentos de partilha no 

cotidiano. Outro ponto identificado por nós, e indicativo de boas condições de trabalho e de 

seus impactos na subjetividade dos trabalhadores, é a autonomia e a liberdade que os 

operadores possuem para decidirem sobre situações diversas: divisão homem/máquina/dupla; 

treinamento de colegas na máquina automática; fluxo da produção, ponderando seus próprios 

critérios nas decisões cotidianas da produção. Tal dinâmica é autonomamente controlada 
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pelos trabalhadores, conforme o pedido e segundo as características da malha da tela, da 

máquina envolvida e do prazo estabelecido. Essa liberdade, que reflete a confiança e o 

respeito que o gestor deposita neles, é também mérito de sua gestão. Além de poderem decidir 

com base nos próprios critérios de qualidade sobre o trabalho, uma vez que eles o produzem, 

essa autonomia auxilia na produção de sentido sobre aquilo que se faz, aspecto fundamental à 

saúde e à produtividade. (CLOT, 2010). Porém, há, ainda, por parte do gestor da fábrica dois 

pontos a debater: a) seu comportamento autoritário e pouco flexível quanto a decisões 

arbitrárias relacionadas a horários de trabalho, fator que impacta a vida externa ao trabalho e é 

ponto de muita insatisfação e incompreensão por parte dos operadores; b) uma dificuldade de 

se posicionar em alguns pontos esperados de sua competência, delegando ao empregado 

decisão ligada à produção, gerando situações de atrito entre os operadores.  Outros pontos 

revelados por nós poderiam ser objeto de debate e intervenção: A) Critérios de distribuição da 

produtividade (diferenciada ou igualitária) – esse aspecto merece estudos de impactos 

financeiro e comportamental intragrupo, além das especificidades da atividade nas máquinas 

automática e manual –; B) Criação de indicadores de controles diversos na produção: 

qualidade do produto, satisfação do cliente, produtividade e desperdício de matéria-prima; C) 

Aproveitamento e destino do refugo da produção. Essa vivência trouxe aos alunos – que 

conduziram e realizaram todas as ações da intervenção, orientados pela professora – vários 

aprendizados, aproximando teoria e prática em psicologia do trabalho, com destaque para a 

importância crucial da demanda do cliente em um trabalho de intervenção, que envolva 

mudanças subjetivas, realçando o valor do subjetivo como motor para mudanças técnicas e 

gerenciais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Compreendeu-se que, mesmo investigando sobre a demanda, 

no início da intervenção, não necessariamente ela se torna tão transparente quanto é preciso 

para a adequada condução do trabalho, e isso se deve a motivos de ordens comportamentais e 

humanas, que se apresentam sob os contornos e forma da gestão local. Por isso, o trabalho 

deve seguir, com base em alguns cálculos, cuidando para compreender a demanda na sua 

obscuridade, por meio dos diálogos e das ações decorrentes, sem garantias. Outros destaques 

são a importância do papel do coletivo de trabalho (CLOT, 2010) na promoção da saúde e da 

produtividade dos trabalhadores, o que ocorre ali; a importância de se colocar a atividade no 

centro dos diálogos, dos debates e, a partir daí, a compreensão das subjetividades (CLOT, 

2010); a importância da técnica do grupo focal, permitindo que o diálogo circulasse mais, 

ampliando a compreensão acerca dos motivos de cada um agir como tal, e sobre a 
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complexidade de todo trabalho, minimizando as interpretações individualistas; e a dinâmica 

das forças dos diferentes atores organizacionais, interferindo direta e indiretamente na 

produção. A técnica da observação revelou-se nada simples, como aparentemente pode 

sugerir, levando os alunos a propor um grupo de estudos sobre o tema, na área de psicologia 

do trabalho, para o ano de 2017. Uma experiência muito válida para identificarmos a 

complexidade da realidade psicossocial do trabalho e, a partir dela, construirmos a atuação do 

psicólogo do trabalho.   
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INTRODUÇÃO: Esta pesquisa extensionista procurou contribuir com inclusão social e 

desenvolvimento econômico para mulheres em situação de vulnerabilidade. Estas mulheres 

são atendidas pela Fundação Espírita Divino Amigo – FUNDAMIGO, por intermédio de 

doações e orientações sociais. A pesquisa também buscou atender os artesãos de baixa renda 

que expunham seus trabalhos na feira de artesanato situada nas proximidades da Avenida 

Bernardo Monteiro. Sendo assim, seu objetivo foi contribuir com orientação econômica, 

conscientização dos riscos de endividamento, organização e planejamento do orçamento 

familiar. Inicialmente, buscou-se ampliar o conhecimento dos assistidos quanto as práticas de 

elaboração do orçamento, aos direitos e aos benefícios sociais. A pesquisa extensionista 

atendeu dois públicos distintos com semelhanças socioeconômicas. No entanto, conforme 

Rajão (2015), o grupo de mulheres da FUNDAMIGO apresentava total ausência de renda e de 

perspectiva de emprego devido à falta da experiência profissional. Algumas destas mulheres 

estavam grávidas, eram lactantes ou possuíam filhos pequenos, o que as impossibilitava de se 

ausentarem do lar por não terem com quem deixar as crianças. Diante dessa realidade, o grupo 

de extensionistas da PUC Minas buscou formular ações pertinentes para alcançar o objetivo 

geral do projeto, trazendo prosperidade econômica e acolhimento a essas famílias. Em termos 

teóricos e conceituais, “economia solidária corresponde a um conjunto de experiências 

coletivas  de  trabalho,  produção,  comercialização  e  de  crédito  organizadas  por  princípios  
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solidários, espalhadas por diversas regiões do país e que aparecem sob diversas formas: 

cooperativas e associações de produtores, empresas autogestionárias, empreendimentos 

solidários, bancos comunitários, ‘clubes de trocas’, ‘bancos do povo’ e diversas organizações 

populares urbanas e rurais” (SINGER, 1999). As iniciativas de economia solidária buscam 

uma relação diferente com o mercado. Além de procurar desenvolver novas relações de 

trabalho e de gestão participativa, estes empreendimentos se propõem a utilizar soluções 

tecnológicas adaptadas às condições sociais, às necessidades alimentares bem como estimular 

práticas ambientais não predatórias e a humanização no mundo do trabalho (SINGER e 

KRUPPA, 2004). A tecnologia social corresponde a um conjunto de técnicas e de 

procedimentos, associados as formas de organização coletiva, que representam soluções para 

a inclusão social e melhoria da qualidade de vida (LASSANCE & PEDREIRA, 2004).  

 

METODOLOGIA: A metodologia de survey (CONVERSE & PRESSER, 1986) foi utilizada 

como técnica de pesquisa. A base de dados foi montada a partir de critérios recomendados por 

estes autores que sugerem que o questionário seja previamente testado junto a pessoas de 

diferentes setores de atividade. No caso desta pesquisa extensionista, o questionário sobre 

orçamento familiar foi definido como sendo a combinação de vários métodos 

interdisciplinares, de planejamento e controle financeiro-orçamentário voltados à pessoa física 

(CHEROBIM & ESPEJO, 2010). A partir da técnica de survey e dos conceitos expostos, será 

explicitado como a equipe iniciou o trabalho extensionista. Inicialmente, foi elaborado um 

questionário básico sobre orçamento familiar. A equipe do projeto testou este questionário 

com pessoas de baixa renda (empregadas domésticas ligadas à equipe) e sentiu necessidade de 

aperfeiçoá-lo, tendo em vistas as especificidades das receitas e despesas dos envolvidos. A 

seguir, alguns membros da equipe entrevistaram pessoas de baixa renda nas ruas de Belo 

Horizonte. Novamente, o questionário foi aperfeiçoado para incorporar os detalhes que 

surgiram com as novas entrevistas. Este questionário foi elaborado conjuntamente pelos 

alunos e pela orientadora da pesquisa. Os dados coletados foram quantitativos e qualitativos e, 

posteriormente, organizados em um banco de dados que possibilitou traçar o perfil 

socioeconômico do público assistido. Desta forma, o banco de dados contribuiu para 

identificar a existência ou não de equilíbrio no orçamento familiar. Através da análise inicial 

desses dados, foi possível elaborar um plano de orçamento familiar que atendia a necessidade 

de planejamento e organização de cada família assistida respeitando suas particularidades: as 

mulheres da FUNDAMIGO e o grupo de feirantes. Sendo assim, foram elaboradas propostas 

de intervenções para que os assistidos pudessem compatibilizar suas receitas com suas 
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despesas. Devido às distinções entre os grupos, as propostas de contribuição foram 

formuladas com base nas necessidades especificas de cada grupo, criando-se assim duas 

propostas. A proposta de intervenção no orçamento familiar das mulheres da FUNDAMIGO 

se orientou basicamente para promover organização das finanças do lar e acesso a alguns 

benefícios sociais. Em conjunto com estas ações, elas foram convidadas a expor sua produção 

artesanal na feira de economia popular solidária que acontece no campus Coração Eucarístico 

da PUC Minas. Para que as mulheres pudessem ter a capacidade de expor algum tipo de 

artesanato na feira, foram realizadas, no espaço da FUNDAMIGO, oficinas de artesanato sob 

a orientação de representante do Fórum de Economia Popular Solidária de Belo Horizonte. 

Posteriormente, foram realizadas outras oficinas sob a orientação da coordenação da pesquisa 

com a participação dos alunos. As oficinas tiveram como objetivo apresentar a possibilidade 

de utilização de materiais recicláveis na produção dos artesanatos visando redução de custos 

dos produtos confeccionados. Para os feirantes, a necessidade observada foi de orientá-los 

quanto à separação da renda familiar e comercial bem como corrigir erros de precificação. 

Para tanto, os alunos extensionistas realizaram visitas regulares à feira buscando orientar cada 

feirante/ artesão quanto à necessidade de distinção das despesas domésticas e comerciais.  

Para auxiliar esta orientação, foram elaboradas planilhas de planejamento financeiro, 

individuais e personalizadas com base nas entrevistas realizadas. As planilhas foram 

entregues a cada feirante que se dispôs a receber a orientação. Os resultados das ações 

implementadas junto às mulheres da FUNDAMIGO foram expressos na inserção de algumas 

delas nos programas sociais que atendiam a cada perfil, como cadastramento no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), instruções para inclusão no programa bolsa família 

e para acesso ao salário maternidade, registro no Cadastro Único, que concede descontos no 

pagamento de contribuições previdenciárias e em contas de energia elétrica. Tais inserções 

trouxeram benefícios temporários e/ou permanentes que, em alguns casos, caracterizou-se em 

primeira fonte de renda.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Algumas das mulheres responderam positivamente ao 

incentivo das práticas comerciais e artesanais, fazendo jus à oportunidade de expor o produto 

de suas habilidades artesanais na feira da PUC Minas. Os resultados observados para o grupo 

dos feirantes incluem a prática de organização e planejamento do orçamento familiar, a 

distinção das despesas domésticas e comerciais, a possível verificação dos reais custos dos 

produtos para estabelecer uma precificação mais correta. Alguns feirantes também relataram a 

importância que identificaram nos registros de suas movimentações financeiras, pois estavam 
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tentando reduziram seu endividamento através da análise do saldo monetário ao final de cada 

mês. O envolvimento dos alunos na pesquisa possibilitou a percepção de um vasto campo 

para estudos, pesquisas e atividades extensionistas. Desta forma, a realização da pesquisa 

possibilitou a utilização da teoria econômica, adquirida ao longo do curso de Ciências 

Econômicas, para a transformação social do cidadão e o consequente aperfeiçoamento da 

prosperidade econômica. Em uma sociedade em que as relações de trabalho e de produção são 

desiguais, o principal desafio de quem estuda Ciências Econômicas é propor mudanças neste 

quadro para torná-lo mais igualitário e contribuir para a prosperidade econômica como um 

todo.  

 

CONCLUSÕES: A economia solidária apresenta-se como instrumento inovador para a 

geração de trabalho e renda com inclusão social. No grupo de mulheres da FUNDAMIGO 

quase todas as ações propostas e realizadas buscaram proporcionar fonte de renda e, em 

alguns casos, isto possibilitou que as mesmas participassem do orçamento de suas famílias. 

As ações indicadas aos feirantes forneceram a eles a oportunidade de melhorar a eficiência da 

sua estrutura financeira, com vistas ao aumento de seus lucros. Desta forma, com o 

conhecimento adquirido, eles buscaram promover melhores resultados na gestão do 

orçamento familiar e comercial. Acredita-se que esta pesquisa extensionista contribui para a 

melhoria do bem estar social das famílias assistidas. 

 

Palavras-Chave: Inclusão social. Orçamento. Planejamento familiar. 
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