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PREFÁCIO 
 

 

Caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

Paths to strengthening of citizenship and democracy in Brazil  

 
Wanderley Chieppe Felippe

1
 

Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros 2
 

 

 

Tempos de crise, ampla, geral e irrestrita – e que já perdura pelo menos um quadriênio. 

Neste cenário, perguntamo-nos o que fazer para que a Extensão Universitária não abra mão de seu 

percurso ascendente, duramente conquistado nas últimas décadas. Diante da necessidade de 

contingenciamentos em variadas instâncias da sociedade – e a Universidade é célula deste tecido – 

que caminhos trilhar?   

Uma opção seria irmos enxugando nossos projetos, revendo objetivos e metas e reduzindo 

nosso campo de atuação. Outra possibilidade que se acenava a nós era a de, a partir de nossas 

premissas básicas – sustentabilidade, qualidade e inovação –, colocarmos em prática exatamente 

isso em que acreditamos: na força da  Extensão, tal qual uma  fênix, de ressuscitar (ânimos, 

esforços, crenças, convicções), a despeito das dificuldades, das turbulências do caminho...  

E foi nesta segunda perspectiva que nos inserimos – tivemos, sim, de reduzir o número de 

projetos com fomento, de reavaliar algumas medidas e readequar gastos. No entanto, o fato mesmo 

de procurarmos otimizar o gasto dos recursos disponíveis – humanos e materiais – já nos levou a 

perceber que aqueles que se envolveram com a Extensão num momento anterior, de maiores 

possibilidades em relação ao fomento, não se desanimaram, não cerraram os olhos e ouvidos às 

demandas sociais e continuaram a investir(-se) naquilo em que acreditam, em que acreditamos 

todos.  

 

 

                                                           
1
 Graduado em Psicologia pela PUC Minas, com especialização em Psicologia pela PUC Minas, especialização em 

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

PUC Minas. Foi Pró-reitor do campus da PUC Minas em Arcos. Atualmente é Pró-reitor de Extensão da PUC Minas e 

professor titular do Departamento de Psicologia . E-mail: wfelippe@pucminas.br. 
2
 Titular da Coordenação Setorial de Publicações e Produções Acadêmicas da Proex. Editora adjunta da Revista 

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

Humanas da PUC. Coordenadora Institucional do PIBID PUC Minas. E-mail: evangela@pucminas.br. 
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A Extensão é, na PUC Minas, face fundamental da formação de nossos alunos  e, como 

nossos Projetos Pedagógicos dos diversos cursos (PPC)  preveem a formação de egressos finamente 

sintonizados com a realidade circunstante, não podemos fraquejar, não há a opção de atrofiar nossa 

atuação...  

As Práticas Curriculares de Extensão, constitutivas de disciplinas de todos os cursos da 

Universidade, são a forma de propiciar a todos os alunos, sem exceção, o ingresso no universo de 

aprendizagens e experiências da Extensão. E, ao participar do “gostinho” de ser extensionista, 

muitos docentes e discentes passam a ver a excelência da formação propiciada e, portanto, a não 

prescindir  da incursão nesta e em outras modalidades de Extensão.  

Se inicialmente foi preciso uma retração quantitativa no número de projetos / programas 

financiados pela Proex, podemos observar, com alegria, que muitos destes, por terem mérito 

suficiente, obtiveram financiamento (horas / docente) nos cursos de origem, outros conseguiram 

parcerias para sua execução. Não é o cenário ideal, aquele em que gostaríamos de estar inseridos. 

Todavia, é salutar realçar que, a despeito de uma conjuntura bastante difícil, a Extensão vem se 

reinventando e apresentando resultados não apenas promissores, mas bastante notórios. A título de 

exemplificação, pode-se salientar o fato de se estar consolidando, recentemente, em áreas 

usualmente refratárias à Extensão, como as Engenharias, uma verdadeira rede de trocas e partilhas – 

de recursos humanos e de práticas bem sucedidas. Essa robustez que se vem constituindo nos 

instiga a prosseguir e a ampliar nossas ações.  

Nesse sentido, é bom recordar o quanto a Extensão é incubadora de ideias, de práticas, de 

expertise.  E nenhuma Universidade pode abrir mão da “prata da casa”, dos desdobramentos 

decorrentes da ida à comunidade, da escuta atenta a suas demandas e das intervenções planejadas, 

executadas / monitoradas e avaliadas de forma sensível, porém crítica.  

Do exposto, fica patente o porquê de nosso Seminário de Extensão, evento anual de grande 

porte, já inscrito no calendário da Universidade, ter tido como temática “Políticas Públicas e 

Cidadania”, imbuídos do desejo de, em consonância com a Campanha da Fraternidade, reiterar 

nosso compromisso com a redução da desigualdade social, lamentavelmente tão marcante da 

sociedade brasileira.  

O Papa Francisco, ao falar da dimensão social da evangelização, afirma que: “A política é 

uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum” (EG 205). Não 

acreditamos na Extensão como caridade, mas como compromisso social; e, igualmente, entendemos 

que nossa atuação – nas diversas trincheiras – do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – são as armas 

com que podemos, de forma cidadã e engajada, lutar em prol do bem comum.  
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Neste e-book, são evidenciadas várias perspectivas, vários nichos e áreas temáticas em que 

se inserem nossos atores (professores, alunos, parceiros da comunidade, etc.). Cada um, dentro de 

suas possibilidades e percursos de formação, dá a sua contribuição para a consolidação da 

democracia no nosso país e para a ampliação desse estado necessário de cidadania como acesso a 

todas as instâncias e a todos os equipamentos públicos de educação, saúde, lazer, esporte, etc. Este é 

o nosso alvo: o bem comum. 

Ótima leitura a todos! E como a leitura demanda atitude responsiva (e responsável), a 

Extensão PUC Minas permanece na escuta... 
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APRESENTAÇÃO 

 

Extensão Universitária: construção esperançosa de cidadania e democracia 

 

University Extension: hopeful construction of citizenship and democracy 

 

Ev’Ângela Batista Rodrigues de Barros
1
 

 

Comecemos nosso diálogo com a bela reflexão, até poética, que nos oferece o filósofo e 

educador Mário Sérgio Cortella, em artigo intitulado “A resignação como cumplicidade” (FSP, 

08/11/01):  

“Não confunda esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Violência? 

O que posso fazer? Espero que termine... desemprego? O que posso fazer? Espero que 

resolvam... Fome? O que posso fazer? Espero que impeçam... Corrupção? O que posso 

fazer? Espero que liquidem... Isso não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, 

esperança é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar 

adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.” (CORTELLA, 2001).  

 

Tomo emprestadas as palavras de Cortella, à guisa de epígrafe, para falar de Extensão 

Universitária que, para mim, é sinônimo de falar de esperança – não de espera, passiva,  inerte.  É 

falar de algo pulsante, de projetos – de vida, de carreira, de crescimento, de alteridade, de pesquisa 

engajada, de ação concertada – e é disso que esta obra trata.  

É, portanto, com grande alegria – e esperança de que se promovam / de que promovamos 

mudanças na nossa sociedade, reduzindo-lhe a triste pecha de uma das mais desiguais do mundo –, 

que trazemos a público mais um e-book da coleção Extensão PUC Minas, no qual temáticas as 

mais variadas, todas igualmente relevantes, são abordadas (por meio de artigos, relatos e resumos 

expandidos). Todos esses trabalhos  acadêmicos  mostram-se importantes no sentido de que 

evidenciam a práxis – ação, reflexão, ação – tão peculiar à  Extensão:  matriz  articuladora (ou 

realimentadora) de ações de ensino e de pesquisa, as práticas curriculares, os projetos e outras 

modalidades aqui se dizem, se pensam e se revitalizam para a continuidade ou se readaptam a novos 

rumos, mediante a avaliação dos erros e acertos, dos objetivos conquistados ou a perseguir. E todo 

esse processo é altamente formativo – desenvolvem-se competências técnicas provenientes da 

articulação teórico-prática, mas também competências comunicacionais e humanísticas, visto que 

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

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

Humanas da PUC. Coordenadora Institucional do PIBID PUC Minas. E-mail: evangela@pucminas.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

13 

estar em relação com o outro (o  público das ações, o professor orientador, os colegas, enfim, toda 

uma rede de atores) é aprender a sair de si e projetar-se, empaticamente, no ângulo de vida ocupado 

pelo outro; e isso permite perceber a razão mesma que justifica tanto investimento (financeiro, de 

tempo, de energia) na busca de uma formação de nível superior (e aqui, entendo este adjetivo 

duplamente, em termos de legislação – o terceiro grau de formação, e de abertura de novas frentes e 

lentes para enxergar a realidade).  

Tradicionalmente, a academia sempre deu prioridade a uma formação técnica, racionalista, 

que, muitas vezes, pode conduzir a uma crise identitária do profissional, num contexto em que este 

saiba muito em termos acadêmico-científicos, mas tenha pouca sensibilidade desenvolvida em 

relação ao seu fazer (ao por que, para quê, para quem, etc.). Assim é que o brilhante educador 

português, Antonio Nóvoa, quando analisa a crise identitária em que se encontra o professor (mas, 

penso eu, seu raciocínio vale de forma mais ampla, a diversos ramos profissionais), afirma que tal 

crise não se desvincula desta evolução tecno-científica  

 

[...] que foi impondo uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional. A transposição 

desta atitude do plano científico para o plano institucional contribuiu para intensificar o 

controlo sobre os professores, favorecendo o seu processo de desprofissionalização [...] 

(NÓVOA, 1992b, p. 15). 

 

Na mesma linha de argumentação, Souza (2013) nos recorda que  

 

Vida e profissão estão imbricadas e marcadas por diferentes narrativas biográficas e 

autobiográficas, as quais demarcam um espaço onde o sujeito, ao selecionar lembranças da 

sua existência e ao tratá-las na perspectiva oral e/ou escrita, organiza suas ideias, 

potencializa a reconstrução de sua vivência pessoal e profissional de forma autorreflexiva e 

gera suporte para compreensão de suas experiências formativas. A noção de território como 

confluência de múltiplos espaços narrativos vincula-se às relações sociais, políticas, 

materiais e simbólicas, vividas pelos sujeitos em suas trajetórias de vida-formação. Vida, 

profissão e narrativa estão entrecruzadas com relações territoriais e de poder, na medida em 

que remetem o sujeito a viver sua singularidade, enquanto ator e autor, investindo em sua 

interioridade e conhecimento de si e estimulando questionamentos sobre suas identidades, 

reveladas nas escritas do eu. (SOUZA, 2011, p.213) 

 

Trago essas outras vozes, credenciadas, para construir esta apresentação no sentido de 

evidenciar a grande relevância de que se revestem os textos aqui compilados: cada (co)autor,  

naquela seara em que se instala (e se instaura como sujeito), ao produzir esses gêneros acadêmicos 

(socialmente indiciados como importantes: um artigo, um relato, ambos considerados mais 

“completos” que um resumo), faz escolhas que decorrem de sua inserção, de sua contextualidade, 

de suas possibilidades  (de tempo para reflexão, para escrita, etc.).  Assim, acreditamos que cada 

(co)autor, extensionista, ao fazer uma pausa para  produzir seu texto, “organiza suas ideias, 
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potencializa a reconstrução de sua vivência pessoal e profissional de forma autorreflexiva e gera 

suporte para compreensão de suas experiências formativas” (SOUZA, op.cit.). E isso, para todos 

nós, atores da Rede Proex de Extensão, é considerado uma evidência do grau de engajamento, de 

compromisso com o fazer extensionistas.  

Numa academia ocidental, notoriamente marcada pelo valor conferido à pesquisa – “Publish 

or perish”, isto é, “Publique ou pereça” (e perecer pode ser lido como “ser ignorado”) –, a 

consolidação de nossa linha editorial sobre Extensão Universitária (os e-books desta série, as 

publicações eletrônicas ou impressas que têm emergido de reflexões sobre práticas curriculares e 

outras modalidades extensionistas, bem como a nossa estimada Conecte-se! Revista Interdisciplinar 

de Extensão, que vem tendo feedbacks positivos intra e extramuros), mostra-nos o quanto já 

conquistamos  e o muito que temos a galgar para ver amplamente difundidos (expostos e avaliados)  

os resultados desse âmbito da formação acadêmica e a expertise que se vai constituindo a partir das 

premissas de inovação e sustentabilidade que subjazem a nossas práticas.  

Feito esse preâmbulo, que visou a contextualizar esta publicação em relação ao acervo de 

que faz parte, é necessário narrar um pouco da construção dos textos constitutivos desta obra. 

Frutos de grande evento, inscrito já no calendário da Universidade, o Seminário de Extensão, os 

textos aqui compilados passaram pelo crivo de, no mínimo, dois pareceristas (no sistema duplo-

cego), alguns demandaram ajustes – e seus autores os promoveram;  outros já foram aprovados, sem 

ressalvas, para apresentação na Mostra de Extensão (inserida no período do Seminário, em maio de 

2019). Disso decorre que todos os trabalhos, ainda que em andamento, são narrativas lidas, 

avaliadas, credenciadas – de trabalhos que são marcados pelo desejo de intervir de forma positiva  e 

transformadora em diferentes nichos da realidade contemporânea. E, ao fazê-lo, cada sujeito se 

modifica, também, por aprendizagens que excedem ao objetivo precípuo da universidade, que seria 

o alcance de saberes acadêmico-científicos, o domínio de competências técnicas. Podemos afirmar, 

sem equívoco, que  a atuação na Extensão habilita os atores em competências humanas 

profundamente necessárias no contexto atual – a empatia, a sinergia, o senso ético, o compromisso 

com aquele que necessita, a criatividade (para superar obstáculos os mais variados e frequentes), a 

segurança de vivenciar a aprendizagens múltiplas, não apenas com o intelecto), a percepção da 

necessidade de sustentabilidade, enfim, são ganhos que não se obtêm em sala de aula, na 

(fundamental) relação docente / discente que se dá nesse espaço tradicionalmente dedicado ao 

ensino.  
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Estamos falando, então, de  58 (cinquenta e oito) textos, divididos em três seções neste e-

book. Mencionarei apenas os temas que os congregam, dada a quantidade de textos – o que nos 

deixa felizes, posto que indicia o quanto a Extensão vem crescendo e “seduzindo” (no melhor 

sentido desta palavra) novos atores da Rede Proex.  

Na primeira parte, são 11 (onze) artigos acadêmicos que abrangem temas instigantes como: 

preparo de professores no / para o uso de tecnologias; fomento do interesse dos alunos por meio da 

construção de robôs didáticos; conhecimento das condições de moradia das comunidades 

autoproduzidas e possíveis intervenções; garantia do acesso à informação e direitos; direito à 

cidadania e à participação social; conscientização de jovens quanto aos benefícios à saúde obtidos 

por meio da prática de esportes; melhoria da qualidade de vida pelo acesso a tratamento da saúde 

mental; melhoria da agilidade de triagem e acolhimento em hospitais por meio de software que 

compilam dados dos pacientes (prontuários eletrônicos); promoção da qualidade de hábitos 

alimentares contra hipertensão e diabetes; melhoria da agilidade no trabalho de feirantes, a partir de 

software criado para gestão do estoque; análise da mediação jurídica como política pública. 

Na segunda parte, perfilam 10 (dez) relatos reflexivos de experiência, nos quais os atores / 

autores abordam temas como: sustentabilidade de empresas sociais;  melhoria da qualidade de vida 

a partir da gestão correta de resíduos;  educação alimentar; formação de estudantes (da 

Fisioterapia);  qualidade de vida a partir do tratamento de resíduos urbanos e trabalho de catadores;  

melhoria das relações intrafamiliares e recuperação de laços afetivos; alfabetização de pessoas com 

deficiência intelectual;  mediação de conflitos e educação política, entre outros.  

Por fim, agrupam-se 36 (trinta e seis) resumos expandidos. Estes se justificam como uma 

primeira produção, a partir de um trabalho inconcluso, em curso, mas que já apresenta dados e 

aspectos dignos de serem compartilhados, de se tecerem reflexões e apresentarem desdobramentos. 

Reiterando, trata-se da possibilidade da auto-organização por meio da escrita reflexiva. São temas 

importantes – e variados – como desenvolvimento de micro empresas; ensino de Física por meio de 

recursos concretos; atuação sociopolítica do psicólogo;  reabilitação de presos (sistema APAC);  

novas perspectivas em geriatria;  situação de moradores de rua e intervenções para assegurar 

direitos de cidadania;  educação inclusiva; políticas socioeducativas; saúde de idosos em uma 

comunidade quilombola;  formação de estudantes da área da Saúde; educação em saúde cardíaca, 

enfrentamento do tabagismo;  formação de cuidadores de idosos; abordagem educativa para alunos 

com altas habilidades / superdotação;  intervenção da Fonoaudiologia no tratamento da gagueira;  

educação alimentar;  educação em saúde para abordagem do câncer;  saúde comunitária;  saúde 

mental (idosos); esporte paraolímpico;  educação em saúde (obesidade); educação em saúde 

(odontologia); educação em saúde animal; cuidados destinados a animais abandonados.  
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Alguns temas recorrem, mas sempre com um novo olhar, permitido por uma intervenção 

específica, pensada para uma realidade com suas peculiaridades.  

Assim, caro leitor / cara leitora, convido você a se debruçar sobre os textos aqui coligidos. 

Espero – do verbo esperançar – que lhe sejam textos provocadores, que o(a) façam pensar, que o(a) 

levem a agir naquilo que o(a) instiga, no momento em que lhe for possível. A Extensão tem portas 

abertas a todos quantos veem que, se sozinhos pouco podem, em esforço compartilhado muito são 

capazes de produzir ...  

Ótima e profícua leitura!  
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SEMINÁRIO E MOSTRA DE EXTENSÃO 2019: políticas e cidadania 

 

Camila da Conceição Mendes Costa1 

Ana Teresa Brandão de Oliveira e Britto
2
 

Alexandre Eustáquio Teixeira
3
 

 

 

A Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas), por meio do Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas (NUPSU), do Núcleo de 

Tecnologia e Inovação (NUTEI) e da Assessoria Acadêmica, realizou, nos dias 22 e 23 de maio de 

2019 o Seminário e Mostra de Extensão, pela primeira vez de forma integrada, com o tema 

“Políticas Públicas e Cidadania”. A realização conjunta desses dois eventos teve por objetivo 

favorecer uma troca mais intensa de saberes e conhecimentos entre alunos, professores e 

funcionários da Universidade com outros setores da sociedade. 

Inspirado no tema da Campanha da Fraternidade
4
 deste ano, o evento buscou promover um 

espaço “para a reflexão, o diálogo, a troca de experiências e a proposição de alternativas para o 

enfrentamento das nossas desigualdades, através do fortalecimento das políticas públicas, da 

cidadania e da democracia representativa e participativa” (PUC Minas, 2019). 

O evento teve início, na manhã do dia 22 de maio, com a participação de poetas e poetisas 

para a apresentação cultura do Grupo SLAM de poesia. Ainda no período matutino, ocorreu a roda 

de conversa “Nenhum Direito a Menos”, com as expositoras Cida Miranda (geógrafa, pós-graduada 

em Administração Pública pela PUC Minas, Educadora Popular e Ativista nos temas Políticas 

Públicas, Segurança Alimentar e Nutricional, Direitos Humanos e Movimentos Sociais.) e Carla 

Bronzo (mestre e doutora em Sociologia pela UFMG, professora da Fundação João Pinheiro, com 

pesquisa de doutoramento realizada sobre pobreza e políticas de proteção social). 

O evento contou com uma programação diversificada. Foram treze mesas redondas / painéis, 

que contemplaram diversas áreas de conhecimento da Universidade; oito oficinas, duas sessões de 

cinema  comentado, atrações no circuito cultural, além de 60 trabalhos  extensionistas  selecionados  
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para comunicação oral, de um total de 122 submissões, divididos em três formatos: resumos 

expandidos, relatos de experiência e artigos científicos. Para a seleção dos trabalhos houve a 

constituição de uma equipe de 46 pareceristas, composta por professores(as) da PUC Minas. 

 

Gráfico 1 – Relação das produções acadêmicas selecionadas para apresentação oral por  

núcleo de referência na PROEX
5
.  

 
Fonte: Dados da avaliação do evento, 2019. 

 

Em relação ao público, o Seminário e Mostra de Extensão registrou a presença de cerca de 

960 pessoas, tendo sido apuradas mais de 1000 participações nos dois dias do evento. Esses 

números são muito próximos dos registrados nas edições anteriores do Seminário de Extensão e 

demonstram a importância e a consolidação dessa atividade na Instituição. Todos os participantes 

foram convidados a preencher um formulário de avaliação ao final de cada atividade do evento. 

Foram obtidas 640 avaliações, um número expressivo para esse de instrumento. 

Em relação ao perfil do público participante, foi observado que a maioria era composta por 

alunos do campus Coração Eucarístico, o que é explicado pelo fato de eventos similares serem 

desenvolvidos em outras unidades/campi da Universidade. Outro dado interessante é que um pouco 

menos da metade dos participantes declaram ter algum tipo vivência extensionista, o que revela 

importância desse tipo de evento ao oportunizar essa experiência para membros da comunidade 

acadêmica sem contato prévio com a extensão. Já no gráfico 2 encontra-se a distribuição dos 

respondentes por instituto/faculdade ou setor da universidade. 

 

 

 

                                                           
5 Confira AQUI o resultado dos trabalhos selecionados para a Mostra 2019. 

http://portal.pucminas.br/seminarioemostra2019/documentos/relacao-de-trabalhos-aprovados-Seminario-e-Mostra-de-Extensao-2019.xlsx


EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

20 

Gráfico 2 - Departamento ou área de vínculo de alguns participantes 

 
Fonte: Dados da avaliação do evento, 2019. 

 

Em relação à avaliação geral, para 39% dos respondentes o evento atendeu totalmente às 

expectativas, para 50% atendeu muito e para 6% atendeu pouco. Já em relação à qualidade das 

atividades 69% as consideraram excelentes, tanto no que se refere à divulgação (boa para 40%), 

quanto à organização (excelente para 55%); a adequação das instalações foi considerada excelente 

para 58%, e a pontualidade avaliada como excelente para 48% dos participantes. 

Além de questões fechadas, o formulário de avaliação continha um item aberto onde os 

participantes podiam escrever críticas, sugestões e elogios para a Comissão de Organização do 

Evento. Apesar de ser um item pouco utilizado pela maioria dos respondentes, em sua maioria 

foram opiniões positivas, destacando a relevância do tema e do evento. Algumas dessas opiniões 

encontram-se destacadas a seguir: 

 

“Abertura do evento foi maravilhosa, trazendo força e questionamento à rotina dos presentes. Continuando, é 

muito forte que, segundo a abertura do evento e a fala da mesa, ao sair de cena (sem nenhum negro ou negra 

participando de sua composição), a primeira pessoa a entrar (para recolher os copos) fosse preta. Um elo de 

um sistema de centenas de anos, que após a abertura do evento, não passa despercebido. (...)” 

“Achei muito interessante e de grande acréscimo, tanto no âmbito profissional como no aprendizado humano 

e social”. 

“Foi extremamente gratificante e importante para novas perspectivas e vontades. Evento excelente”. 

“Independente de ideologias e políticas, o seminário foca no ser humano! Isso foi bom por pauta ativa”. 

 “O evento foi bastante relevante no tema na conjuntura atual de um país em crise e retrocesso no cenário 

político, social e na educação”.  

“Dedicação de mais dias para o Seminário (uma semana, por exemplo) (...)”.  
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Em relação às razões que motivaram a participação do público, os itens mais destacados 

foram: atualizar conhecimentos, aprimorar a formação/a atuação profissional e cumprir uma 

atividade da disciplina/do curso, conforme pode ser observado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Motivação para participar da atividade
6
 

 
Fonte: Dados da avaliação do evento, 2019. 

 

Quando indagados sobre as contribuições propiciadas pelo evento, destacaram-se: a 

aquisição de novas informações e conhecimentos, o desenvolvimento de uma postura ética/crítica 

frente às demandas da sociedade e o exercício da cidadania. (gráfico 4); 

 

Gráfico 4 - Contribuições da atividade
7
 

 
Fonte: Dados da avaliação do evento, 2019. 

                                                           
6
 Obs.: trata-se de uma questão aberta, em que se poderia marcar mais de uma opção. 

7
 Obs.: trata-se de uma questão aberta, em que se poderia marcar mais de uma opção. Na opção outras os participantes 

destacaram as seguintes contribuições: ética, responsabilidade social, solidariedade e meu interesse em participar de um 

projeto de extensão. 
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O Seminário e Mostra de Extensão 2019 se mostrou um importante espaço para a 

socialização e o debate sobre a importância e o papel da extensão universitária sobre 

diferentes aspectos, tais como: a formação docente e discente, a dinamização das práticas de 

ensino e pesquisa e um dos espaços para o cumprimento da missão e da função social da 

universidade, contribuindo ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, 

equânime e democrática. 
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RESUMO 

 

Este artigo mostra a experiência vivenciada pelos alunos do curso de Sistemas de Informação, Unidade Barreiro, 

participantes do projeto de extensão “Desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação” que tem o objetivo 

de promover a geração de conhecimento sobre o uso das tecnologias de informação para o suporte, a gestão, o 

monitoramento e a avaliação de projetos de pesquisa e extensão dos cursos da unidade PUC Minas Barreiro. No 

primeiro semestre de 2018, a Extensão da Unidade Barreiro recebeu a demanda da Organização não governamental 

Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (ONG CDM), para a criação de um projeto que visa à 

preparação de professores das escolas públicas atendidas pela ONG, no uso das tecnologias de informação e 

comunicação em sala de aula. Foi feito um diagnóstico das necessidades e definidas as atividades para atender a 

demanda. Foi realizado um evento durante dois dias, com palestras e oficinas, e a apresentação das ferramentas Google 

Classroom, YouTube, Google Drive e Google Forms. Neste artigo, descreveremos a preparação e execução das oficinas. 

O evento obteve um resultado positivo, de acordo com avaliação dos participantes e foram coletadas sugestões para o 

próximo evento.  

 

Palavras-Chave: Tecnologias da informação e comunicação. Extensão universitária. Professores. Sala de aula  

 

INFORMATIONAL CAPACITY OF TEACHERS IN THE USAGE OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES: learning to use information technologies 

in the classroom 

 

ABSTRACT 

 

This article shows the experience lived by the students of the Information Systems course, Barreiro Unit, participants in 

the extension project "Development of information technology and communication" that has the objective of promoting 

the generation of knowledge about the use of information technologies for the support, management, monitoring and 

evaluation of research projects and extension of the courses of the PUC Minas Barreiro unit. In the first half of 2018 the 

Extension of the Barreiro Unit received the demand from the Non-Governmental Organization Cooperação para o 
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Desenvolvimento e Morada Humana (NGO CDM) for the creation of a project that aims to prepare teachers of public 

schools attended by the NGO, in the use of information and communication technologies in the classroom. A diagnosis 

of the needs was made and the activities defined to meet the demand. A two-day event was held with lectures and 

workshops featuring the Google Classroom, YouTube, Google Drive and Google Forms tools. In this article, we will 

describe the preparation and execution of workshops. The event obtained a positive result according to the evaluation of 

the participants and suggestions were collected for the next event. 

 

Keyword: Information and communication technology. University Extension. Teacher. Class room  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O curso de Sistemas de Informação da Unidade Barreiro apresentou à Proex o projeto para o 

Edital PROEX – 2017/11433-1S - sem fomento, com o título “Desenvolvimento de portfólio de 

tecnologia digital para apoio à gestão, monitoramento, avaliação e suporte a projetos de extensão da 

Unidade PUC Minas Barreiro”. Este projeto estabeleceu como objetivo geral promover a geração de 

conhecimento sobre o uso das tecnologias de informação para o suporte, a gestão, o monitoramento 

e a avaliação de projetos de pesquisa e extensão dos cursos da unidade PUC Minas Barreiro. 

Em 2018, dando continuidade ao projeto, fomos convidados a atender a demanda recebida 

pela Coordenação de Extensão a Unidade Barreiro por parte da Organização não governamental 

Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (ONG CDM), um dos parceiros da PUC 

Minas. A demanda apresentada envolvia a criação de um conjunto de atividades que se destina à 

preparação de professores do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais para 

capacitação do uso das tecnologias de informação e comunicação em sala de aula. A ONG CDM é 

uma instituição que foi criada em 1986. A CDM (Cooperação para o Desenvolvimento e Morada 

Humana) "é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com planejamento, gestão, execução 

e avaliação de soluções customizadas através de projetos e prestação de serviços, alinhados com as 

demandas de empresas, órgãos públicos e territórios onde intervêm, visando criar valor 

compartilhado". (CDM, 2018). 

Uma das finalidades da instituição é a formação técnica para instituições públicas e do 

terceiro setor. Para melhor entendimento da demanda, realizamos uma reunião com a coordenação 

da ONG CDM. Tomamos conhecimento em detalhes sobre o pedido e fomos convidados a nos 

reunir com os gestores das escolas atendidas e os representantes de professores, na sede da ONG. A 

reunião teve o objetivo de realizar um diagnóstico mais detalhado sobre a demanda recebida. Na 

ocasião, estavam presentes 11 gestores de escolas, representantes dos professores das escolas e os 

gestores da ONG. Foram ouvidas as propostas dos gestores, professores e da CDM. Nessa reunião, 

foi possível obter detalhes e sondar sobre as possíveis atividades a serem realizadas. O diagnóstico 
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feito a partir das falas de gestores e professores  demonstrou  uma inquietação em relação ao tema 

de uso das tecnologias na sala de aula, dúvidas sobre: quais ações desenvolver, como fazer, por 

onde começar a agir para diminuir as incertezas dos participantes e sobre que atitudes tomar. Como 

resultado do diagnóstico, podemos sintetizar alguns pontos: 

 

 os gestores das escolas ressaltam que precisam lidar com a cobrança generalizada, por 

parte dos alunos, por aulas mais dinâmicas e inseridas no contexto atual do uso de 

tecnologias de informação e comunicação; 

 os gestores informam que as escolas possuem uma infraestrutura tecnológica com 

laboratórios de informática equipados com computadores e acesso a rede de dados 

internet, porém pouco uso desses equipamentos por parte dos professores; 

 os professores relatam a falta de preparo em como usar as tecnologias de informação e 

comunicação disponíveis nos laboratórios em seus programas de ensino; 

 os gestores da CDM relatam a necessidade de criação de um repositório de conhecimento 

no qual seja possível coletar e disponibilizar ideias de uso das tecnologias para professores 

atendidos pela ONG, repositório de conhecimento das ações, que sirva de instrumento de 

criação de uma identidade do grupo. 

 

1.1 Objetivo Geral  

 

Com base no diagnóstico, foi possível definir um conjunto de ações a serem desenvolvidas, 

que visam atender a demanda de professores e gestores da ONG CDM. Como objetivo geral, temos 

a criação de um repositório de conhecimento sobre tecnologia em sala de aula para o grupo de 

professores e gestores atendidos pela CDM. O repositório de conhecimento será um espaço em 

meio digital, para armazenamento da produção de conhecimento do grupo e uma plataforma de 

comunicação e interação dos participantes. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

Dentre os objetivos específicos do projeto selecionamos:  

 organizar eventos de sensibilização para o tema tecnologia e educação direcionado ao 

publico de professores atendidos pela CDM;  
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 promover um espaço de discussão sobre o tema tecnologia e sala de aula com palestras, 

oficinas, grupos de discussão;  

 pesquisar soluções de tecnologias que são usadas em sala de aula por professores e alunos 

para compor um acervo de boas ideias a ser disponibilizado ao grupo no repositório digita 

de conhecimento. 

 

Em outubro de 2018, realizamos um primeiro evento denominado “Tecnologia em sala de 

aula”, na PUC Minas Barreiro, nos dias 25 e 27 de outubro, como um dos objetivos específicos do 

projeto. O evento contou com a participação de palestrantes especialistas em educação, que falaram 

aos professores e gestores de escolas atendidas pela ONG CDM, e foram realizadas ainda 3 oficinas 

de uso de ferramentas de tecnologia apresentadas aos professores participantes. As ferramentas 

utilizadas foram Google Classroom, YouTube, Google Drive e Google Forms. A seguir 

apresentaremos a experiência de preparação das oficinas do Google Classroom e Google Drive e 

Google Forms pelos alunos extensionistas do curso de Sistemas de Informação. A preparação da 

oficina do YouTube será descrita em outro trabalho. Vale destacar que o objetivo geral ainda não 

foi concretizado, uma vez que o projeto continua em andamento, assim, este trabalho apresenta 

parte das ações do projeto.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Competência informacional e Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

A necessidade de lidar com as tecnologias da informação e comunicação, TIC é uma 

determinante no contexto atual em quase todas as áreas de conhecimento e atuação dos indivíduos. 

A sociedade da informação e conhecimento tem como característica o uso da informação como 

matéria prima e produto. O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação é 

necessário para facilitar a execução de atividades de trabalho e para a produção de informação em 

todas as áreas do conhecimento. Vivemos em um mundo em que mais pessoas se tornam usuários, 

pois mais informações estão sendo criadas; mais informação para ser organizada, para ser tratada e 

acessada em todos os âmbitos da vida do indivíduo. Cada vez mais é cobrada dos indivíduos dessa 

sociedade a habilidade de ter mais conhecimento, ter mais informação, seja na vida privada ou 

dentro das organizações. 
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O sujeito atuante na sociedade deve ter competência para usar as TIC. O conceito de 

competência informacional evolui das abordagens das políticas de atuação de bibliotecas, no 

desenvolvimento de habilidades de uso das tecnologias digitais, e caminha para o desenvolvimento 

de ações educacionais que ampliem a capacidade do indivíduo em compreender o universo 

informacional e lidar bem com ele em todos os âmbitos de sua atuação. 

O conceito de competência informacional hoje se relaciona melhor com a educação do 

indivíduo de maneira generalizada, sendo tratada no âmbito de políticas educacionais e de 

desenvolvimento social e humano. Essa mudança ou evolução conceitual é estudada por Siqueira 

(2011), que destaca que “Desde o seu surgimento, a expressão information literacy esteve 

correlacionada ao saber informacional e aos seus desdobramentos na educação, na economia e na 

vida social” (SIQUEIRA, 2011, p.479). Neste estudo, o autor esclarece que o conceito de 

information literacy aparece inicialmente no trabalho de Paul Zurkowski, para a National 

Commission on Libraries and Information Science, em 1974, o artigo The Information Service 

Environment Relationships and Priorities. O enfoque está em criar políticas educacionais como 

estratégia para preparar o indivíduo da sociedade da informação para lidar com o fenômeno 

informacional e tecnológico. Se no início da abordagem do conceito de competência informacional, 

na ciência da informação, buscou-se reforçar o papel das bibliotecas escolares como mecanismo 

para a aquisição dessa competência, a evolução do conceito reforça a necessidade de educação 

ampla desse indivíduo, como meio para que ele possa desenvolver suas habilidades de lidar com a 

informação, e atualmente se destaca o papel das instituições educacionais, as escolas, na busca de 

tentativas de capacitar informacionalmente os estudantes. 

Nesse caminho de reforçar a importância de políticas estratégicas educacionais mundiais, 

Delors (2010), no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para o 

século XXI, destaca que a educação tem papel fundamental neste ambiente de preparação do 

indivíduo para viver e atuar na sociedade da informação e do conhecimento. A educação deve 

enfrentar esse problema porque, na perspectiva do parto doloroso de uma sociedade mundial, ela 

situa-se, mais do que nunca, no âmago do desenvolvimento da pessoa e das comunidades; sua 

missão consiste em permitir que todos, sem exceção, façam frutificar seus talentos e suas 

potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a capacidade de assumir sua própria 

responsabilidade e de realizar seu projeto pessoal. (DELORS, 2010, p.10). 

O foco do conceito muda da necessidade de criar mecanismos que deem a esses indivíduos 

ferramentas de acesso à informação e centraliza-se no desenvolvimento de suas habilidades 

humanas e cognitivas para compreender e entender o fenômeno informacional e tecnológico no 

mundo. Delors (2011) destaca que muitos são os desafios no sentido de implantar as políticas 
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educacionais em detrimento de outras necessidades da população mundial, como eliminar a fome, a 

pobreza, questões de meio ambiente, guerras. Mas o autor enfatiza que a educação é a solução única 

para todas as questões e dificuldades por que passa a humanidade e somente a educação pode 

conseguir fazer frente às dificuldades que devem ser enfrentadas no futuro dessas populações. 

Entendendo que a busca inerente do ser humano em todos os seus contextos de ação está no sentido 

de conseguir transpor dificuldades e buscar soluções para os problemas que se apresentam em seu 

mundo, a competência informacional será a chave de acesso aos meios de resolução de problemas, 

bem como o entendimento do mundo e a busca de realização pessoal e de felicidade. 

 

2.2. A escola e as tecnologias da informação e comunicação  

 

Na educação, a necessidade do uso das tecnologias na sala de aula é uma realidade eminente 

e constitui-se preocupação de escolas e professores. Segundo Santos, Almeida e Zanotello (2018), 

 

a crescente inserção das TIC nos sistemas educacionais se deve as inevitáveis pressões de 

naturezas tecnológicas, sociais, políticas e econômicas, manifestando-se pelo aumento na 

quantidade de aparatos tecnológicos adquiridos para as escolas e pela diversidade de 

possibilidades de seus usos para fins didáticos, que têm sido objetos de debates e pesquisas. 

(SANTOS; ALMEIDA; ZANOTELLO, 2018, p. 331). 

 

Na busca por uma educação básica de qualidade e conectada com a realidade da sociedade 

da informação do conhecimento, as escolas brasileiras são contempladas com programas 

governamentais para garantir acesso às tecnologias em sala de aula. Dados do Comitê Gestor da 

Internet (CGI. BR, 2018), apontam que, até 2013, o percentual de escolas que possuíam conexão 

com a internet era de 70%. Em recente estudo do CGI “TIC Educação 2017” (CGI. BR), aponta-se 

que o uso do computador na sala de aula “está bastante disseminado entre os alunos” 

principalmente para a realização de pesquisas e edição de trabalhos. O estudo mostra ainda que, 

entre os professores, o uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem ainda não está totalmente difundido. As principais atividades com o uso do 

computador e internet são voltadas para a realização de exercícios. É uma atividade realizada por 

40% dos professores usuários de Internet. 

De acordo com o estudo do CGI, dentre as atividades realizadas pelos professores, o 

estímulo à criação de jogos e aplicativos tem uma ocorrência de 2%, a criação de sites na Internet é 

de 3%, que são pouco mencionados. A pesquisa também aponta uma diferença significativa entre a 

realização dessas atividades pelos professores de escolas públicas e particulares, especialmente no 

que trata da interação com os alunos pela Internet – apenas 36% dos professores de escolas públicas 
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tiraram dúvidas on-line, enquanto entre os professores de escolas particulares essa porcentagem é 

menor. Segundo Couto e Coelho (2013), os investimentos financeiros existem e são visíveis: "há os 

equipamentos tecnológicos nas escolas e iniciativa de formação continuada para os professores” 

(COUTO; COELHO, 2013, p.1). Entretanto existem questionamentos quanto às condições de 

trabalho para a realização das atividades em sala de aula, sobre a capacitação dos professores para 

usar os programas de computador e a internet de maneira adequada, sobre os conteúdos das 

aprendizagens escolares, como deve ser feito o planejamento das práticas pedagógicas com o uso 

das TIC, dentre outros. 

 

2.3 Tecnologias e inclusão digital  

 

Como consequência dos avanços tecnológicos, a sociedade atual é caracterizada por um 

grande desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC. Podemos 

considerar como tecnologia da informação todo o conjunto de hardware e software utilizados por 

pessoas e organizações para facilitar os processos de registrar, armazenar, acessar e transmitir a 

informação. Essas tecnologias têm o computador como seu elemento principal, mas podemos ver o 

desenvolvimento de outros equipamentos, como os dispositivos móveis, tais como o telefone 

celular, os tablets e as televisões digitais.  A rede internet é outro elemento importante neste 

conjunto de tecnologias. Por meio da dela, é possível ter acesso a uma grande quantidade de 

informações e serviços que podem facilitar os processos de acesso e uso da informação por parte 

das pessoas (TURBAN, 2010). 

Com esse conjunto de tecnologias, é possível o acesso ao mundo digital, ou seja, acesso a 

uma infinidade de conteúdos criados, armazenados e disponibilizados por meio de redes de 

computadores. Esses conteúdos digitais podem ser notícias de jornais, os perfis de pessoas em redes 

sociais, serviços de governos e empresas, conteúdos para diversão como jogos e filmes, aulas e 

cursos e muito mais. Ter acesso às informações e serviços em meio digital torna-se uma 

necessidade dos indivíduos na sociedade atual. 

A adoção das tecnologias de informação e comunicação, porém, não tem ocorrido de 

maneira homogênea na sociedade. Muitas são as razões para isso, sociais, econômicas e culturais. 

Os esforços para desenvolver ações que facilitem o acesso a essas tecnologias também são muitas. 

O processo de possibilitar o acesso a essas tecnologias e de capacitar o indivíduo como o 

conhecimento sobre o uso das tecnologias da informação é conhecido como inclusão digital. 

Segundo Löbler et al. (2011) a inclusão digital tem o objetivo de capacitar o indivíduo para que ele 

possa desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades no uso das mesmas e que isso possa trazer uma 
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autonomia sobre as tecnologias e os conteúdos digitais além da sua utilização de forma crítica. É 

preciso desenvolver habilidades para elaboração de documentos diversos, o uso de programas de 

busca, de correio eletrônico, preenchimento de formulários eletrônicos. Outras habilidades a serem 

desenvolvidas dizem respeito ao uso seguro da internet, conhecendo os riscos e como evitá-los e 

conhecendo o uso ético da informação. 

Sendo assim, desenvolver atividades que capacitem professores e alunos a utilizarem as 

tecnologias em sala de aula torna-se atividade essencial na formação dos indivíduos no contexto 

atual. Mas como realizar isso nas escolas, diante das muitas dificuldades vivenciadas por elas hoje? 

Os professores e alunos vivem muitas vezes um conflito geracional, em que, de um lado jovens 

alunos têm domínio de muitas ferramentas tecnológicas, pois são da geração que nasceu abastecida 

dessas tecnologias, e de outro, professores de uma geração anterior, que ainda lidam com 

dificuldades para absorver conhecimento do funcionamento dessas ferramentas. Esses jovens 

demandam processos de ensino condizentes com a realidade tecnológica do seu dia a dia e os 

professores têm o desafio de promover o processo de ensino e aprendizagem que desperte o 

interesse desses jovens para as tarefas escolares. Os desafios são muitos e as atividades do projeto 

de extensão de Sistemas de Informação descritos aqui são uma contribuição para tentar transpor 

esses desafios. 

 

3 METODOLOGIA 

 

As atividades realizadas no projeto tiveram como objetivo principal suscitar a discussão 

sobre o tema “Tecnologia em sala de aula”, entre os professores participantes. Para tanto foi 

planejado um evento para ser realizado em 2 dias, em horários distintos para atender a diversidade 

de horários dos professores participantes. A intenção foi realizar o evento no mês de outubro, para 

contemplar as comemorações do dia do professor. O primeiro dia de evento foi na quinta-feira, dia 

25/10 no horário das 13h às 17h. O segundo evento foi realizado no dia 27/10, no horário das 08h às 

12h. A primeira parte foi uma palestra com um especialista em educação, o professor Dr. José 

Wilson Costa, especialista em tecnologias na educação e professor do Programa de Doutorado em 

Educação na PUC Minas. No segundo dia do evento, tivemos a palestra de Saulo Furletti, professor 

e diretor de escola e também doutorando em educação no Programa de Doutorado em Educação da 

PUC Minas. A função de ambas as palestras era apresentar aos ouvintes as questões relacionadas ao 

uso das tecnologias na sala de aula e promover um debate e discussão para o esclarecimento de 

dúvidas em torno do tema. 
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A segunda parte do evento foi a realização de três oficinas preparadas e apresentadas pelos 

alunos extensionistas do projeto. Nessas oficinas, os alunos foram responsáveis pela escolha das 

ferramentas, a preparação das oficinas e a execução das mesmas, acompanhados da orientação da 

coordenação do projeto. As oficinas aconteceram nos laboratórios de informática da unidade 

Barreiro. Cada oficina contou com a participação de uma equipe de 3 alunos extensionistas. Os 

professores participantes foram convidados pela ONG CDM. Eram professores e gestores das 

escolas públicas de ensino fundamental, que são atendidas pela ONG. No total tivemos a 

participação de 45 professores. 

Os professores fizeram a inscrição para participação por meio de um questionário eletrônico, 

no qual informavam seus dados e contato, além de informações sobre conhecimento prévio de 

informática e expectativas de ferramentas que desejavam conhecer ou aprender a usar. Com isso 

tivemos uma boa amostra de dados sobre as características básicas do público alvo e das 

expectativas e experiências com tecnologias que possuíam. Para preparação das oficinas, os alunos 

foram divididos em equipes de três integrantes. Cada grupo ficou com a tarefa de estudar opções de 

tecnologias a serem apresentadas para os professores em uma oficina com duração de uma hora e 

meia de aula, a ser realizada nos laboratórios de informática. O processo de preparação das oficinas 

envolveu: 

a) escolha das ferramentas de TI, b) estudo do uso dessas ferramentas em sala de aula, com 

relatos de experiências; c) roteiro de execução da oficina; d) preparação do material para as 

oficinas, slides, textos; e) treinamento. 

 

3.1 Oficina Google Classroom  

 

3.1.1 O que é o Google Classroom 

 

O Google Classroom, GC, é uma ferramenta gratuita oferecida pela empresa Google, que 

permite a interação de alunos e professores através da criação de turmas. A ferramenta é um 

gerenciador de turmas e disciplinas. Alunos e professores interagem na ferramenta por meio de uma 

conta de e-mail no gerenciador de e-mail Gmail, também uma ferramenta do Google. O professor 

cria uma turma, que recebe um código. Ele pode alocar alunos, estabelecer horários, atividades, 

criar agenda. Em seguida, o professor repassa o código da turma criada para os alunos, através do e-

mail. O aluno acessa a plataforma do Google Classroom e começa a interagir com a turma, vendo 

conteúdos, realizando atividades, postando perguntas, acompanhando atividades agendadas e 

material de aula postado. Assim, o professor pode administrar mais de uma turma e o aluno também 
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pode participar de diversas turmas. Com interface intuitiva e um mural (página inicial da turma) que 

lembra o visual de uma rede social, o GC permite que o professor compartilhe avisos, fotos, vídeos 

ou qualquer arquivo com os alunos através desse mural ou que faça postagens de material, tarefas e 

perguntas. Também é possível fazer a correção das atividades dando notas para cada uma e 

organizá-las em tópicos, de acordo com a preferência do professor. O professor tem acesso às 

permissões da turma, podendo escolher o que será mostrado no mural e escolhendo se os alunos 

podem postar publicações nele ou comentar em suas publicações. Além disso, na hora de qualquer 

postagem, o professor pode escolher quem irá ter acesso. 

Na interface do aluno, é possível responder perguntas, enviar atividades prontas, ter acesso a 

todos os materiais publicados pelo professor (se ele permitir o acesso do mesmo) e, se houver 

permissão do professor, fazer postagens ou comentários em outras postagens. De acordo com 

Iftakhar (2016), existem outras funções a serem exploradas no GC, uma vez que a ferramenta está 

em evolução. Ela já é considerada uma das melhores ferramentas de trabalho para professores, pois 

é de fácil manuseio e pode ser acessada através de um computador ou por um dispositivo móvel 

como tablet e smartphones. Iftakhar (2016) cita outras vantagens importantes da utilização do GC, 

sendo elas: sua gratuidade, que contribui para a acessibilidade da plataforma; e a economia de 

tempo do professor, que tem um local para concentrar todos os seus arquivos e dos alunos que 

podem acessar suas atividades de qualquer local, além de integrar diversos aplicativos do Google 

que podem ser acessados facilmente através da plataforma, tais como o gmail, o google forms, 

google drive, google maps, agenda, contatos, fotos. 

 

3.1.2 Casos de usos do Google Classroom 

 

Silva e Barcelos (2017), no artigo intitulado “Sala de Aula Invertida: uso do Google 

Classroom no estudo de História”, relatam o uso da ferramenta em um colégio do ensino médio no 

estado do Rio de Janeiro. No artigo, os autores descrevem o processo de aceitação e adequação da 

ferramenta na disciplina de História. Segundo Silva e Barcelos (2017), o estudo foi dividido em três 

partes, sendo a primeira uma aula inaugural com que apresentava a metodologia inovadora sobre 

determinada matéria; na segunda parte, mesclaram a forma de atividade, uma sendo de forma on-

line com a ferramenta e outra de forma presencial, tal como aulas dinâmicas sobre o conteúdo. E 

por fim, analisaram o efeito do experimento com uso do Google Sala de Aula. Dos resultados finais, 

Silva e Barcelos (2017) perceberam que, com pouca frequência, os jovens usavam a internet com 

fins educativos e que ao mesmo tempo eles perceberam que as tecnologias educativas podem 

aumentar a interação professor-aluno. Entre os relatos, alunos evidenciaram que a ferramenta deu a 
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possibilidade de estudos mais interativos e de um jeito moderno. Por fim, constataram que havia 

uma insegurança por parte dos alunos em utilizar a ferramenta do Google, mas por meio de 

feedback percebeu que eles executavam suas atividades de forma mais dinâmica e autônoma e que o 

uso da ferramenta tornou o conteúdo de História mais colaborativo e com a consonância entre 

professor e aluno. 

Araújo (2016), no artigo “O uso das ferramentas do aplicativo ‘Google Sala de Aula’ no 

ensino de Matemática”, discorre sobre o projeto desenvolvido em uma escola municipal localizada 

na cidade de Uberlândia do estado de Minas Gerais com turmas do 9° ano. A ferramenta foi 

utilizada como instrumento de auxílio ao conteúdo da matéria apresentado presencialmente. Os 

alunos utilizaram a ferramenta para postar vídeo-aula na plataforma e realizar atividades e trabalhos 

da matéria de Matemática no Portal do aluno. Segundo eles, a ferramenta ajudou a entender mais a 

matéria, tornou as atividades mais interessantes e atrativas e contribuiu para esclarecer as dúvidas, 

pois o conteúdo estava armazenado e acessível a qualquer momento na ferramenta. Sob tal 

perspectiva, Segundo Araújo (2016), um problema encontrado foi a ausência de motivação para os 

estudos, porém em contrapartida, diversos alunos gostaram das atividades executadas na 

plataforma, o trabalho do corpo acadêmico e professores foi facilitado devido aos recursos da 

ferramenta para gerenciar as turmas. Percebeu-se que, pela dinâmica, as notas dos discentes ficaram 

melhores. Desse modo, após análise da questão, foi constatado que com o Google Sala de Aula, os 

alunos criaram o hábito de estudar, pois os estudos se tornaram interessantes e interativos. 

Em outro caso de uso do Google Classroom, Falcão e Pessoa Junior (2018) realizaram uma 

pesquisa no estado de Alagoas em uma instituição de educação profissional Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), especificamente em unidades móveis. O objetivo foi 

solucionar a necessidades de ter mais interação com todos os participantes do processo de 

aprendizagem. Como solução, foi apresentada a ferramenta do GC, pois, segundo os autores, o uso 

da ferramenta permite melhorar o tempo de trabalho da equipe, facilita a organização de atividades, 

trabalhos e fortalece a interação de modo seguro. Para iniciar, foi feita a simulação da rotina das 

aulas. Após isso, foi executada a implementação da plataforma no âmbito escola de educação 

profissionalizante. Para Falcão e Pessoa Junior (2018), a aplicação do GC teve resultados positivos 

devido à fácil absorção da forma de uso, pois a ferramenta reforça a ideia de acompanhamento 

pedagógico em consonância com feedback e ideias, melhora os custos operacionais e visa o 

compartilhamento de práticas docentes. 

Segundo Falcão e Pessoa Junior (2018), “a utilização do Google Classroom torna esse 

processo mais eficiente contribuindo, desta forma, com a melhora da qualidade do ensino e 

aprendizagem, a partir do desenvolvimento das práticas docentes e de toda a gestão pedagógica”. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

35 

Nos casos vistos, foi possível verificar que a ferramenta, quando aceita pelos participantes 

do processo de ensino e aprendizagem, de forma individual e coletiva, apresenta chances de 

resultados benéficos ao processo. A ferramenta pode trazer dinamismo e interação das 

comunicações entre os envolvidos e oferece possibilidades de inovação e criatividade ao processo 

educacional. 

 

3.1.3 Organização da Oficina 

 

Para a montagem da oficina foram definidas as seguintes atividades: 

a) Pesquisar casos de uso da ferramenta para entender o que é possível destacar para os 

professores. 

b) Estudar a ferramenta e ver as condições de uso da mesma nos laboratórios da PUC. 

c) Elaborar um roteiro da oficina. 

d) Elaborar material de uso na oficina.  

e) Planejar o roteiro detalhado da oficina para o tempo de 1h30min. 

 

Após a execução das atividades foi possível elaborar um roteiro para as oficinas contendo os 

seguintes itens divididos em 5 etapas: 

 

1. No início, foi feita a apresentação dos alunos extensionistas responsáveis pela oficina, a 

apresentação dos professores e uma conversa inicial para saber das experiências deles de uso 

de Tecnologias em sala de aula. Explicação geral do funcionamento da oficina e os 

requisitos gerais para usar a ferramenta. 

2. Início do uso da ferramenta GC, com cada professor em uma máquina acessando a 

ferramenta.  Foi feita a apresentação dos itens e recursos básicos da ferramenta, mostrando a 

ferramenta já em uso. Foi apresentado um vídeo sobre a ferramenta, de autoria própria do 

Google que mostrava relatos de uso de alunos e professores. Ao final do vídeo, os 

professores começaram a fazer seu cadastro pessoal, por meio do e-mail da Google, para 

iniciar as atividades de uso. 

3. No terceiro tempo, iniciou-se o processo de uso da ferramenta com a criação de uma 

turma, foi sugerido aos professores criarem a sua turma, que deve ter um nome, com três 

níveis de especificação livres, que pode ser, o turno, a escola, um código, uma descrição 

para  a  disciplina, isto é, categorias  de  organização  que  os professores  escolheram  para a  
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adequação de seu contexto. Depois da criação da disciplina, seguiu-se a explicação da 

função dos menus (abas) da ferramenta que são: mural, menu principal, as pessoas, 

atividades e as configurações. 

4. Nesta etapa, aconteceu efetivamente a parte prática do que foi ensinado, pois nesse tempo 

os professores puderam adicionar alunos, participar de uma turma, postar materiais, 

atividades, perguntas e fazer atividades das turmas que eles já estavam participando. 

5. Por fim, no quinto tempo, para concluir a oficina, foi o momento para esclarecer dúvidas 

sobre o funcionamento da ferramenta. 

 

Para utilizar o GC, é necessário ter uma conta de e-mail na plataforma Gmail da Google. 

Para otimização do tempo foi criada contas de e-mails de reserva para que aqueles que não tivessem 

conta no Gmail pudessem participar e assim não perder tempo criando uma conta e conseguissem 

acessar a ferramenta de forma rápida. Foram deixados sites que seriam usados já abertos nas 

máquinas de cada professor para facilitar o acesso. 

Os extensionistas responsáveis pela oficina fizeram um ensaio de apresentação da oficina 

para os outros colegas e para a coordenadora do projeto. Isso foi feito no intuito de identificar erros 

e propor melhorias na execução da oficina. Foi possível melhorar a distribuição do tempo para cada 

item, escolher os exemplos a serem usados e a sequência das falas de cada aluno extensionista. 

Para a execução da oficina, os professores foram conduzidos do auditório para os 

laboratórios. Os professores escolheram previamente de qual oficina participariam, pois elas 

aconteceram simultaneamente;  a aceitação, por eles, da ferramenta foi percebida como positiva.  

Os professores  destacaram como pontos positivos  desta a grande quantidade de recursos, o que 

comporta  todas as atividades  da rotina de um professor, e também enfatizaram a facilidade de uso 

e a possibilidade de interatividade que a ferramenta permite. Como pontos negativos, as 

observações foram em torno da necessidade de acesso à internet para acessar a plataforma, alguns 

professores relatam a dificuldade de acesso à rede internet que muitas escolas ainda possuem, o 

acesso a dados via smartphone é difícil e caro para muitos. Outro ponto é a necessidade dos 

participantes, alunos e professores, de possuir uma conta de e-mail na plataforma do Gmail. Ao 

final das oficinas, os professores participantes preencheram um questionário de avaliação sobre a 

oficina. Os alunos deixaram e-mails de contato do projeto para sugestões e o convite para a 

participação no próximo evento do projeto no ano seguinte. 

 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

37 

3.2 Oficina de Google Forms e Drive  

 

3.2.1 Oficina de Google Forms e Drive 

 

Nesta oficina, o objetivo foi mostrar os principais recursos tecnológicos que podem ajudar o 

professor a gerenciar suas atividades rotineiras tais como elaborar provas, exercícios e atividades de 

interação com os alunos. Para isso, eles podem utilizar tecnologias gratuitas, de fácil acesso tanto 

para os professores como para os alunos. As ferramentas escolhidas foram os aplicativos da 

plataforma Google, o Google Drive e o Google Forms. Esses aplicativos podem ser utilizados 

diretamente da plataforma  do Google na internet ou via aplicativos baixados nos celulares e tablets. 

O Google Drive funciona como um armazém de arquivos na plataforma digital que facilita o 

trabalho do professor de guardar seu material de trabalho, tais como arquivos, textos, provas, 

vídeos, fotos. Esse material pode ser armazenado na plataforma digital no meio virtual, plataforma 

em nuvens, e pode ser acessado por meio de diferentes dispositivos, tablet, smartphone, 

computador. O professor pode acessar em qualquer lugar com acesso à rede internet, por meio de 

uma conta no Google. A outra ferramenta é o Google Forms, que é um aplicativo que auxilia na 

elaboração de atividades práticas, exercícios, provas em meio digital e obtenção de resultado das 

avaliações on-line, em que se pode ainda elaborar diferentes análises estatísticas e gráficas. 

Google Drive é uma ferramenta de armazenamento de dados online gratuita da plataforma 

Google. Estes arquivos são acondicionados em nuvem podendo guardar fotos, histórias, gráficos, 

desenhos, gravações de vídeos, ou seja, uma diversidade de arquivos. Os usuários podem acessá-la 

através da criação de uma conta no Gmail e seus recursos podem ser consultados e acessados por 

meio de computador, smartphone, tablet, sendo necessário acesso à internet e desta maneira sendo 

possível acessar seus arquivos em qualquer lugar, compartilhando e colaborando com outras 

pessoas que possuem contas no Gmail. (GOOGLE, 2018). 

Google Forms é um aplicativo on-line da empresa Google, no qual o acesso é feito por meio 

da criação de conta no Gmail. A ferramenta Forms é utilizada para criar formulários de forma 

prática e útil. Os usuários podem visualizar os dados individualmente ou em conjunto. Segundo o 

Bijora (2018), "o usuário pode produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, 

solicitar avaliações em escala numérica, entre outras opções. A ferramenta é ideal para quem 

precisa solicitar feedback sobre algo, organizar inscrições para eventos, convites ou pedir 

avaliações”. (BIJORA, 2018, p.1). 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

38 

Outro recurso do Forms é a distribuição dos formulários por meio de um link que o 

endereçado acessa, responde às perguntas de uma pesquisa ou avaliação e os dados são atualizados 

na plataforma on-line. Quem enviou o formulário pode acessar os dados e fazer diferentes análises 

com gráficos e dados estatísticos. Com a ferramenta, é possível obter gráficos comparativos, o 

criador dos formulários pode fazer análise dos questionários, e possui uma interface muito simples e 

fácil de ser usada para quem responde os formulários (GOOGLE, 2018). 

Sendo assim, a ferramenta apresenta diversos recursos que podem auxiliar o professor nas 

atividades educacionais, tais como:  

 

a) elaborar exercícios e atividades de perguntas e respostas de maneira criativa e 

interativa; 

b) elaborar sondagens para avaliar o nível de aprendizagem de alunos; 

c) fazer diferentes análises dos dados coletados para avaliar o desempenho do aluno e o 

conteúdo apreendido. 

d) organizar e gerenciar diferentes tipos de atividades de avaliação e pesquisa e acessar 

isso remotamente, via internet e sem a necessidade de utilizar dispositivos físicos de 

armazenamento, como pendrive. 

 

3.2.2 Casos de uso do Google Drive e Google Forms  

 

Maciel e Panek (2016) relatam a experiência de uso do Google Drive e seus recursos como 

ferramenta pedagógica que descreve a respeito da tecnologia aliada a uma educação de qualidade. O 

caso ocorreu no Colégio Estadual Ipê Roxo, no Estado do Paraná, que ofereceu para os professores 

um curso com duração de 32 horas, distribuídas em oito oficinas de quatro horas cada. Esse curso 

foi realizado com o objetivo de responder afirmativamente à questão: Estará́ nosso corpo docente 

preparado para fazer o uso pedagógico de recursos tecnológicos? Foi escolhida a ferramenta Drive 

porque ela disponibiliza vários recursos que podem facilitar a interação entre os discentes e 

docentes, otimizar o tempo das aulas, além de poder ser usada tanto em desktops, quanto em 

dispositivos móveis. 

Rocha (2012) destaca que o Google Forms pode ser "auxiliar dos educadores no processo de 

aprendizado de seus alunos. Ele pode ser usado desde a criação de provas de avaliação de 

conhecimento até pesquisas de opinião sobre um tema em classe ou para enquetes". O autor mostra 

um vídeo que conta a experiência da professora de Ciências Andrea Kornowski, que sente a barreira 

invisível que existe entre professor e aluno. "Andrea sente que é necessário se aproximar mais de 
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seus alunos de forma a entender quais são seus anseios, medos e inquietações, já que o processo de 

educação não se limita apenas ao ambiente de classe.” A mesma sensação pode ser vivida pelo 

aluno que não se sente à vontade em compartilhar  seus  problemas  com  os  professores.  A 

professora decide usar a ferramenta Google Forms para criar formulários de questões tais como: 

“Você gostaria de me contar algo pessoal?”, “O que mais te incomoda no ambiente escolar?” ou “O 

que vamos estudar?”. Ela obteve respostas dos alunos e aumentou o nível de interação com eles no 

ambiente escolar. 

As experiências de uso da ferramenta mostram as possibilidades de gestão do material 

didático dos professores e a possibilidade de melhoria da interação no ambiente escolar. As 

ferramentas apresentam um grande potencial de uso de forma criativa dentro do ambiente escolar e 

que podem motivar alunos e professores no processo. 

 

3.2.3 Execução das oficinas do Drive e Forms  

 

A execução desta oficina seguiu o mesmo planejamento da descrita na oficina anterior 

(Google Classroom). Depois da palestra, os professores foram conduzidos aos laboratórios e foi 

realizada a apresentação dos extensionistas e esclarecido o objetivo da oficina. 

Nesta oficina, tivemos 4 alunos extensionistas envolvidos na execução. A turma foi 

composta por cerca de 15 professores, no laboratório de informática da Unidade Barreiro e cada um 

em um computador. A execução das oficinas foi planejada para acontecer da seguinte forma: 

 

1. Apresentação da ferramenta Google Drive e seus recursos e da ferramenta Google 

Forms. Os alunos assistem a um vídeo mostrando os principais recursos da ferramenta 

Drive e Forms.  

2. A segunda parte da oficina consiste na prática da utilização do Google Drive. Os 

professores devem criar pastas, mover pastas, compartilhar conteúdos, definir 

permissões de acesso às pastas.  

3. A terceira parte da oficina será a prática da utilização do Google Forms. Os professores 

devem fazer um formulário de questões, enviar e compartilhar os links para respostas, 

devem analisar as repostas com a elaboração de planilhas e gráficos de respostas. 

4. A quarta parte da oficina destina-se a esclarecer dúvidas sobre o uso das ferramentas. 
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As oficinas aconteceram nos dois dias programados, quinta e sábado. Na quinta-feira 

tivemos cerca de 12 e no sábado 15 professores participantes. As maiores dificuldades apresentadas 

foram em relação ao manuseio do computador, tais como criar arquivo, salvar e acessar e-mail ao 

mesmo tempo. Percebemos professores com pouca habilidade no uso básico do computador e com 

dificuldades de compreender os conceitos ligados a informática. 

 

4 AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

 

O evento “Tecnologia em sala” ocorreu na última semana de outubro de 2018. Nele tivemos 

palestras com especialistas da área de Tecnologia e Educação, em que falaram sobre as questões 

relacionadas ao tema e os participantes puderam debater com os especialistas. As oficinas 

aconteceram nos dois dias de evento e tivemos a participação de 45 professores e a participação de 

9 alunos extensionistas no evento. No final de cada dia, foi aplicado um questionário on-line, com 

perguntas sobre a avaliação geral do evento. Com relação às oficinas, a avaliação de 100% dos 

respondentes foi “ótimo” (25) e “muito bom” (4). Solicitamos aos respondentes que sugerissem 

melhorias para as oficinas. Dentre as sugestões apresentadas, podemos destacar: 

 

• Aumentar o tempo das oficinas; 

• Ensinar outras tecnologias; 

• Repetir as oficinas, pois o tempo foi curto para aprender tudo. 

 

Algumas das respostas coletadas dos participantes com relação às oficinas são: 

 

• "Gostaria de sugerir mais tempo disponível para as oficinas.’” 

• “Maior tempo da próxima vez para maior aproveitamento e construção do aprendizado 

adquirido.” 

• "Para um próximo evento, pensar em outras oficinas, como por exemplo, criação de 

blog e como usar as ferramentas. Pensar não na "repetição" do evento, mas sim em 

novidades. 

• "Eventos em formato de oficinas são riquíssimos! dão a possibilidade de uma troca de 

informações, uma maior interação e interlocução” 

• "Gostaria de ter acesso a todas as oficinas em outra oportunidade. 

• "Acredito que essa oficina deveria ser oferecida para os gestores das escolas também. 
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• "Os alunos foram atenciosos. Uma bela iniciativa. Todos os envolvidos ganharam com 

essa oportunidade.” 

• "Obrigada pela troca e pela atenção dada a todas nós.” 

 

As sugestões coletadas comprovam que o formato de oficina é um instrumento válido para o 

processo de capacitação de professores no uso das tecnologias da informação. As atividades práticas 

nas oficinas ajudam a diminuir as barreiras quanto ao uso da tecnologia em sala de aula e mostram 

ao professor que é possível executar atividades do processo de ensino e aprendizagem de maneira 

mais atrativa para os alunos. Mostra ainda que a tecnologia pode ser mais usual do que eles 

imaginam, uma vez que muitos se surpreenderam, por exemplo, ao ver que é possível elaborar um 

questionário de perguntas e coletar as respostas de uma maneira simples, sem muita complicação 

utilizando a ferramenta Forms, por exemplo. E que esta simples tarefa usual, executada com o uso 

da ferramenta tecnológica, pode fazer muita diferença para o processo educacional. 

Para os alunos extensionistas envolvidos no projeto, foi possível avaliar que eles se 

envolveram bastante com todo o processo de elaboração do evento e das atividades da oficina. Eles 

se comprometeram com todo o processo, envolveram-se com afinco na preparação das oficinas e 

com o processo de execução das oficinas. Na reunião de avaliação da atividade, relataram grande 

satisfação na participação do processo e destacaram o aprendizado adquirido principalmente em 

preparar o evento e as oficinas e a oportunidade de interagir com o público, o professor, de uma 

maneira para eles inédita. Eles se colocaram na posição de “professores” e os professores na 

posição de “alunos”. Essa mudança na dinâmica do processo mostrou a eles que são capazes de 

compartilhar um conteúdo e auxiliar pessoas que precisam utilizar a tecnologia em seu ambiente de 

trabalho.  

Os extensionistas relataram, ainda, a importância da interação com o público externo que o 

projeto ofereceu e como isso pode contribuir de maneira positiva na formação profissional deles, 

uma vez que eles vivenciaram no projeto situações reais da relação com um usuário de tecnologia. 

Muitos desses usuários podem ter limitações com relação ao uso das tecnologias e ter a 

oportunidade de contribuir para diminuir a distância entre o usuário e a tecnologia foi uma 

experiência marcante. Os professores opinaram sobre a participação dos extensionistas e os relatos 

ressaltam a paciência no ato de ensinar, o conhecimento que os alunos possuem sobre as 

ferramentas, o domínio na condução da oficina. Eis alguns relatos espontâneos de observação 

coletados dos participantes que ressaltam o trabalho dos extensionistas: 
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• “Os alunos foram atenciosos. Uma bela iniciativa. Todos os envolvidos ganharam com 

essa oportunidade.” 

• “Obrigada pela troca e pela atenção dada a todas nós” 

• “Os alunos estão de parabéns, podem ser muito bons professores no futuro. Obrigada!” 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A demanda inicial da ONG CDM nos direcionou a definir como objetivo geral criar 

atividades para que os professores das escolas pudessem desenvolver habilidades e competência no 

uso das tecnologias de informação e comunicação na sala de aula. Para atender a esse objetivo 

organizamos e executamos um evento de sensibilização para o tema tecnologia e educação, com a 

promoção de um espaço de discussão e oficinas de aprendizagem de algumas das tecnologias que 

podem ser usadas em sala de aula por professores e alunos. O evento “Tecnologia em sala” ocorreu 

na última semana de outubro de 2018. Neste evento, tivemos palestras com especialistas da área de 

Tecnologia e Educação, debates,  oficinas (que aconteceram nos dois dias de evento, com a 

participação de 45 professores e 9 alunos extensionistas). A avaliação geral sobre o evento foi muito 

positiva por parte do público. Os relatos mostram a satisfação dos professores em participar das 

oficinas. 

Os relatos dos extensionistas mostram que o evento teve um grande significado na formação 

profissional deles, pois puderam participar de todas as etapas de preparação e execução de um 

evento dessa natureza. Além disso, destacaram a oportunidade de ensinar tecnologia para 

professores de escolas, ambiente que eles conhecem bem e sabem da importância que tem a busca 

de melhorias para o processo de ensino e aprendizagem.  

O evento "Tecnologia em Sala de Aula", desenvolvido como parte do projeto de extensão 

"Desenvolvimento de portfólio de tecnologia digital…”, foi realizado para atender a demanda de 

capacitar professores no uso de tecnologias digitais, já que a comunidade de professores tem 

carência de iniciativas dessa natureza, como comprovam relatos dos participantes. Destaque deve 

ser dado à demanda dos participantes pela continuidade do projeto. Alguns fazem sugestões de 

temas para as oficinas e falam sobre a importância de estender o evento a outros participantes. 

Seguem alguns relatos espontâneos sobre a necessidade de continuidade do projeto: 

 

• “Continuem com esta iniciativa! Parabéns!” 

• “Para um próximo evento, pensar em outras oficinas como por exemplo criação de blog 

e como usar as ferramentas.” 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

43 

• “Pensar não na "repetição" do evento, mas sim em novidades.” 

• “Tenho a sugestão para que o próximo evento seja a criação de blog e como usar as 

ferramentas do Blogger do Gmail. Vale a pena repetir as oficinas atuais, mas para uma 

complementação para professores que já participaram deste evento.” 

• “Gostaria que fosse ofertado cursos de curta duração, para me qualificar melhor sobre 

as tecnologias disponíveis no mercado.” 

• “Acredito que essa oficina deveria ser oferecida para os gestores das escolas também.” 

 

Esperamos que seja possível a continuidade do projeto, tendo em vista a experiência 

positiva, e que temos ainda muito o que explorar seguindo a mesma temática de capacitação de 

professores no uso das tecnologias de informação. 
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RESUMO 

 

A Robótica Educacional está se tornando uma importante iniciativa de algumas poucas escolas de referência para fazer 

com que os alunos se interessem mais pelos estudos relacionados à lógica de programação, matemática e física. Sendo 

assim, o projeto “Programação de robôs didáticos como ferramenta de motivação educacional” busca motivar alunos da 

Região do Beira Linha e do Projeto Vila Fátima a descobrirem o potencial pessoal relacionado à Lógica de 

programação, Matemática e Física, contribuindo para a permanência destes na escola, a autorrealização, a autoconfiança 

e inclusão social através de oficinas de programação de robôs educacionais. Ao longo de cinco anos, o projeto teve a 

participação de 25 extensionistas e atendeu a cerca de 1730 pessoas da comunidade em oficinas – de curta e de longa 

duração – com o foco na programação de robôs. Os participantes têm realizado as atividades propostas nas oficinas e 

percebe-se uma ampliação do seu campo de atuação educacional e profissional. 

 

Palavras-chave: Robótica. Educação. Matemática. Lógica. Programação. 
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EDUCATIONAL ROBOTS PROGRAMMING AS  EDUCATIONAL 

MOTIVATION TOOL: analysis according to Ribeirão das Neves  

participants reports 

 

ABSTRACT 

 

Educational Robotics is becoming an important initiative of a few reference schools to get students to become more 

interested in studies related to programming, mathematics, and physics. Thus, the project “Educational robots 

programming as educational motivation tool” seeks to motivate students from Beira Linha Region and Projeto Vila 

Fátima to know their potential related to the logic of programming, Mathematics and Physics, contributing to their 

permanence in school, with their self-realization, self-confidence and social inclusion through educational robot 

programming workshops. Over five years, the project was attended by 25 extension students and served around 1730 

people in the community in short and long-term robot programming workshops. Participants have carried out the 

activities proposed in the workshops and there is an expansion of their educational field and professional possibilities.  

 

Keywords: Robotics. Education. Mathematics. Logic. Programming. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A criação do projeto de extensão de programação de robôs educacionais vinculado ao curso 

de Engenharia de Computação da PUC Minas São Gabriel iniciou-se no primeiro semestre de 2012, 

quando foi possível, através de verba oriunda da Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP), a 

aquisição de três robôs Lego NXT. Naquele ano, com os três robôs, foram feitas oficinas de 

programação de robôs em diversas escolas no entorno da PUC Minas São Gabriel e evidenciou-se 

grande interesse por parte de crianças e jovens que participaram do evento. Demanda essa que 

poderia ser atendida não de forma pontual, mas em longo prazo, por um projeto de extensão de 

edital e com financiamento pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX). 

Durante o ano de 2013, continuou-se a oferta de oficinas para escolas diversas no entorno da 

Unidade São Gabriel e, no ano de 2014, iniciaram-se as oficinas já incorporadas a um projeto de 

extensão aprovado com fomento proveniente de edital da PROEX. Especificamente em 2014, 

ocorreu uma baixa procura de alunos pelas oficinas de programação de robôs, o que motivou o 

aceite do convite realizado pela coordenação de ofertar oficinas também no Projeto Vila Fátima, em 

Ribeirão das Neves, em 2015. 

O Projeto Vila Fátima é uma ação acadêmica e  socioassistencial, que promove intervenções 

para jovens com o intuito de assegurar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

visando prevenir situações de vulnerabilidade pessoal e social. Ele foi inaugurado em 24 de agosto 

de 2012, na região de Justinópolis, distrito do município de Ribeirão das Neves, e é fruto da 
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parceria entre a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Providência Nossa Senhora da Conceição e a 

PUC Minas, por meio da PROEX. Já no primeiro ano de atuação, o projeto beneficiou cerca de 

1.780 pessoas direta ou indiretamente; realizou 340 atendimentos para jovens, 346 atendimentos 

para familiares e para a comunidade e continua sua missão de se tornar referência para a 

comunidade com ações e projetos para a vida. 

Entre os problemas que o município de Ribeirão das Neves enfrenta (PROEX, 2009; IBGE, 

2019) estão: 

 

 O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do município é de 0,684; 

 O percentual da população ocupada é de apenas 9,4% e o salário médio dos 

trabalhadores formais é de dois salários mínimos; 

 Estigma da presença de presídios, desvalorizando as áreas da cidade e afastando 

investimentos necessários ao desenvolvimento socioeconômico do município;  

 Imobiliarismo descontrolado, invasões, loteamentos clandestinos, sinalizando a falta de 

uma política urbana adequada;  

 O comércio lojista caracteriza-se por ser bem acanhado e modesto, visando suprir apenas 

as necessidades imediatas da população; 

 Falta de oportunidades de emprego no município, com grande número de 

desempregados, particularmente a população mais jovem;  

 Falta de controle e fiscalização, levando à formação de várias favelas e aglomerações 

sem planejamento e infraestrutura; 

 Problemas na pavimentação das vias e baixa cobertura da rede de transporte público;  

 A cobertura da rede de esgotamento sanitário é muito baixa, menos de 10% da demanda; 

O sistema de tratamento e destino final do esgoto doméstico situa-se em torno de 5% de 

atendimento da demanda; 

 Falta de uma política ambiental e degradação das áreas de proteção ambiental especial.  

 Falta de qualificação de mão de obra na prefeitura; 

 Déficit na qualidade ambiental das escolas e carência de material didático e Falta de um 

plano diretor de educação; 

 No município existem 9.249 alunos portadores de necessidades especiais. Entretanto, 

apenas 342 alunos são atendidos, perfazendo 3,7% da demanda; 

 Falta de um plano diretor de esporte e lazer e foco centralizado no futebol, em 

detrimento de outras atividades esportivas;  
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 Falta de infraestrutura para lazer. 

 

Assim, acreditou-se que um trabalho de difusão e popularização da ciência e tecnologia 

junto aos adolescentes e jovens do Projeto Vila Fátima através das oficinas de programação de 

robôs pudesse trazer esperança, formação e ocupação que conduzisse os jovens para novas 

perspectivas de vida através da educação cidadã e formação plena, motivando-os à promoção de 

conhecimento e estudos contínuos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo geral verificar - através dos relatos dos principais 

participantes (beneficiários, extensionistas, professores e parceiros) - se o “Projeto de programação 

de robôs educacionais” conseguiu motivar os beneficiários ligados ao Projeto Vila Fátima a 

descobrirem o seu potencial relacionado à Lógica de programação, Matemática e Física, 

contribuindo para a sua permanência na escola, a sua autorrealização,  autoconfiança, inclusão 

social e cidadania digital, além de motivar também extensionistas e professores. 

Como objetivos específicos deste trabalho, pretendemos mostrar o plano de trabalho 

desenvolvido no Projeto Vila Fátima e comparar os depoimentos dos extensionistas, beneficiários, 

professores e parceiros com os objetivos específicos do projeto, verificando se estes foram 

atendidos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No âmbito educacional, o recurso à Robótica é recente e são poucas as escolas que utilizam 

esse recurso tecnológico, especialmente as escolas públicas. Por meio da literatura, percebem-se os 

efeitos positivos proporcionados ao processo de ensino-aprendizagem. Segundo Chella (2010), o 

desenvolvimento do Ambiente de Robótica Educacional foi fundamentado em princípios derivados 

da teoria de Piaget (1998) sobre o desenvolvimento cognitivo e por teorias e testes com sistemas 

computacionais didáticos desenvolvidos por Papert (1994). Essas teorias sugerem que o centro do 

processo relacionado ao aprendizado é a participação ativa do aprendiz, que amplia seus 

conhecimentos por meio da construção e manipulação de objetos significativos para si mesmo e 

para a comunidade que o cerca. 

Segundo Ruiz-del-Solar (2004), um curso de robótica motiva o interesse do estudante na 

ciência e na tecnologia, aumentando sua literacia tecnológica, termo considerado o paradigma 

educacional deste século. Por outro lado, segundo Karp et al. (2010), o uso da robótica educacional 

também contribui para a formação do estudante-extensionista. Os autores acreditam que este 

graduando ficará motivado, ao ter contato com a tecnologia robótica, ao ver a possibilidade de usar 
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seus conhecimentos, criatividade e potencialidades, como também poder contribuir para sua 

responsabilidade social. Em outro trabalho, Ruiz-del-Solar (2010) aponta a robótica pedagógica 

como uma estratégia dos cursos de Engenharia para atrair potenciais alunos. O autor propõe que as 

universidades devam mobilizar-se para oferecer cursos de robótica para crianças, palestras, projeto 

de robôs, participação em competições, etc. Experiências semelhantes e o benefício do uso da 

robótica nos cursos de Engenharia podem ser encontrados em: Behrens et al. (2010), Gómez-de-

Gabriel et al. (2011), Sánchez e Bucio (2012) e Jung (2012).  

A falta da motivação para os estudos de alunos adolescentes é apontada por Cavenaghi e 

Bzuneck (2016). Segundo os autores: 

 

Adolescentes passam mais tempo nas ruas do que na escola ou em casa, pois não 

conseguem ver relação entre o que é aprendido na escola com melhores condições de vida 

no futuro. Mesmo que a escola possa proporcionar aprendizagem interessante e relevante, 

em alguns casos não é suficiente, pois o mais poderoso atrativo pode vir das ruas (…). Os 

adolescentes desengajados do ambiente acadêmico estão mais propensos a se envolverem 

em situações de risco como o uso de drogas, violência e gravidez. Alguns deles vêm 

manifestando atos de violência na escola através do vandalismo, roubo, agressões verbais e 

físicas aos colegas e professores. (CAVENAGHI; BZUNECK, 2016, p.04). 

 

Assim, a implementação de projetos de motivação acadêmica junto aos jovens escolares que 

frequentam o Projeto Vila Fátima traz uma oportunidade para a apropriação da escola como o 

“lugar do jovem”, um reconhecimento que pode mobilizar as pessoas a mudar a sua realidade. Além 

disso, trazem uma reflexão para os adolescentes sobre a estreita relação entre a sua formação e o seu 

futuro. 

 

3 CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PROGRAMAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Computação (PPC-EC) considera que 

trabalhos de extensão desenvolvidos pelos alunos tratam especialmente de projetos de inclusão  e  

alfabetização  digital.  Além  disso,  considera  que  a  participação  de  alunos  em  

atividades de extensão deve propiciar o confrontamento com as mazelas da sociedade brasileira, 

permitindo que eles percebam seus papéis de agentes transformadores da sociedade (PUC Minas, 

2006).  

É importante ressaltar que, de acordo com o PPC-EC, o projeto de extensão de programação 

de robôs didáticos pode contribuir com o curso de graduação, uma vez que “o curso de Engenharia 

de Computação tem como um dos seus referenciais a necessidade da formação integral do 
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graduando, com base nos quatro pilares do conhecimento, definidos pela Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, da UNESCO” (PUCMINAS, 2006; UNESCO, 2015).  

A extensão está diretamente relacionada à cidadania, objetivando a formação de 

profissionais que pautem suas ações em princípios éticos fundados na valorização do ser humano 

(PUCMINAS, 2015a). Na visão de ensino integral, não basta dar ao aluno o conhecimento técnico. 

É também importante dar a ele a oportunidade de colocar o conhecimento que está sendo construído 

em benefício da comunidade, de poder visualizar as necessidades de seu meio. Esse tipo de 

atividade é tão importante na formação do aluno como ser humano, que o Ministério da Educação 

(MEC) incluiu a avaliação de programas, projetos e outras modalidades de extensão como um dos 

itens da Avaliação das Condições de Ensino. Este projeto está de acordo com as diretrizes do PPC-

EC, pois presta serviços à sociedade e aumenta o campo de possibilidades de experiência dos 

alunos. Essas ações citadas fortalecem a Política de Extensão Universitária da PUC Minas e estão 

de acordo com o Regulamento da PROEX, uma vez que, as atividades de extensão ampliam o 

espaço da sala de aula, permitindo a construção do saber dentro e fora da academia, democratizando 

o conhecimento científico e tecnológico, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, além 

de colaborar com o processo pedagógico ao possibilitar o intercâmbio e a participação entre as 

comunidades internas e externas à vida universitária (PUCMINAS, 2015a; PUCMINAS, 2016).  

Em relação à interdisciplinaridade, o projeto de extensão contribui para (e recebe a 

contribuição de) várias disciplinas do curso de Engenharia de Computação, tais como Física, 

Cálculo, Geometria Analítica, Algoritmos e Estrutura de Dados, Sistemas de Automação 

Industriais, Circuitos Elétricos e Computadores e Sociedade. Considera-se também que os docentes 

envolvidos terão a oportunidade de repensar suas atividades (a práxis: ação - reflexão - ação), 

aprimorando seus conhecimentos e metodologias de ensino, ao utilizar um novo instrumento 

didático. Destaques da aplicação da interdisciplinaridade são, por exemplo: programação de robôs, 

levando em consideração a equação de velocidade e aceleração da física, a equação da reta da 

geometria para definição da trajetória, coordenadas cartesianas, equação de energia da Física para 

cálculo da duração da bateria, etc. Cabe ressaltar ainda que ocorrem trocas intensas entre os demais 

cursos e entidades que participam e atuam nos outros projetos de extensão voltados para o Projeto 

Vila Fátima, além das trocas de saberes entre a universidade e as comunidades envolvidas. 

Em relação aos alunos dos cursos do Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI), 

pode-se dizer que a sociedade vem demonstrando a necessidade de um profissional de nível 

superior que tenha uma formação mais completa, não apenas técnica, mas também ética, 

humanística e cultural, e que atue junto a áreas afins, aliado a equipes multidisciplinares. Tal 

formação é evidenciada na Política de Extensão Universitária e no Regulamento da PROEX 
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(PUCMINAS, 2015a; PUCMINAS, 2016). Assim, a participação de alunos neste projeto contribui 

para uma formação acadêmica profissional e cidadã e para uma atuação social competente e 

responsável, contribuindo para a construção de um país próspero, solidário e justo. Em relação aos 

professores das disciplinas citadas, o resultado de suas práticas pedagógicas pode ser fortalecido 

pela maior motivação de seus alunos no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, na medida 

em que seus trabalhos inspirem os beneficiários do projeto de extensão. 

Em relação ao Plano Nacional de Extensão Universitária, o projeto tem atendido aos 

seguintes objetivos (PNE, 2016): 

 

1. Reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade; 

2. Assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os 

problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da universidade;  

3. Dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais 

emergentes, como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de 

alimentos, geração de emprego e ampliação de renda; 

4. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade; 

5. Enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e 

melhorar a qualidade da educação, aí incluindo a educação continuada e a distância. (PNE, 

2016, s/p.) 

 

As atividades de extensão universitária que estão sendo realizadas neste projeto buscam um 

processo coletivo de reflexão e aprendizagem em torno das ações desenvolvidas, de  forma  

participativa  e  integrada,  entre  professores,  alunos e  comunidade. Os  principais  

beneficiários são os jovens das comunidades e seus familiares, ao envolvê-los em um espírito 

científico, contribuindo na motivação para os estudos, no aumento do índice de permanência na 

escola e também para a redução do número de jovens envolvidos com a criminalidade.  

O projeto contribui ainda com a agenda 2030 da ONU (ONU, 2018). Tal agenda estabelece 

17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A contribuição dá-se em alguns desses objetivos, nos 

itens abaixo destacados: 

 

 Indústria, inovação e infraestrutura 

o Item 9.c. Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e 

comunicação. 

 Educação de qualidade 
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o Item 4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 

habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 

trabalho decente e empreendedorismo. 

 Trabalho decente e crescimento econômico  

o Item 8.2. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em 

setores de alto valor agregado e intensivos em mão de obra. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para o alcance dos objetivos do projeto, as oficinas foram desenvolvidas pelos extensionistas 

seguindo os planos de aulas elaborados especialmente para os Projetos Vila Fátima e o Beira Linha, 

considerando o conteúdo, a faixa etária dos alunos e a carga horária das aulas. Esses planos foram 

fundamentados na construção da aprendizagem sobre a Lógica de programação, a Matemática e a 

Física, sempre articulando os conteúdos sobre a robótica com o universo escolar dos beneficiados. 

Os planos de aula, que podem ser visualizados no quadro 1, possuem uma divisão clara dos temas e 

os conteúdos preparados de forma adequada para o momento da aprendizagem dos alunos, 

incluindo a elaboração de desafios para a motivação do processo de aprendizado e atividades que 

associem os conteúdos sobre a robótica com o mercado. 

 

Quadro 1- Planejamento Vila Fátima. 

Número 

da aula 
Atividade Descrição 

1 Aula Inaugural 

Apresentação dos extensionistas e do objetivo do projeto para os beneficiários com 

definição do perfil da turma para evolução das atividades e do plano de ensino. A 

seguir, trataremos assuntos como: O que é robótica? O que é lógica? Como esses 

dois conceitos estão inseridos no meu cotidiano? Apresentação das ferramentas que 

utilizaremos durante o curso (Lego, Mindstorms). Apresentar ementa do curso. 

Blocos de Ação: Motores das rodas. Quiz oral sobre os motores e movimentos do 

robô. Atividades de fixação (andar para frente e para trás, realizar curvas). Quiz 

oral sobre os motores e movimentos do robô. Elaborar um labirinto para o robô 

percorrer. 

2 
Aula de inserção da 

Matemática: Geometria 

Exposições das Formas Geométricas Básicas. Cálculo de áreas. Desafio: Percorrer 

quadrado /Retângulo. Percorrer triângulos: equilátero, isósceles e escalenos. 

Calcular a área percorrida pelo robô. 

3 

Aula de inserção da 

Matemática: Plano 

Cartesiano 

Introdução ao plano cartesiano, exercícios com o robô utilizando várias 

coordenadas, formando alguma figura geométrica. Os alunos devem descobrir qual 

figura foi formada e apresentá-la desenhando no quadro (uma figura para cada 

grupo), ou seja, cada grupo com coordenadas diferentes. 

continua 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

54 

Número 

da aula 
Atividade Descrição 

4 

Aula de inserção da 

Astronomia: Corpos 

Celestes 

Apresentação de corpos celestes: O que é um corpo celeste? Qual entendimento os 

beneficiários tem sobre o assunto. Explicar e apresentar aos alunos o que são e 

como funcionam os corpos celestes. Conceitos: Movimento de Rotação e 

Translação e como isso influencia nos anos, nas horas e nas estações. Vídeo 

demonstrando movimento dos corpos celestes. Desafio: Robô simular os 

movimentos de rotação (girando sobre o próprio eixo), translação. 

5 
Aula de inserção da 

Matemática: Regra de três 

Explicar aos alunos o que é regra de três e a importância de se saber e como utilizá-

la no dia a dia. Percorrer um pequeno circuito e levar uma lata para um destino 

predefinido. Desafio: medir distância percorrida pelo robô e fazer cálculos a partir 

dos resultados encontrados. 

6 
Aula de inserção da 

matemática: Regra de três 
Continuar exercícios utilizando regra de três para os alunos fixarem o conteúdo 

7 
Inserção da Matemática: 

Conversão de medidas 

Aula expositiva sobre unidades de medidas, conversão de medidas. Atividades para 

fixação referente à matéria dada para realizar pequenas programações em blocos 

para conversão de medidas de valores. 

8 
Inserção da Matemática: 

Conversão de medidas 

Continuar exercícios utilizando conversão de medidas para os alunos fixarem o 

conteúdo. 

9 
Inserção da Matemática: 

Porcentagem 

 Discutir com os alunos a importância de porcentagem no cotidiano. Explicar como 

é feito um cálculo de porcentagem usando regra de três. Fazer as atividades de 

porcentagem. Fazer o robô percorrer um caminho usando uma potência, depois 

calcular qual valor deve-se aumentar a potência para fazer: O dobro do caminho, 

metade do caminho, 70% do caminho, 110% do caminho (se for possível marcar as 

distâncias percorridas com canetão ou giz). 

10 
Inserção da Matemática: 

Porcentagem 
Terminar conteúdo Porcentagem. 

11 
Filme para encerrar o 

módulo 
Filme sobre robótica: verificar disponibilidade do Youtube. 

12 
Aula dinâmica: 

Multitarefas 

Apresentar para os alunos a capacidade de o robô executar multitarefas e passar 

desafios. 

13 
Aula de lógica 

computacional 

Aula de discussão e explicação de lógica básica. O que é e como funciona um IF, 

ELSE, LOOP. Ensinar a utilizar o bloco de loop. Apresentar o sensor 

infravermelho, explicar a importância, sua utilização e realizar desafios utilizando o 

sensor infravermelho.  

14 

Aula de lógica 

computacional / sensor 

infravermelho 

Aula de explicação do bloco de fluxo Switch; propor desafios com o sensor de 

distância infravermelho, utilizando as caixas e latinhas. Aula para praticar o uso do 

sensor infravermelho, utilizando os operadores matemáticos. 

15 

Aula de lógica 

computacional / sensor 

infravermelho 

Terminar desafios utilizando o sensor infravermelho, apresentar o sensor de cor, 

explicar a importância (exemplos práticos como linhas de produção), sua utilização e 

realizar desafios utilizando o sensor.  

16 
Aula de desafios sensor 

de cor 
Terminar os desafios utilizando o sensor de cor. 

17 
Aula de desafios sensor 

de cor e distância 

Terminar os desafios utilizando o sensor de cor e incluir o sensor de distância nos 

desafios. 

18 

Aula de inserção da 

Física: 1ª, 2ª e 3ª Lei de 

Newton 

Aula Leis de Newton 1: Primeira Lei da Inércia (Colocar um objeto por cima do robô 

e fazer com que o robô ande e pare bruscamente, tentar fazer isso de forma que o 

objeto seja projetado para frente). Fazer o procedimento outras vezes e com objetos 

de diferentes dimensões e se possível diferentes pesos. Segunda Lei Dinâmica (Fazer 

o robô empurrar dois objetos de diferentes tamanhos e mostrar que a velocidade vai 

variar de acordo com o peso dos objetos). Terceira Lei Ação e Reação (pode-se fazer 

o robô bater em uma caixa de forma que ela caia ou outra ação em que o objeto 

receptor sofra com a ação do robô). 

continua 
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Número 

da aula 
Atividade Descrição 

19 
Aula dinâmica: 

Montagem da Rampa 

Montar a rampa da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e elaborar um circuito 

completo. 

20 
Aula dinâmica: Circuito 

na Rampa 
Iniciar programação do desafio utilizando a rampa OBR. 

21 Aula de desafios Encerrar o desafio utilizando a rampa OBR. 

22 Aula dinâmica 
Elaborar um desafio utilizando o controle pelo Smartphone. Checar disponibilidade 

do smartphone. 

23 Montagem dos robôs 
Iniciar montagem dos robôs. Dividir a sala em equipes necessárias para montar os 

robôs disponíveis. 

24 Montagem dos robôs Terminar a montagem dos robôs.  

25 
Programar robôs 

montados 
Programação dos robôs montados. Cada equipe com o robô que montou. 

26 
Programar robôs 

montados 
Programação dos robôs montados. Fazer troca dos robôs com as outras equipes. 

27 
Programar robôs 

montados 
Programação dos robôs montados. Fazer troca dos robôs com as outras equipes. 

28 Aula dinâmica 
Elaborar um desafio utilizando o controle pelo smartphone. Checar disponibilidade 

do smartphone. 

29 Montagem da rampa 
Montagem da rampa e elaborar um circuito para o robô percorrer. Primeiro horário 

programando, segundo horário com o celular. Apresentação dos grupos. 

Fonte: Projeto de extensão, 2018. 

 

A cada semestre, mais conteúdos de Exatas são inseridos. Nas dez últimas aulas, os alunos 

montam os seus próprios robôs, tendo como base um roteiro de montagem utilizados em linha de 

produção, como um robô seletor, um robô guindaste, etc. 

No fim de cada semestre,  os beneficiários e os extensionistas respondem aos questionários 

específicos para cada um deles. Os questionários, que podem ser visualizados nas figuras 1 e 2, têm 

o objetivo de avaliar o projeto através dos depoimentos dos participantes e verificar se os objetivos 

propostos estão sendo alcançados. Neste mesmo período, são realizadas reuniões de avaliação do 

projeto com a participação da coordenação, professores e parceiros. Esses questionários e os 

registros das reuniões de avaliação do projeto, específicos para o Projeto Vila Fátima, foram 

utilizados como material de estudo deste trabalho. 
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Figura 1 Questionário extensionistas. 

 
Fonte: Projeto de extensão, 2018. 

Figura 2- Questionário beneficiários 

 
Fonte: Projeto de extensão, 2018. 

 

Todos os questionários respondidos pelos extensionistas e beneficiários foram agrupados, 

comparados e selecionados (por critérios de semelhança e frequência de aparição) para serem 

confrontados com os objetivos do projeto. Os depoimentos dos professores e parceiros foram 

somados à lista  de depoimentos dos demais  participantes para também serem confrontados com os 

objetivos do projeto. 

 

5 RELATOS DOS PARTICIPANTES 

 

Participaram das oficinas de Robótica como um todo, durante cinco anos, cerca de 1730 

pessoas, 140 jovens em quatro anos no Projeto Vila Fátima, com a participação de 24 estudantes 

extensionistas e três professores. Pode-se perceber que o projeto impacta cada vez mais os jovens 

extensionistas e os beneficiários. Isso pode ser constatado pelo depoimento dos participantes do 

projeto extraídos dos questionários e das reuniões de avaliação referentes às oficinas ocorridas no 

Projeto Vila Fátima, nos anos de 2016, 2017 e 2018:  

 

 “Eu achava que seria bem "morto", como é na escola, que seria bem desanimado, um 

monte de coisas para copiar, ou a gente nem iria mexer nos computadores mesmo, seria só 

matéria... Mas a gente já pegou os protótipos, já estamos mexendo neles, conseguindo 

direcionar... Está sendo muito bom. Está sendo ótimo, muito melhor do que eu pensava. Os 

professores estão super empenhados em ajudar a gente, quando a gente erra alguma coisa, 

eles vem ensinando. Eu esperava que fosse tão poucos alunos que ninguém estaria 

interessado, e os meninos estão bem mais interessados do que eu pensei. E é uma área que 

envolve matemática e eu gosto de matemática e eles estão começando a envolver conta. E 

eu gostei demais!” 
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Beneficiário da Comunidade. 

 

“Para mim está sendo bem interessante. Estou vendo coisas que eu nunca vi. Aprendendo a 

comandar os robôs no computador. É legal e eu quero aprender bastante aqui e também 

conseguir levar para outras pessoas... Tentar ensinar outras pessoas a montar robôs.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

 “Eu nunca imaginei fazer robótica, porque nunca me interessei muito por robôs. Preferia 

computadores, mas aqui eu vejo que é muito interessante. Robôs fazem trabalho que 

substituem as pessoas e eu posso trabalhar com isso no futuro”. Sobre a Formação Humana: 

“A gente aprende a construir um futuro, a abrir a mente com os pensamentos”. 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Estou aprendendo tudo envolvendo robô educacional. Sempre gostei (robôs e tecnologia) 

desde quando eu vi 'De Volta para o Futuro'. Estou aprendendo muita coisa, desde 

configurar até a criar um robô. Depois da oficina quero fazer fotografia e robótica 

avançada. Penso em fazer faculdade de arquitetura e biotecnologia”. 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Estou gostando. A gente teve bastante noção sobre tecnologia e seu uso, aprendemos sobre 

lógica e programação. A gente consegue dar inteligência ao robô. A robótica me deu um 

sentido lógico na questão de tecnologia. Gosto da área de tecnologia e quero fazer 

faculdade de Física, estou me preparando”.  

Beneficiário da Comunidade. 

 

 “A aula de robótica me ajudou na escola. Um dia depois da aula de robótica, meu professor 

de física avisou que daria 8 pontos para quem acertasse a fórmula da velocidade. Como eu 

já tinha visto na aula de robótica, distância = tempo x velocidade, acertei e ganhei os 8 

pontos.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“O projeto me ajuda na escola, pois agora eu me interajo (sic) mais com os professores e 

com os meus amigos.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Espero com o projeto ter mais informação, mais aprendizado, mais complexidade, 

amizade, interesse e minha formação.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Este curso está muito bom, estou aprendendo coisas novas e interessantes. Este projeto no 

Vila Fátima ajuda bastante, ensinando, aconselhando e ao mesmo tempo tira os jovens das 

ruas.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Os conhecimentos adquiridos estão sendo muito importante principalmente na matéria de 

matemática que aprendemos muito sobre ângulos e números e também estão me ajudando 

na concentração.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Depois que eu comecei a fazer o projeto eu senti que eu melhorei as minhas notas na 

escola. Em casa eu estou me dando melhor com as pessoas.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Esse projeto é muito importante, que às vezes ele pode ajudar as pessoas que não tem tanta 

condição para pagar um curso desse porte e ele tá aqui para dar assistência a essas pessoas.” 

Beneficiário da Comunidade. 

 

“Agora que participo do projeto e uso os meus conhecimentos para o ensino da 

programação de robôs, fico imaginando como os professores conseguem lecionar quando 
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metade da turma fica olhando para o celular durante a sua aula. Fico até com vergonha pela 

turma.” 

Extensionista. 

 

“Quando começamos, muitos alunos nem sabiam o que era vestibular ou ENEM. Parece 

que os professores não comentam isso com eles. Nas oficinas da SCAP, por exemplo, 

somente um aluno me perguntou sobre Engenharia de Automação. Agora, muitos dizem 

que querem ser programadores de robôs e que querem construir robôs”. 

Extensionista. 

  

“Esse projeto, dentre tantos outros que a extensão contempla, é uma ferramenta muito 

valiosa para o estudante da graduação, que conduz as aulas, e também para o aluno 

beneficiário, trazendo muita contribuição para a vida de ambos. Como extensionista, além 

de ensinar, também aprendi muito com os alunos e é muito bom saber que eles terminam o 

curso com uma visão do que é robótica muito diferente do que quando entraram, eles 

entendem o funcionamento do robô e veem que não é algo distante da realidade”.  

Extensionista. 

 

"Muitos alunos antes das aulas não tinham uma visão clara do que pretendiam para o 

futuro, é interessante que aos poucos eles vão percebendo sua habilidade e seus interesses, é 

algo bem esclarecedor para eles em questão da sua entrada para um mercado profissional. "  

Extensionista.  

 

“O projeto de extensão Programação de Robôs Didáticos como Ferramenta de Motivação 

Educacional tem trazido para mim experiências novas e que possuem uma dimensão mais 

ampla do que as atividades que eu já exercia na universidade, considerando que 

trabalhamos com o público externo. No projeto, eu tenho tido a oportunidade de ajudar 

nossos alunos extensionistas a vivenciar o papel de condutores de oficinas e orientá-los em 

relação à didática, metodologias de ensino, etc. Ao mesmo tempo, aprendo com eles o que 

esperam de uma aula ou novos meios de ensinar. É gratificante ver o quanto nossos alunos 

são envolvidos no projeto. É gratificante também ver o olhar aguçado dos nossos 

beneficiários ao estarem em sala de aula ou com os olhares orgulhosos ao receberem seus 

certificados. Na extensão tenho tido a oportunidade de mudar a perspectiva do meu trabalho 

como professora”. 

Professora participante. 

 

“O Projeto Vila Fátima trabalha na promoção do desenvolvimento humano e social com 

foco nos jovens, nas suas famílias e na comunidade. Por meio de oficinas técnicas e 

temáticas, estimulamos o empoderamento, o protagonismo juvenil, o fortalecimento de 

laços sociais, a valorização da comunidade, o aperfeiçoamento para o mercado de trabalho 

e a construção de projetos de vida. Há 3 anos, contamos com a parceria do projeto Robótica 

Educacional. Sem dúvida, um ganho precioso para o Vila Fátima e usuários. O Projeto 

Robótica Educacional é referência no nosso cotidiano. Os extensionistas deste projeto 

destacam-se pelo comprometimento com as oficinas que conduzem e estão efetivamente 

alinhados com demais ações e propostas realizadas pelo Projeto Vila Fátima, que 

extrapolam as funções específicas destes discentes e visam uma ampla acolhida da 

comunidade, na qual estamos inseridos. No dia a dia, os extensionistas da Robótica nos 

revelam o que a extensão propõe: a formação de graduandos mais críticos, humanos, éticos, 

e solidários à causa do outro”. 

Coordenadora do Projeto Vila Fátima (parceiro). 

 

6 ANÁLISE DOS RELATOS 

 

Ao se relacionar os depoimentos dos participantes com os objetivos específicos do projeto, 

pode-se elaborar o seguinte quadro: 
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Quadro 2 – Objetivos específicos x depoimentos dos participantes. 

Objetivo 

específico 
Descrição do objetivo específico Depoimento dos participantes 

I 

Desenvolver, por meio dos 

modelos robóticos, a criatividade, 

autonomia, raciocínio e a 

capacidade dos alunos na 

resolução colaborativa de 

problemas; 

“Estou aprendendo tudo envolvendo robô educacional. Sempre gostei 

(robôs e tecnologia) desde quando eu vi 'De Volta para o Futuro'. Estou 

aprendendo muita coisa, desde configurar até a criar um robô.” 

 

“Depois que eu comecei a fazer o projeto eu senti que eu melhorei as 

minhas notas na escola. Em casa eu estou me dando melhor com as 

pessoas.” 

II 

Contribuir para a disseminação da 

programação de robôs, proposta 

muito recente e pouco difundida 

nas escolas, mas capaz de 

favorecer aprendizagens 

significativas e o 

desenvolvimento cognitivo. 

“Esse projeto é muito importante, que às vezes ele pode ajudar as pessoas 

que não tem tanta condição para pagar um curso desse porte e ele tá aqui 

para dar assistência a essas pessoas.” 

III 

Sensibilizar os participantes para 

novas realidades acadêmicas e 

profissionais, principalmente para 

a área de engenharia e 

computação. 

“Robôs fazem trabalho que substituem as pessoas e eu posso trabalhar 

com isso no futuro”. 

 

“Para mim está sendo bem interessante. Estou vendo coisas que eu nunca 

vi. Aprendendo a comandar os robôs no computador.” 

 

"Muitos alunos antes das aulas não tinham uma visão clara do que 

pretendia para o futuro, é interessante que aos poucos eles vão 

percebendo suas habilidades e vão percebendo seus interesses, é algo bem 

esclarecedor para eles em questão da sua entrada para um mercado 

profissional”. 

 

“Quando começamos, muitos alunos nem sabiam o que era vestibular ou 

ENEM. Parece que os professores não comentam isso com eles. Nas 

oficinas da SCAP, por exemplo, somente um aluno me perguntou sobre 

Engenharia de Automação. Agora, muitos dizem que querem ser 

programadores de robôs e que querem construir robôs”. 

IV 

Elaborar projetos de programação 

de robôs que permitam ao 

participante fortalecer e 

desmistificar o aprendizado de 

física, matemática e de 

informática, com o enfoque para a 

formação do espírito científico. 

“Estou gostando. A gente teve bastante noção sobre tecnologia e seu uso,  

aprendemos sobre lógica e programação. A gente consegue dar 

inteligência ao robô. A robótica me deu um sentido lógico na questão de 

tecnologia. Gosto da área de tecnologia e quero fazer faculdade de Física, 

estou me preparando”. 

 

“Os conhecimentos adquiridos estão sendo muito importante 

principalmente na matéria de matemática que aprendemos muito sobre 

ângulos e números e também estão me ajudando na concentração.” 

 

“A aula de robótica me ajudou na escola. Um dia depois da aula de 

robótica, meu professor de física avisou que daria 8 pontos para quem 

acertasse a fórmula da velocidade. Como eu já tinha visto na aula de 

robótica, distância = tempo x velocidade, acertei e ganhei os 8 pontos.” 

 

“E é uma área que envolve matemática e eu gosto de matemática e eles 

estão começando a envolver conta. E eu gostei demais! 

Depois que eu comecei a fazer o projeto eu senti que eu melhorei as 

minhas notas na escola. ” 

V 

Trabalhar as frustrações dos 

beneficiados quando não 

conseguirem realizar as 

atividades. 

“Os professores estão super empenhados em ajudar a gente, quando a 

gente erra alguma coisa”. 

continua 
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Objetivo 

específico 
Descrição do objetivo específico Depoimento dos participantes 

VI 

Proporcionar um ambiente 

acolhedor de aprendizado para os 

beneficiários. 

“Os extensionistas deste projeto destacam-se pelo comprometimento com 

as oficinas que conduzem e estão efetivamente alinhados com demais 

ações e propostas realizadas pelo Projeto Vila Fátima, que extrapolam as 

funções específicas destes discentes e visam uma ampla acolhida da 

comunidade, na qual estamos inseridos”. 

 

“Eu achava que seria bem "morto", como é na escola, que seria bem 

desanimado, um monte de coisas para copiar, ou a gente nem iria mexer 

nos computadores mesmo, seria só matéria... Mas a gente já pegou os 

protótipos, já estamos mexendo neles, conseguindo direcionar... Está 

sendo muito bom. ” 

VII 

Contribuir para o cumprimento da 

missão da Universidade enquanto 

instituição transformadora da 

sociedade. 

“É gratificante também ver o olhar aguçado dos nossos beneficiários ao 

estarem em sala de aula ou com os olhares orgulhosos ao receberem seus 

certificados”. 

 

“O projeto me ajuda na escola, pois agora eu me interajo (sic) mais com 

os professores e com os meus amigos.” 

 

“Espero com o projeto ter mais informação, mais aprendizado, mais 

complexidade, amizade, interesse e minha formação.” 

 

“Este curso está muito bom, estou aprendendo coisas novas e 

interessantes. Este projeto no Vila Fátima ajuda bastante, ensinando, 

aconselhando e ao mesmo tempo tira os jovens das ruas. ” 

 

“Em casa eu estou me dando melhor com as pessoas.” 

VIII 

Sensibilizar os alunos da área de 

TI da PUC Minas no São Gabriel, 

conscientizando-os sobre a 

importância de desempenharem 

com excelência, o papel de 

disseminadores de conhecimentos 

e o papel de estudantes. 

“Como extensionista, além de ensinar, também aprendi muito com os 

alunos e é muito bom saber que eles terminam o curso com uma visão do 

que é robótica muito diferente do que quando entraram” 

 

“Agora que participo do projeto e uso os meus conhecimentos para o 

ensino da programação de robôs, fico imaginando com os professores 

conseguem lecionar quando metade da turma fica olhando para o celular 

durante a sua aula. Fico até com vergonha pela turma.” 

 

“No dia a dia, os extensionistas da Robótica nos revelam o que a extensão 

propõe: a formação de graduandos mais críticos, humanos, éticos, e 

solidários à causa do outro. ” 

Fonte: Projeto de extensão, 2018. 

 

Pode-se perceber, ao confrontar os objetivos do projeto com os depoimentos, que o projeto 

vem cumprindo com os seus propósitos. Os depoimentos têm correspondido às expectativas e ao 

trabalho realizado pela coordenação no projeto. Percebe-se também que os registros colhidos nos 

questionários e nas reuniões de avaliação têm sido fundamentais para validar os resultados obtidos e 

traçar novas ações para os semestres seguintes, proporcionando ao projeto a garantia de estar 

sempre atualizado e em constante aprimoramento. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O projeto de extensão de programação de robôs educacionais, que vem sendo ofertado pelo 

curso de Engenharia de Computação, com financiamento anual da PROEX, já atendeu, desde 2014, 

cerca  de 1730  pessoas  da  comunidade. Sua  contribuição  ao  curso  de  graduação, à unidade São  
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Gabriel e aos jovens do Projeto Vila Fátima foi efetiva não somente para os beneficiários, 

introduzindo-os em um novo universo de conhecimento e oportunidades, como também para os 

extensionistas. 

Após passarem pelas vivências do projeto, os extensionistas tornaram-se mais 

comunicativos, mais organizados e mais propensos ao desempenho da liderança. A maioria 

conseguiu bons estágios logo em seguida à sua participação no projeto. Ocorreu uma maior 

sensibilização dos mesmos, conscientizando-os sobre a importância de desempenharem com 

excelência, o papel de disseminadores de conhecimento e transformadores da sociedade. Também 

desenvolveram maior senso crítico sobre o uso dos seus conhecimentos e o significado do real papel 

do estudante autônomo. Em relação aos professores, além de gerar inspirações para mudanças em 

suas práticas pedagógicas, o Projeto criou maior vínculo entre os mesmos e os alunos 

extensionistas. 

Os desafios a serem enfrentados pelo projeto dizem respeito a uma maior cobertura e 

penetração nas escolas. Apesar do grande número de jovens atendidos, existem milhares de outros 

jovens que poderiam se beneficiar com projetos desse tipo. Cabe um esforço maior da sociedade 

para disseminar a programação de robôs nas escolas públicas de Belo Horizonte, dando 

oportunidade para que os jovens descubram o seu potencial relacionado à lógica de programação, 

Matemática e Física. É importante manter semestralmente, as avaliações efetuadas pelos 

extensionistas e beneficiários nos questionários e as reuniões de monitoramento realizadas com os 

professores e parceiros participantes para que os resultados obtidos sejam registrados e comparados 

frequentemente com os objetivos do projeto. Pois esse processo irá garantir a manutenção da 

qualidade do projeto e promover a discussão de melhorias. 
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O EMBRIÃO DA MELHORIA HABITACIONAL NO PROJETO              
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RESUMO 

 

Neste artigo, encontra-se a experiência vivenciada pelo curso de Engenharia Civil da PUC Minas, unidades São Gabriel 

e Coração Eucarístico, ao ampliar sua atuação no projeto de extensão Canteiro Escola em busca de um conhecimento 

mais aprofundado das condições da moradia do seu público alvo, no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. 

Depois de um ano atuando em parceria com o Programa Vila Fátima, oferecendo oficinas na área da construção civil de 

teoria e prática, o projeto, ao dar um passo à frente, buscou conhecer com mais profundidade as condições das moradias 

das comunidades do entorno, com vistas a possíveis intervenções reais na área da construção civil. Para cumprir esse 

objetivo, foi elaborada uma metodologia que será apresentada neste artigo: por meio de questionário aplicado em visita 

técnica, os alunos do curso de Engenharia Civil iniciaram a construção de um diagnóstico da realidade da moradia, suas 

carências e patologias construtivas. Como resultado deste trabalho, destaca-se a ampliação da visão do campo de 

atuação do Engenheiro Civil frente à transformação do espaço construído, e, sua responsabilidade frente às questões 

sociais, principalmente ao observar o envolvimento dos extensionistas com a comunidade. 

 

Palavras-chave: Melhoria Habitacional. Construção Civil. Diagnóstico Habitacional. 

 

THE EMBRYO OF HOUSING IMPROVEMENT IN THE  

CANTEIRO ESCOLA PROJECT 

 

ABSTRACT 

 

In this article, we present the experience of the Civil Engineering course at the Pontifical Catholic University of Minas 

Gerais (PUC Minas), São Gabriel and Coração Eucarístico units, by expanding the work of the Canteiro Escola 

extension project in search of a more in-depth knowledge of the living conditions of its target public, in the district of 

Justinópolis, in Ribeirão das Neves. After a year of working in partnership with the Vila Fátima Program, offering 

workshops in the field of construction of theory and practice, the project took a step forward to learn more about the 

housing conditions of surrounding communities, aiming possible real interventions in the area of civil construction. To 

fulfill this objective, the project elaborated a methodology that will be reported in this article. Via a questionnaire 

applied in technical visit, the students of the Civil Engineering course began the construction of a diagnosis of the  

reality of housing, its deficiencies and constructive  pathologies. As a result of  

 

this work, we highlight the broadening of the vision of the field of action of the Civil Engineer in the face of the 

transformation of the built space, and its responsibility towards social issues, especially when observing the 

extensionists' involvement with the community. 

 

Keywords: Housing Improvement. Civil Construction. Housing Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o nascimento  do projeto Canteiro Escola, no final de 2016, quando ocorreu o convite 

ao curso de Engenharia Civil da unidade São Gabriel da PUC Minas, buscou-se a criação de um 

projeto voltado para a área da construção civil, que atuaria com a coordenação do Programa Vila 

Fátima, fomentado pela Pró-reitoria de extensão da PUC Minas. Essa parceria foi uma forma de 

atender mais efetivamente a comunidade das imediações da sede onde se encontra o Vila Fátima, 

em Ribeirão das Neves, com o qual se idealizava uma forma de realizar intervenções reais de 

construção civil nas moradias daquelas famílias atendidas pelo Programa. Em um primeiro encontro 

da coordenação do Programa Vila Fátima e do curso de Engenharia Civil
4
, foi traçado um 

planejamento de atividades para a realização do projeto de extensão que, resumidamente, pode ser 

apresentado da seguinte forma: oficinas de leitura de projetos no primeiro semestre de 2017; 

oficinas teóricas e práticas de construção civil no segundo semestre de 2017; e, intervenções nas 

moradias no primeiro semestre de 2018. 

Desse planejamento inicial, nasceu o projeto de extensão, que no primeiro ano levou o nome 

de “Formação Social e Qualificação Profissional em Tópicos da Construção Civil em Comunidades 

Atendidas pelo Projeto Vila Fátima”. Em 2017, o projeto se desenvolveu na modalidade extraedital 

com fomento (11497- PROEX/2017), e, no ano de 2018, o projeto, como continuidade, foi 

aprovado no edital da Proex (Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas) e então passou a ser 

chamado “Canteiro Escola: Formação de Competências na Construção Civil” (1371 – 

PROEX/2018). No ano de 2017, as atividades ocorreram conforme planejamento inicial. Neste ano 

foram ofertadas, no primeiro semestre, duas oficinas de leitura  de  projeto  arquitetônico, estrutural 

e de instalações  elétricas, e no segundo  semestre,  

uma oficina de teoria e prática em construção civil, com os temas: projeto arquitetônico, locação de 

obra, segurança do trabalho, materiais de construção, alvenarias, revestimentos, estruturas e 

instalações elétricas
5
. 

Na escrita do projeto para o edital de 2018, em reunião de planejamento
6
 das atividades a 

serem propostas para o ano seguinte, chegava-se então ao desafio inicialmente traçado de realizar as 

                                                           
4
 Participaram desta reunião a professora Luciana Fagundes, coordenadora do Programa Vila Fátima, os professores 

Maxiliano Perdigão, então coordenador de extensão do curso de Engenharia Civil da unidade São Gabriel e a professora 

Elke Berenice Kölln que assumiu a coordenação a partir de então do projeto Canteiro Escola. 
5
 Para maiores detalhes sobre a metodologia elaborada para a realização das oficinas ofertadas pelo projeto Canteiro 

Escola, consultar artigo publicado em 2018, na revista Conecte-se (Revista Interdisciplinar de Extensão da Pró-reitora 

de Extensão da PUC Minas), volume 2, número 3, com o título: “Metodologia Aplicada ao Canteiro Escola: a 

experiência de um ano de projeto de extensão no Curso de Engenharia Civil na PUC Minas - São Gabriel”. 
6
 Participaram da reunião os professores Maxiliano Perdigão, Paulo Henrique Maciel Barbosa e a professora Elke 

Berenice Kölln. O professor Paulo Henrique Maciel Barbosa englobou a equipe de coordenação do projeto Canteiro 

Escola logo no início em 2017 quando as atividades do projeto começaram. 
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intervenções nas moradias das comunidades atendidas pelo Programa Vila Fátima, porém os 

coordenadores se encontravam frente à seguinte realidade prática no campo da construção civil: 

antes de qualquer intervenção real em um espaço construído, um engenheiro precisa conhecer em 

profundidade o problema e só então, a partir desse conhecimento, elaborar os estudos de solução, 

representar em projetos executivos a proposta de solução, quantificar os custos e planejar as ações 

que são chamadas de “obra de construção civil”, sem contar outras habilidades e competências que 

ultrapassam o campo puramente técnico do engenheiro civil, como explicam Molina e Azevedo 

Júnior (2014), quando dizem que: 

 

num cenário de grande complexidade, as demandas para os novos engenheiros não são 

apenas de competências técnicas, mas também de gestão, pois engenheiros plenos 

eventualmente deverão ocupar postos gerenciais nos níveis estratégicos de tomada de 

decisões das empresas [...] (MOLINA; AZEVEDO JÚNIOR, 2014, p. 2). 

 

Tendo em vista a problemática descrita, a proposta de continuidade do projeto, antes de 

enfrentar o idealizado no primeiro planejamento que eram as intervenções, propôs-se a realizar, no 

ano de 2018, um diagnóstico da situação da moradia de Ribeirão das Neves, por meio de uma 

metodologia que permitisse conhecer de perto as características dessa moradia, suas necessidades e 

sua forma de morar. Explicar os processos que envolveram a elaboração da metodologia para a 

realização deste diagnóstico habitacional, a forma como as atividades ocorreram, no ano de 2018, 

no projeto Canteiro Escola e os resultados obtidos é o objetivo deste artigo, para tanto, inicialmente 

será detalhado como nasceu o embrião das atividades realizadas pela equipe que se chamou de 

Melhoria Habitacional,  qual o conceito de moradia digna, que padrão de habitabilidade permeou a 

elaboração da metodologia, como o projeto de extensão continuou oferecendo as oficinas de 

construção civil para formação de mão-de-obra, como as atividades se desenvolveram pela equipe 

de Melhoria Habitacional, os problemas e dificuldades encontrados, e, por fim o envolvimento dos 

extensionistas da nova equipe com a comunidade. 

 

2 NASCE O EMBRIÃO DA MELHORIA HABITACIONAL 

 

As atividades do diagnóstico habitacional nasceram como um segundo braço de trabalho do 

projeto Canteiro Escola. Enquanto uma equipe formada principalmente por alunos do curso de 

Engenharia Civil da unidade São Gabriel da PUC Minas continuaram oferecendo as oficinas de 

teoria e prática na área da construção civil, em Ribeirão das Neves, uma nova equipe foi formada, 

sendo ela composta, para esta nova etapa, por alunos de Engenharia Civil e Arquitetura das 

Unidades São Gabriel e Coração Eucarístico. 
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A nova equipe formada para a realização do diagnóstico habitacional começou os seus 

trabalhos focada no desenvolvimento da metodologia a ser adotada para conhecimento do objeto de 

estudo: a moradia. Para o desenvolvimento da metodologia, formou-se uma parceria com o 

Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas no campus Coração 

Eucarístico
7
. O Escritório de Integração possui uma vasta experiência de atuação no espaço 

construído da cidade, principalmente em áreas de ocupações em Belo Horizonte e região 

metropolitana, focados na autoconstrução do espaço. Essa importante parceria aprofundou o 

conhecimento e o reconhecimento do campo de atuação pretendido, que se inseriam mais 

especificamente nos mais recentes trabalhos na área de melhoria habitacional. Depois disso, a 

equipe passou então a ser chamada de: Melhoria Habitacional, e, o projeto Canteiro Escola passou a 

ter duas frentes de trabalho: a equipe das Oficinas e a equipe de Melhoria Habitacional. 

Os esforços iniciais foram na elaboração do questionário que seria aplicado nas visitas 

técnicas. O questionário elaborado levou em consideração o levantamento de questões físicas da 

construção da moradia, questões sociais de configuração do núcleo familiar e seus espaços de 

convivência dentro da moradia, a infraestrutura existente, as patologias construtivas observadas  e  

possíveis  ocorrências:  como  inundações,  escorregamentos,  deslizamentos,  e  

outros, que poderiam ter ocorrido à edificação ou ao lote. Para a elaboração das questões levantadas 

pelo questionário, foram utilizados como base de referência outros trabalhos já realizados na área 

(KÖLLN, 2002) e Registros de Ocorrência da Defesa Civil
8
. 

 

3 O CONCEITO DE MELHORIA HABITACIONAL 

 

Com o pressuposto de intervir no espaço construído de uma família, tendo em vista à 

melhoria desse espaço, o projeto se depara com a necessidade de definir o que seria uma moradia 

digna ou quais seriam os preceitos de um padrão desejável de habitabilidade antes de iniciar o 

diagnóstico. 

Segundo a PEABIRU
9
, uma moradia digna deve oferecer “condições adequadas de 

habitabilidade, que protejam os seus moradores contra intempéries e não ponham em risco sua 

saúde e integridade física, que tenha tamanho e quantidade de cômodos condizente com o número 

                                                           
7
 A parceria com o Escritório de Integração se deu por meio de reuniões da equipe com o professor Eduardo 

Bittencourt. 
8
 Neste trabalho, foi utilizado como referência o Registro de Ocorrência (RO) da Defesa Civil do Município de 

Contagem, obtido por meio de um extensionistas que já havia participado de um estágio neste órgão. 
9
 A PEABIRU é uma Organização não Governamental de Assessoria Técnica fundada em 1993 por um grupo de 

profissionais, cuja missão é “contribuir para Universalização do Direito à Cidade e à Moradia Digna, por meio da 

construção e efetivação de políticas públicas e da assessoria técnica voltada a populações vulneráveis e organizações 

populares e sociais”, de acordo com o site da ONG: http://www.peabirutca.org.br. 
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de moradores”. Somado a esse conceito, tem-se também o que seria um padrão desejável de 

habitabilidade segundo Coelho (2017), que seria a “garantia da segurança física e estrutural, 

proporcionando espaços de tamanho adequado, bem como proteção contra o frio, umidade, calor, 

chuva, vento e outras ameaças à saúde”. (COELHO, 2017, s/p.). 

A questão da melhoria habitacional está atrelada à questão da habitação social no Brasil, 

que, por muitos anos, parecia uma questão puramente quantitativa de déficit habitacional, porém, de 

alguns anos pra cá, a questão evoluiu para uma análise mais qualitativa, na qual as preocupações 

envolvendo a melhoria das habitações tornaram-se emergentes, a carência de moradia passa a ser a 

carência na moradia. Segundo Urushibata (2013)  

 

[…] o combate à inadequação domiciliar, contudo, tornou-se motivo de interesse mesmo 

foi dentro da Política Nacional de Habitação (PNH), a partir de 2008, quando estabelecida 

federalmente a obrigatoriedade do cumprimento da Lei de Assistência Técnica pública e 

gratuita às famílias de baixa renda (Lei nº 11.888). (URUSHIBATA, 2013, p. 20). 

 

A Política Nacional de Habitação, formulada em 2004, levou em consideração dados do 

Censo Demográfico de 2000 e da Pesquisa de Informações Municipais de 2001, do Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), sobre o déficit quantitativo e qualitativo para 

elaboração do seu diagnóstico. Segundo BRASIL (2004), “as necessidades habitacionais, 

quantitativas e qualitativas, concentram-se cada vez mais nas áreas urbanas e nas faixas mais baixas 

de renda da população e estão localizadas, principalmente, nas Regiões Metropolitanas”.  Para as 

questões qualitativas, de interesse aos projetos de melhoria habitacional, a PNH ressalta que: 

 

A qualidade do estoque existente é outro problema a ser enfrentado. É expressivo o número 

de unidades habitacionais urbanas com algum tipo de carência de padrão construtivo, 

situação fundiária, acesso aos serviços e equipamentos urbanos, entre outros, o que revela a 

escassa articulação dos programas habitacionais com a política de desenvolvimento urbano, 

como a política fundiária, a de infra-estrutura urbana e saneamento ambiental. (BRASIL, 

2004, p.17). 

 

Devido a essa realidade é que a PNH expressa sua preocupação de “superar as intervenções 

pontuais, dispersas e isoladas e passar a agir de forma integrada, focando e otimizando os 

investimentos numa ação conjunta entre os três níveis de governo, a iniciativa privada e a sociedade 

civil” (BRASIL, 2004, s/p.). 

Nesse cenário, justifica-se um projeto de extensão dentro do curso de Engenharia Civil 

preocupado com questões que envolvam a situação da moradia no que tange às condições 

construtivas, de infraestrutura, como também de sua própria habitabilidade. Segundo o diagnóstico 

realizado pela PNH, a carência quantitativa e qualitativa habitacional é impressionante. A situação 
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da moradia reflete fisicamente as desigualdades sociais e a concentração de renda, características da 

sociedade brasileira. “As carências habitacionais constituem, talvez, o maior problema: a falta de 

moradia digna para população mais carente, que responde por 92% do déficit habitacional 

brasileiro.” (BRASIL, 2004, s/p.). 

Não é objetivo deste artigo discutir se as ações propostas pela Política Nacional de 

Habitação têm obtido resultados exitosos desde sua divulgação, mas simplesmente ressaltar a 

necessidade de a academia estar presente em ações neste âmbito, pois o objetivo principal da 

política “é promover as condições de acesso à moradia digna, urbanizada e integrada à cidade, a 

todos os segmentos da população e, em especial, para a população de baixa renda” (BRASIL, 2004, 

s/p.). 

Segundo o Inova Urbis
10

, um programa que vise ser consistente em melhoria habitacional 

deve se apoiar em quatro categorias de atores: moradores, academia, setor privado e setor público, e 

requer a convergência de uma série de iniciativas: produtos inovadores, arquitetura, microcrédito e 

mão de obra treinada. 

 

4 DOIS ANOS OFERTANDO OFICINAS 

 

Até o final de 2018, o projeto Canteiro Escola concluiu dois anos de atividades em parceria 

com o Programa Vila Fátima. Nesses dois anos de atividades, oferecendo oficinas para a 

comunidade, como forma de ampliação das oportunidades de geração de trabalho e renda, foram 

formadas duas turmas de Leitura e Interpretação de Projetos e três turmas de Teoria e Prática em 

Tópicos da Construção Civil. As duas primeiras turmas de Leitura e Interpretação de Projetos 

formaram 26 participantes (doze e quatorze participantes em cada turma), foram oferecidos temas 

como projeto arquitetônico, projeto estrutural e projetos de instalações elétricas e um módulo de 

matemática básica. Em seguida, as três turmas de Teoria e Prática em Tópicos da Construção Civil 

formaram 39 participantes ao todo (oito na primeira turma - 2º/2017, quinze na segunda turma – 

1º/2018 e dezesseis na terceira turma 2º/2018), sendo trabalhadas as temáticas de leitura de projeto 

arquitetônico, segurança do trabalho, locação de obras, alvenaria, materiais de construção, 

revestimentos, estruturas, instalações  elétricas e matemática  aplicada à construção civil. As turmas  

                                                           
10 O Inova Urbis é um escritório popular de arquitetura, localizado na favela da Rocinha no Rio de Janeiro e em 

Paraisópolis em São Paulo (DINO, 2017), “nasceu em 2013 com a proposta de democratizar o acesso aos serviços de 

um arquiteto”, segundo informação constante no site do escritório de São Paulo: www.inovaurbis.com.  
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costumavam iniciar com 23 a 33 inscritos, mas os números anteriormente citados apenas computam 

os que efetivamente finalizaram a oficina e ganharam o certificado, contando com frequência igual 

ou superior a 75%. 

Nesses dois anos de atuação do projeto, trinta e quatro alunos extensionistas já participaram 

como bolsistas e voluntários dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Engenharia Elétrica, 

alguns chegando a atuar por mais de um ano, assim como também atuaram  no  projeto  cinco  

voluntários  externos:  duas  engenheiras  civis (duas ex-alunas  do curso de  Engenharia  Civil  da  

PUC  Minas  São  Gabriel), um  engenheiro  eletricista, um  

arquiteto e uma estudante de Arquitetura de outra instituição
11

. A oficina também colaborou no 

fortalecimento de vínculos com a comunidade, auxiliando o Programa Vila Fátima na ampliação de 

seu atendimento as demandas do público adulto. 

 

5 METODOLOGIA UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO 

 

A metodologia utilizada para a realização do diagnóstico partiu da elaboração de um 

questionário semiestruturado para levantamento da situação da moradia em Ribeirão das Neves. Em 

vez de partir de dados colhidos por meio de pesquisa bibliográfica, de trabalhos semelhantes para a 

elaboração do diagnóstico, ou por meio de pesquisas estatísticas pré-existentes, como as do IBGE e 

órgãos afins, preferiu-se uma aproximação real com público a ser atendido, que possivelmente não 

abrangeria uma amostra significativa em números quantitativos, mas que se constituiria muito rica 

em dados qualitativos, pela proximidade obtida por meio das visitas às moradias. Para tanto, a 

metodologia englobou as seguintes etapas de trabalho: 

 

                                                           
11 

Participaram como extensionistas: Aline Cristina de Souza (eng.civil), Andréa Agrícola (eng.civil), Athos Otoni 

Gomes (eng.civil), Helena Izabelly Gonçalves Sabino (eng.civil), Joyce Laryssa Dias Brandião (eng.civil), Carla 

Cirstina da Silva (eng.civil), Jenyfer Lorrayne Oliveira de Almeida (eng. civil), Nathália Fernanda Aquino Silva (eng. 

civil), Pablo Francisco Rodrigues (eng. civil), Priscila Paula Oliveira Braga (eng. civil), Bianca Vieira Ávila (eng. civil), 

Guilherme Ferreira de Almeida (eng. civil), Izabella Moraes Alves (eng. civil), Laura Araújo Nogueira (eng. civil), 

Lucas Ramalho de Barros Torres (eng. civil), Lucas Sander de Pinho (arquitetura), Mateus Rocha Silva (eng. elétrica), 

Natalia da Silva Reis (eng. civil), Pedro Henrique Guerra (eng. civil), Rafaela Rosseline Marques Torres (eng. civil), 

Raissa Rafaela Silva Bezerra (eng. civil), Tobias Gabriel Abreu Faria (eng. civil), Allexia Anne Paola dos Santos 

Araújo (eng. civil), Ana Luiza Moura Dias (eng. civil), Anna Júlia Magalhães Cunha (eng. civil), Camila Kellen 

Camargos Messias (eng. civil), Christiane de Souza Ferreira Torsani Lisboa (eng. civil), Flávia Gonzaga de Oliveira 

(eng. civil), Gabriela Lima de Aquino (eng. civil), Giovanna de Souza Ferreira Torsani Lisboa (eng. civil), Luan 

Fernando Ferreira Silva (eng. civil), Renata Pereira Gomes (eng. civil), Rodrigo Augusto Rodrigues Alves (eng. civil) e 

Wilson Pinheiro de Magalhães Júnior (eng. civil). Participaram como voluntários externos: Renato Damasceno Netto 

(engenheiro eletricista), Henrique Aquino de Matos (Arquiteto), Ingrid Solimar da Silva (estudante de Arquitetura de 

outra instituição) e as engenheiras civis Aline Cristina de Souza e Nathália Fernanda Aquino Silva, que foram 

extensionistas em 2017 e voltaram em 2018, depois de formadas, como voluntárias externas. 
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1.  Inscrição por meio de formulário: a equipe elaborou um formulário de inscrição com os 

dados do morador (contato e endereço completo) e uma breve descrição da melhoria 

necessária. Cada formulário recebido levava um número que se iniciou pelo 001; 

2. Agendamento das visitas técnicas: agendamento por meio de telefone, e-mail, ou 

aplicativo WhatsApp; 

3. Realização de uma visita técnica piloto: levou o número 000, uma moradora da 

comunidade, que havia participado da oficina de construção civil, aceitou receber a 

visita para fins de teste do questionário e da maneira como a visita seria conduzida; 

4. Realização das vistas técnicas, com aplicação do questionário: foram realizadas oito 

visitas em cada semestre; 

5. Tabulação de dados: no segundo semestre todos os dados levantados foram tabulados 

por meio do Google Docs. A partir da tabulação dos dados realizada pelos 

extensionistas, alguns parâmetros do diagnóstico puderam ser analisados; 

6. Seleção dos casos a serem atendidos com propostas de projeto: o projeto previa a 

escolha de quatro casos para trabalho mais detalhado, dois em cada semestre; 

7. Retorno às moradias a serem atendidas para levantamento de dados, medidas e fotos; 

8. Elaboração de projeto, quantitativo de material e custos de obra; 

 

5.1 Desenvolvimento das atividades 

 

De acordo com o planejamento previsto pelo projeto, no ano de 2018, no total, 16 moradias 

receberam a visita técnica, oito em cada semestre. O total de inscritos para receberem a visita 

técnica foi de 33 moradias. A proposta inicial era a divulgação entre os participantes das oficinas 

que eram ofertadas em paralelo, para tanto extensionistas da equipe da Melhoria Habitacional 

participavam do “aulão inaugural
12

” e depois retornavam em mais algum dia de oficina teórica com 

o intuito de obterem inscrições de famílias interessadas em receber a visita. Com o tempo, 

observou-se que a divulgação somente entre os participantes das oficinas não seria suficiente para 

alcançar pelo menos 16 visitas técnicas como pretendido. Sendo assim, passou-se a divulgar 

também nas demais oficinas, para o público adulto, ofertadas pelo Programa Vila Fátima, e dessa 

forma se obteve o número necessário para cumprir o planejado. Quantitativamente foram mais 

                                                           
12

 O “aulão inaugural” foi uma estratégia elaborada pela equipe das Oficinas para divulgação. Mais ou menos 15 dias 

antes de iniciarem as aulas da oficina em cada semestre, os extensionistas distribuíam panfletos nas principais ruas de 

comércio da região de Justinópolis,  em Ribeirão das Neves, convidando interessados para participar do aulão, momento 

que era explicado em detalhes do que se tratava a oficina, o conteúdo programático e como seriam desenvolvidas as 

atividades. Essa estratégia foi elaborada para evitar possíveis matrículas de pessoas com expectativas diferentes sobre a 

oficina e possíveis futuras evasões. Nos dois semestres em que foi realizada, a estratégia se mostrou exitosa. 
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inscritos do que efetivamente moradias visitadas, isso se deve ao fato de os extensionistas 

encontrarem dificuldades na hora de agendar as visitas, por motivos diversos, como telefones fora 

de área ou inexistentes, como também impossibilidade de o morador receber as equipes nos dias 

destinados para as visitas. Por outro lado, também foi evitada uma divulgação muito intensa e 

constante, com receio de criar demasiada expectativa por muitos moradores e a visita não vir a ser 

possível devido ao tempo de desenvolvimento do projeto. Dessa forma, intensificava-se a 

divulgação conforme a necessidade era observada. Por outro lado, as dificuldades às vezes 

encontradas para agendamento das visitas fez com que a escolha da moradia a ser visitada se 

tornasse relativamente aleatória, sem privilegiar nenhum caso especificamente. 

Em meados do segundo semestre, foi possível observar que, sem grandes esforços de 

divulgação, o trabalho realizado pela equipe da Melhoria Habitacional começou a receber uma 

divulgação por meios indiretos realizados pelos próprios moradores da comunidade. Começaram a 

ocorrer casos de pessoas que inscreviam outros membros da comunidade dos quais conheciam a 

necessidade. Este tipo de ocorrência para o projeto significava um grande avanço, no sentido de se 

aproximar cada vez mais da comunidade, demostrando que o trabalho efetuado se relacionava a 

uma demanda real. 

O primeiro semestre de 2018 foi o período com maior demanda na elaboração da 

metodologia e principalmente do questionário a ser aplicado nas visitas técnicas; neste semestre, o 

foco da equipe de trabalho, que acabou sofrendo com a saída de alguns extensionistas, foi realizar 

as oito visitas técnicas que estavam previstas para o período;  não foi possível dar ênfase à escolha e 

elaboração de propostas de projeto. Já o segundo semestre, com uma equipe maior de extensionistas 

(o semestre iniciou com 11 extensionistas e 2 voluntários externos), os trabalhos obtiveram maior 

êxito e foram mais intensos, começando por treinamentos iniciais. Os extensionistas fizeram, no 

início do segundo semestre, minicurso de orçamentação de obra durante a SCAP (Semana de 

Ciência, Arte e Política), evento de extensão da unidade PUC Minas São Gabriel, coordenado pelo 

Professor Paulo Henrique Maciel Barbosa; minicurso de Sketchup (Programa de modelagem 3D) 

ministrado pelo Professor Maxiliano Perdigão; e foram incentivados a participar das oficinas do 

Seminário de Extensão ocorrido na PUC Minas Coração Eucarístico. Estes treinamentos tinham 

como objetivo habilidades que seriam necessárias aos extensionistas para elaboração das propostas 

de projeto das intervenções previstas. 
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Após os primeiros treinamentos e reuniões, quando a equipe anterior pode orientar a nova 

equipe
13

 sobre como conduzir a visita e a forma de abordar as questões levantadas pelo 

questionário, iniciaram-se as visitas às moradias. Como estratégia, os trabalhos foram conduzidos 

dividindo a grande equipe em pequenos grupos de no máximo quatro extensionistas para cada 

visita, número também determinado pelas vagas no transporte fornecido pelo Programa Vila 

Fátima. Os grupos saíam às terças-feiras ou quintas-feiras, somando oito saídas, da unidade PUC 

Minas Coração Eucarístico às 13h, seguindo primeiro para a sede do Programa Vila Fátima, em 

Ribeirão das Neves, e depois para a casa do morador, retornando para a PUC por volta de 18h. É 

importante ressaltar que os extensionistas faziam as visitas vestidos com um colete de identificação 

da PUC Minas, emprestado pela Assessoria de Comunicação da PUC Minas São Gabriel. Durante a 

visita, os extensionistas dividiam as tarefas, enquanto parte do grupo conversava com os moradores 

e registravam suas queixas e necessidades, a outra parte ficava responsável pela elaboração de um 

croqui simplificado da moradia, por observações das características construtivas da residência, pela 

captura das fotos do local e pelo preenchimento do questionário. 

Esse questionário levou a mesma numeração do formulário de inscrição inicial e todo o 

material levantado e produzido (questionário, fotos, desenhos de croquis, etc.) foi arquivado no 

Google Drive em pastas com a mesma numeração inicial e com o nome do morador inscrito ficando 

disponível para toda equipe. 

 

Figura 1 – Exemplo de patologias construtivas encontradas e condições das moradias 

visitadas 

 
Fonte: Dados do projeto, 2018. 

 

                                                           
13

 No primeiro semestre, compuseram a equipe quatro extensionistas e dois voluntários externos. Dessa, dois 

extensionistas saíram em meados do primeiro semestre. No segundo semestre, ingressaram mais oito graduandos 

ficando um total dez extensionistas e os dois voluntários externos, que permaneceram no projeto. 
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Como os dias de visitas técnicas não envolviam toda a equipe, os grupos que não saíam para 

a visita já podiam ir desenvolvendo as propostas das moradias selecionadas. Logo no início do 

segundo semestre, dois casos visitados anteriormente foram selecionados para serem realizadas as 

propostas de intervenção. Para a escolha dos locais de intervenção, toda a equipe se reunia e decidia 

conjuntamente. A escolha envolvia uma conjunção de critérios, dentre os quais três se destacam: 

 

1.  moradia que favorecesse uma intervenção futura, com espaço adequado para receber 

certo número de pessoas para a realização da obra de construção civil (mestre-de-obras, 

extensionistas e participantes da oficina), guarda de equipamentos e materiais de 

construção; 

2. moradia com intervenções que envolvessem as temáticas de interesse do projeto 

Canteiro Escola, principalmente as ministradas nas oficinas, para que a mão de obra 

treinada pudesse ser utilizada na intervenção futura, a saber: alvenaria, reboco, emboço, 

assentamento de revestimentos e instalações elétricas; 

3. moradia que, não sendo possível uma proposta de intervenção real futura, pudesse 

receber pelo menos a proposta de melhoria por meio de um projeto técnico, de 

quantitativo de materiais e orçamento. 

 

Muitos casos levantados não seriam possíveis de ser atendidos com a equipe e os recursos 

existentes, como os que envolviam problemas estruturais - preferiu-se indicar esses para possíveis 

desenvolvimentos de pesquisa ou projetos de conclusão de curso
14

. Após as visitas técnicas 

realizadas no segundo semestre, mais dois casos foram selecionados, sendo um deles objeto apenas 

de projeto técnico e outro uma proposta de intervenção, que motivou o grupo no desejo de realizar a 

intervenção ainda no ano de 2018. É o caso de uma moradora, vítima de violência doméstica 

praticada pelo seu marido por mais de 30 anos, que descobriu no Programa Vila Fátima um local de 

acolhimento, onde passou a participar da Oficina Corpo e Movimento, ofertada  pelo Programa. Por 

meio dessa oficina, também se tornou conhecida pelo Projeto Canteiro Escola, quando outra pessoa 

do grupo a inscreveu. A equipe de Melhoria Habitacional, ao visitá-la, se sensibilizou 

demasiadamente, notando que a realização de uma simples melhoria, como o desejo de uma pintura 

na  casa, traria à moradora  um ambiente  novo e a possibilidade da superação  das  adversidades  do  

                                                           
14

 Casos que fugiam ao escopo do Projeto Canteiro Escola foram relatados aos professores do curso de Engenharia Civil 

nas reuniões de planejamento de professores, pelos coordenadores do projeto, que ocorrem nos finais de semestre, para 

a realização principalmente de TCCs. 
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passado. Tratava-se de uma intervenção relativamente simples aos olhos dos extensionistas, mas ao 

mesmo tempo perceberam que tal intervenção estava distante da realidade vivida pela moradora, 

pelo fato de ela não possuir condições de adquirir materiais e expertise técnica para executar. 

Casos como desta moradora, relatado acima, fizeram a equipe refletir sobre a necessidade de 

ter uma parceria com a área de assistência social, uma vez que as visitas muitas vezes suplantavam 

a área da Engenharia Civil e os extensionistas se sentiam despreparados para agir nesses momentos. 

A seguir, então, buscou-se o apoio da assistente social do Programa Vila Fátima, que acompanhou 

as novas visitas, e, conjecturou-se a possibilidade de abrir vagas para estudantes de Assistência 

Social no próximo ano de desenvolvimento do projeto. 

À medida que as atividades foram sendo realizadas e as propostas de projetos desenvolvidas, 

uma preocupação começou a ficar emergente: para realizar a pretendida intervenção real no espaço 

construído das moradias escolhidas, era necessário planejar as intervenções previstas para se 

iniciarem no próximo ano de projeto. A emergência estava principalmente em como tornar possível 

tais intervenções e algumas questões precisavam ser aprofundadas, como: 

 

a) a forma de obtenção dos recursos necessários para: compra de material de construção, 

transporte para envio das ferramentas e equipamentos para o local da intervenção; 

b) a necessidade de um mestre-de-obras para acompanhamento dos trabalhos; 

c) o necessário envolvimento dos participantes das oficinas que ocorriam em paralelo para 

assim fazer a conexão entre as duas equipes de trabalho do projeto Canteiro Escola. 

 

Com essas premissas e questionamentos em mente a equipe buscou uma aproximação com a 

Organização não governamental dos Engenheiros Sem Fronteiras, grupo de profissionais 

voluntários que há alguns anos realizam intervenções em edificações de interesse comunitário em 

diversas localidades de Belo Horizonte. Obteve-se um encontro com a Engenheira Sumaya Izar 

Cardoso dos Santos, que faz parte do grupo de engenheiros da ONG Engenheiros sem Fronteiras. O 

encontro funcionou como uma como uma troca de experiências, quando a equipe relatou para a 

engenheira os casos visitados durante os dois semestres, as dúvidas e preocupações em relação às 

futuras intervenções. Após o relato da equipe, a engenheira descreveu como ocorrem as 

intervenções propostas pela ONG e o aprendizado obtido desse encontro e o entendimento de como 

as intervenções são  realizadas pela organização trouxe muitas contribuições as reflexões da equipe, 

como: 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

75 

1.  iniciar o contato com o público a ser atendido por meio de um diagnóstico, mapeando 

todos os problemas e necessidades relatadas e observadas; 

2.  ter muito claro para a equipe quais são as diferenças entre o desejo do morador e o que 

realmente será possível realizar; 

3.  conseguir doações para compra de material: fica mais fácil com o projeto executivo, 

quantitativo de materiais e orçamento elaborados; 

4.  trabalhar com materiais alternativos, pensar em propostas de reaproveitamento de 

materiais ou reutilização; 

5.  pensar em soluções de projeto com baixo custo: revestimento até meia parede, o reboco, 

por exemplo, possui custo alto; 

6. ao comprar materiais de construção tomar cuidado com materiais de baixa qualidade, não 

possibilitam um bom resultado e resultam em maior gasto de material; 

7.  nunca ser omisso quanto às questões técnicas: atenção redobrada às técnicas 

construtivas; 

8.  nas intervenções é necessária a presença de alguém com capacidade técnica executiva 

para a ação proposta; 

9. muitas vezes é a disponibilidade de material que define o que será realizado. 

 

O ano de 2018 finalizou com três propostas de projeto encaminhadas e com resultados do 

diagnóstico habitacional obtidos pela tabulação dos dados por meio do Google Docs.  

 

Figura 2 – Exemplo de gráfico gerado pelo Google Docs com as informações colhidas na visita 

técnica 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Alguns desses resultados serão apresentados a seguir. 
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No total, foram 16 moradias visitadas, e, como mencionado anteriormente, não se tratou de 

uma mostra significativa em termos quantitativos, mas sim teve um caráter mais qualitativo, na 

medida em que os extensionistas usavam o período da visita para desenvolver uma proximidade 

com a família. Eram levantadas as informações de constituição e organização familiar, do modo de 

morar, além das questões construtivas e de infraestrutura. Mesmo assim, alguns dados quantitativos 

puderam ser observados ao serem tabulados
15

, como segue: 

 

1. os núcleos familiares se constituíam em média de duas a quatro pessoas; 

2. a grande maioria das famílias não morava anteriormente em Ribeirão das Neves, eram 

provenientes de outras localidades do próprio estado de Minas Gerais e preferencialmente de 

áreas urbanas; 

3. as famílias não fazem suas refeições todas no mesmo horário e as refeições costumam 

ocorrer na cozinha (80%) e na sala (60%); 

4. das atividades desenvolvidas na casa, além do descanso que é inerente, o destaque ocorreu 

para o estudo (57,1%), para a prestação de serviços (35,7%) e para o trabalho artesanal 

(28,6%); 

5. nas moradias, costuma-se reunir amigos e familiares na varanda (75%) quando existe, e em 

segundo lugar na sala (50%); 

6. na maioria das moradias, as pessoas costumam ter animais de estimação (cachorros – 78,6%, 

gatos – 14,3% e pássaros (14,3%)) ou animais para consumo (galinhas – 21,4%); 

7. o cultivo também é muito presente (em torno de 80%). Do que é cultivado, destacam-se: 

plantas ornamentais (62,5%), horta (31,3%), árvores para sombra e fruto (25%); 

8. dos eletrodomésticos existentes nas moradias, destaque para: a geladeira e televisão 

(86,7%), depois o chuveiro elétrico (73,3%), o aparelho de som (53,3%), e a máquina de 

lavar-roupa e o fogão
16

 (40%); 

9. as moradias eram compostas na maioria com dois ou três quartos (37,5% cada), sendo 

destaque os casos de um único quarto (25%). Não ocorreram casos de moradias com mais de 

                                                           
15 

Os somatórios dos percentuais das respostas na maioria das perguntas não fecham com 100%, pelo fato de muitas 

vezes existirem duas respostas para a mesma pergunta, como por exemplo: qual cômodo da moradia a pessoa utiliza 

para realizar suas refeições? A resposta poderia ser: a sala e a cozinha. Nesse caso, eram tabuladas as duas respostas. 
16

 As respostas dadas ao item fogão levou a equipe ao questionamento se o extensionista na hora de preencher o 

questionário não havia considerado como um item inerente a moradia e ter se esquecido de anotar. Como as equipes não 

eram sempre as mesmas e alguns extensionistas já haviam saído do projeto, ficou difícil de mapear onde poderia ter 

ocorrido a falha e se ela realmente existiu. Pensou-se em um treinamento mais apurado no próximo ano, com os 

extensionistas antes da saída para as visitas. 
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três quartos, apesar de um dos núcleos familiares visitados  possuir mais de cinco 

moradores; 

10.  87,5% das moradias possuem um único banheiro, 76,9% das moradias possuem uma única 

sala, 100% possuem cozinha, 78,6% possuem área de serviços, 71,4% possuem varanda, e 

em 93,3% das moradias o banheiro fica dentro da edificação; em apenas um dos casos 

visitados, o banheiro ficava fora da edificação; 

11. das moradias visitadas, destacam-se os cômodos que a família mais gostaria de melhorar, 

que são o banheiro e a área externa (50%), e em segundo o quarto e a varanda (37,5%); 

12. em 66,7% dos casos, as moradias foram construídas em etapas e a família (43,8%) foi a 

responsável pela construção; 

13.  87,5% dos casos visitados eram casas; 

14.  das patologias e ocorrências observadas ou relatadas, o grande destaque se dá para as 

infiltrações (78,6%) e em segundo lugar para as trincas sem rachadura (57,1%), problemas 

nas estruturas das edificações visitadas que merecem destaque nos projetos de pesquisa e 

TCC do curso de Engenharia Civil; 

15.  e, por fim 73,3% dos casos possuíam asfalto na rua, 100% eram abastecidos com energia 

elétrica e iluminação pública, 93,8% possuíam rede de abastecimento de água, e, dos 16 

casos levantados, 13 casos utilizavam o sistema de esgotamento sanitário municipal e os 

outros 3 casos restantes utilizavam fossa. 

 

Uma das principais dificuldades enfrentadas pela equipe durante as visitas foi a identificação 

dos casos de ocorrências e patologias como: escorregamentos de solo, trincas de terreno, terrenos 

impróprios, trincas estruturais com ou sem rachadura, solapamento e outras, devido muitas vezes à 

inexperiência, até mesmo nos casos de extensionistas em períodos mais avançados do curso. 

Observou-se então a necessidade de um treinamento mais apurado com os extensionistas e até a 

cogitação de buscar parcerias com cursos de pós-graduação em avaliação e perícias para o próximo 

ano. Mesmo assim, no próprio ano de 2018, já se buscou uma parceria, para minimizar essa 

deficiência,  com outro projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Engenharia Civil, chamado 

‘Assessoria Técnica para Prevenção e Mitigação de Riscos”, coordenado pela professora Luciene 

Menezes, em duas ações. 

A primeira ação foi uma capacitação de extensionistas intitulada: “A Engenharia e a 

Psicologia Social no Apoio às Comunidades para Prevenção de Riscos Ambientais”, em que, a 

convite da professora Luciene, a psicóloga Luciana Nara, da URBEL (Companhia Urbanizadora e 
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de Habitação de Belo Horizonte)
17

 tratou do tema: ‘A experiência da URBEL nas comunidades”, 

com os extensionistas, além disso a professora Luciene trouxe a temática: soluções de engenharia 

sustentável e participativa. A capacitação finalizou com uma dinâmica, quando os extensionistas e 

demais participantes (o evento foi aberto a toda comunidade acadêmica) puderam analisar e avaliar 

os conceitos e discussões levantadas. 

A segunda ação foi uma atividade extensionistas junto com a comunidade de Ribeirão das 

Neves, com os participantes da oficina de construção civil oferecida pelo projeto Canteiro Escola. A 

temática trabalhada foi: Riscos e Educação Ambiental, dirigida pela professora Luciene Menezes 

para os participantes da oficina e para os extensionistas. Após um bate-papo e apresentação de 

estudos de casos pela professora, os alunos extensionistas, os professores e os participantes da 

oficina se dirigiram para a casa de uma moradora da comunidade que havia sido um dos casos de 

visita técnica da equipe de Melhoria Habitacional, para observar na prática as questões levantadas 

no bate-papo anterior. 

Finalizando, a maior riqueza de um projeto de extensão costuma ocorrer nas relações, entre 

extensionistas, professores e comunidade, na maioria dos casos indo muito além do esperado em 

planejamento. O ano de 2018, no desenvolvimento dos trabalhos da equipe de Melhoria 

Habitacional dentro do Canteiro Escola, levou a uma aproximação muito mais expressiva com o 

público-alvo, principalmente essa aproximação foi observada pelo olhar do extensionista.  

Acredita-se que essa mudança de percepção principalmente para o extensionista seja o maior 

ganho do projeto de extensão, como é possível perceber nos relatos expressos nos relatórios finais 

da prática de extensão, nos dois exemplos a seguir: 

 

Participar da extensão no segundo semestre de 2018 foi muito gratificante para mim. 

Considero a melhor prática profissional que desenvolvi dentro da universidade nesses 4 

anos de curso. Sou estudante de Engenharia Civil e sentia que faltava algo no meu dia a dia 

para interpretar melhor a realidade do que ocorria em relação à engenharia e ao acesso a ela 

nas comunidades. Para entender melhor tudo isso não poderia ter cidade melhor que 

Ribeirão das Neves. No projeto conheci profissionais excelentes e que contribuíram muito 

para meu crescimento profissional. Os companheiros da universidade sempre aptos a 

aprender e contribuir.  Colaborar com o projeto foi transformador, visitar as casas onde os 

moradores pediam melhorias básicas, e nós estudantes já com um olhar mais crítico víamos 

que o que era para eles algo tão pequeno e simples requeria cuidados e atenção. Cada visita 

era de grande crescimento profissional e pessoal. Confesso que cada visita me transformava 

um pouco. As famílias recebiam nossa equipe sempre muito bem, escutavam nossas 

recomendações e procuravam nos contar todas as patologias que percebiam nas suas casas. 

Com o projeto pude vivenciar as diversas áreas da engenharia civil, questões relacionadas à 

geotecnia, geologia, saneamento, estrutura, projeto, hidráulica e elétrica foram sempre 

observados e discutidos com profissionais, alunos e moradores. Auxiliar em diagnósticos e 

                                                           
17

 A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) é a empresa pública responsável pela 

implementação da Política Municipal de Habitação Popular, criada em 1983. Retirado do site 

https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel, em 17/03/2019. 
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avaliar implantação de soluções de engenharia com um olhar profissional foi de grande 

aprendizado. (Relato da extensionista Renata Pereira Gomes - Curso Engenharia Civil). 

Como extensionista do Projeto Canteiro Escola [na equipe de] Melhoria Habitacional  tive 

a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos previamente aprendidos em sala de aula, 

além de ter tido oportunidade de participar de oficinas e palestras. Pude aprimorar meu 

olhar pela sociedade, convivendo com pessoas carentes e observando na prática o que 

realmente ocorre quando pessoas que não tem o conhecimento correto constroem algo. 

Além disso, o contato com outros extensionistas com outras experiências foi importante 

para minha formação futura.  

 

É uma experiência maravilhosa e que está sendo muito importante para minha vida, não só 

acadêmica como pessoal. Nas visitas, percebi diferentes realidades sociais das pessoas da 

região e como podemos aprender muito com elas, desde uma senhora cadeirante que apenas 

queria que melhorasse a rua para ela poder se locomover com mais facilidade, quanto uma 

senhora que queria apenas que pintasse o interior da casa para tentar esquecer memórias 

horríveis que tinha do lugar.  

 

A parte mais difícil do projeto era escolher uma casa para visitar, pois vimos que todos 

precisavam de algo importante; queríamos ir a todas. Depois de uma difícil decisão 

escolhemos umas casas. Nosso objetivo era de, semanalmente irmos a duas casas e após 

finalizasse todas as visitas do mês reunir e decidir o que fazer. Meu grupo não se 

contentava apenas em ir às visitas, queríamos aprimorar cada vez mais o projeto. (Relato da 

extensionista Ana Luiza Moura Dias - Curso Engenharia Civil). 

 

Realizar uma visita técnica à moradia de um público de baixa renda, e se deparar com a 

realidade muitas vezes bem diferente da sua, leva o extensionista a se questionar sobre o seu papel 

enquanto um futuro profissional da área da construção civil. A emergência de diversas patologias 

construtivas e a carência de toda ordem nas moradias visitadas leva o aluno de graduação a se 

questionar sobre os fins de todo conteúdo aprendido; afinal, para que serve todo conhecimento 

aprendido e acumulado em sala de aula se não para mudar a realidade de quem mais carece desse 

conhecimento? 
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VERDADE E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: um paralelo entre as garantias 

dispostas no ordenamento jurídico e a realidade fática brasileira 
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RESUMO 

 

O presente artigo é produto da Prática Curricular de Extensão realizada na disciplina de Direitos Humanos e 

Fundamentais, e tem como objeto a análise do tema Verdade e Justiça de Transição. A problemática deflagradora da 

pesquisa se refere ao paradoxo entre as garantias dispostas no ordenamento jurídico, a realidade fática brasileira e em 

como o Estado tem enfrentado o obstáculo de garantir os direitos à memória, à verdade, à reparação e a justiça. Para 

isso, foram utilizadas informações extraídas de referências bibliográficas diversas e pesquisas de campo. Os resultados 

reiteram que existem várias garantias as quais asseguram o acesso à informação e incentivam a investigação de períodos 

autoritários, porém, os mecanismos da Justiça de Transição não são integralmente efetuados. Diante disso, faz-se 

necessária uma ampla difusão do conceito e das medidas da Justiça de Transição, com o objetivo de evitar o retrocesso 

a períodos como esses. Por fim, este artigo tem o intuito de suscitar questionamentos relacionados à implementação da 

justiça transicional e frisar a importância da efetiva aplicação das garantias que constituem o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

Palavras-chave: Memória. Reparação. Informação. Autoritarismo. Retrocesso. 

 

 

TRUTH AND TRANSITION JUSTICE: a parallel between the law system's 

guarantees and Brazilian reality 

 

ABSTRACT 

 

This article is the result of Curricular Extension Practices of the Human and Fundamental Rights   subject and it has as 

object the analysis of the theme Truth and Transition Justice. The emerging problem of the research refers to the 

paradox between the guarantees provided by the legal system, the Brazilian reality and how the State confronts the 

problems to preserve the memory, truth, reparation and justice. For this project, information  extracted from several 

bibliographical references and field research were used. The results confirm that there are several guarantees that attest 

to the access to information and encourage the investigation of authoritarian regimes, but the Transition Justice's 

mechanisms are not fully implemented. Given these points, it is necessary the widespread dissemination of the concept 

and measures of the Transition Justice, to avoid regression to that time. In conclusion, this article intends to raise 

questions related to the implementation of transition justice and stress the importance of  the application of the 

guarantees that constitute the Brazilian law system. 

 

Keywords: Memory. Reparation. Information. Authoritarism. Regression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente artigo é apresentar o estado da arte sobre o tema Verdade e Justiça de 

Transição, desenvolvendo a partir dele, reflexões acerca das experiências obtidas por meio da 

Prática Curricular de Extensão na disciplina de Direitos Humanos e Fundamentais, orientada por 

Ricardo Guerra, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). A 

saber, o tema tratado se define como um conjunto de medidas que envolvem questões de ordem 

política e jurídica, no momento de mudança de um regime autoritário para um regime democrático 

ou mesmo de um conflito armado para uma situação de paz. Assim, a Justiça de Transição se 

norteia por alguns indicadores, sendo eles: a responsabilização, a reparação, o direito à memória e à 

verdade e as reformas institucionais. 

Inicialmente, foi utilizado como referencial teórico o artigo “Justiça de Transição no Brasil: 

direito à memória e à verdade como elemento chave”,  produzido para a VI Jornada Internacional 

de Políticas Públicas – O desenvolvimento da crise capitalista e a atualização das lutas contra a 

exploração, a dominação e humilhação (2013),
4
 dos autores Inez Terezinha Stampa e Vicente 

Arruda Câmara Rodrigues, do qual se depreende que a Justiça de Transição é necessária, uma vez 

que busca investigar as violações ocorridas na ditadura militar. Por isso, acentua-se a importância 

de pesquisar sobre o assunto e aprofundar o aprendizado por meio de referências doutrinárias 

diversas, porquanto, ao investigar sobre o tema, percebe-se que não faltam garantias legais, todavia, 

nem todas as medidas de aplicação da justiça transicional são efetivas. 

Adiante, a Prática Curricular de Extensão efetuou-se de forma empírica, a partir da 

entrevista com Emílio Peluso Neder Meyer, Coordenador do Centro de Estudos em Justiça de 

Transição da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As perguntas feitas a ele foram 

direcionadas ao legado autoritário deixado pela ditatura militar no Brasil e em como as comissões 

governamentais têm trabalhado em prol dos que sofreram violações de direitos humanos. Além 

disso, foi feito um questionário de forma aleatória para os alunos da graduação de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e Universidade  Federal de Minas 

Gerais (UFMG), realizada por meio da plataforma do Google Docs, com a finalidade de coletar 

indícios de amostragem sobre o conhecimento e o posicionamento desses alunos sobre Verdade e 

Justiça de Transição, bem como, sobre os aspectos principais que envolvem o referido tema. 

                                                           
4
 STAMPA, Inez Terezinha; RODRIGUES, Vicente Arruda Câmara. Justiça de Transição no Brasil: direito à memória 

e à verdade como elemento chave. In: VI Jornada Internacional de Políticas Públicas – O desenvolvimento da crise 
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Portanto, os estudos e reflexões originárias da Prática Curricular de Extensão serão expostos 

no presente artigo, com intuito de gerar discussões no âmbito acadêmico sobre um tema pouco 

difundido na sociedade e nas universidades do país, além de colocar em prática o direito à memória 

e à verdade, um dos mecanismos da Justiça de Transição, como forma de não retroceder a um 

Estado autoritário. 

 

2 AS DISPOSIÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO QUE VERSAM 

SOBRE AS GARANTIAS REFERENTES À JUSTIÇA TRANSICIONAL 

 

O ordenamento jurídico brasileiro está repleto de regras e princípios que resguardam esse 

ramo tão novo, englobado pelos Direitos Humanos, o qual se denomina Justiça de Transição. Nesse 

viés, a Constituição da República (Brasil, 1988) tipifica três princípios,
5
 sendo seus dois primeiros 

títulos que tratam “Dos Princípios Fundamentais” e “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” 

inerentes a todos brasileiros, além de seu Preâmbulo que norteia a prática dos governantes. Vale 

ressaltar que os princípios são abrangentes, pois contêm um certo grau de generalização e 

configuram uma versatilidade de encaixes nos casos concretos. Devido a isso, eram utilizados, até 

meados dos anos 90, para resguardar as garantias da Justiça de Transição, uma vez que não existia 

regulamentação expressa sobre tal tema. 

Sendo assim, pode-se aferir que a partir de 1995, quando começaram discussões mais 

relevantes sobre o tema, o Direito à memória e à verdade, uma das principais vertentes da Justiça de 

Transição, era fundamentado principalmente no art. 5º, inciso XXXIII.
6
 Além desse artigo que 

legitima reivindicações nesse sentido, as primeiras comissões sobre Justiça de Transição  foram  

criadas,  como  a  Comissão  de  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos  (Lei nº 9.140, de  04  de  

dezembro  de  1995) e  a  Comissão  de  Anistia (Lei n
o
  10.559, de  13 de  

novembro de 2002).
7
 Ademais, a lei nº 10.559/02 regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), que em seu caput e parágrafos seguintes, garante o direito a 

reparação aos que “no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da 

                                                           
5
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.. Acesso em: 26 fev. 2019. 
6
 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes:  XXXIII.  Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
7
 BRASIL. Lei nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995. Disponível em: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/104145/lei-9140-95. Acesso em: 02 mar. 2019. 

BRASIL. Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10559.htm. Acesso em: 27 fev. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.140-1995?OpenDocument
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Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de 

exceção, institucionais ou complementares”. 

No entanto, apesar da criação dessas medidas, do retorno do Estado Democrático de Direito 

e da preocupação em se apurar fatos encobertos de uma época violenta como foi a ditadura militar, 

é de suma importância reconhecer que na Constituição da República de 1988 não há tipificado o 

direito à memória e à verdade. Constata-se que a palavra “memória” aparece apenas no caput do art. 

216 do texto Constitucional que diz “à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”,
8
 o que não diz respeito a principal vertente da justiça transicional. 

Além disso, apenas nos anos 1990, a atuação dos sistemas internacionais de Direitos 

Humanos foi mais incisiva, isto é, após a promulgação da CRFB/88, por isso o reconhecimento do 

direito à memória e à verdade e dos demais ramos da Justiça de Transição eram considerados 

atípicos. Contudo, pode-se inferir que num Estado Democrático esses direitos podem ser extraídos 

por interpretação, por meio de princípios que são amplamente considerados, por  exemplo, o art. 5º 

e seus §§2º e 3º que os legitimam.
9
 

Outrossim, em 2009, foi criado o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – 

Memórias Reveladas (Portaria nº 204, de 13 de maio de 2009) da Ministra chefe da Casa Civil,
10

 

como outra forma de promover os direitos da justiça transicional. Além disso, o Presidente decretou 

a aprovação do Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3 (Decreto nº 7.037, de 21 de 

dezembro de 2009) que tipifica vários assuntos relacionados à Justiça de Transição,
11

 como o art. 

2º, inciso I, alínea C.
12

 Ademais, em 2011, a Presidenta sancionou duas leis, sendo que a primeira 

(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011)
13

 regula o acesso a informações previstas no art. 5º, 

inciso XXXIII, art. 37, §3º, inciso II e no art. 216, §2
o
 da Constituição da República de 88,

14 e a 

                                                           
8
 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira [...]. 
9
 Art. 5º, §2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.  
10

 BRASIL. Portaria Nº 204, de 13 de maio de 2009. Disponível em: http://conarq.gov.br/index.php/portarias-

federais/137-portaria-n-204,-de-13-de-maio-de-2009. Acesso em: 04 mar. 2019. 
11

 BRASIL. Decreto Nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7037.htm. Acesso em: 06 mar. 2019. 
12

 Art. 2º, inciso I, alínea c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos Humanos e 

construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. 
13

 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 27 fev. 2019. 
14

 Art. 37, §3º, inciso II. o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 

Art. 216, §2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.037-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.037-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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segunda (Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011), que criou a Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) no âmbito da Casa Civil da Presidência da República.
15

 Ante o exposto, percebe-se que 

existem diversos dispositivos que versam sobre as garantias que a justiça transicional visa aplicar, 

com o intuito de propiciar a transição de um Estado autoritário para um Estado Democrático de 

Direito. 

 

3 APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO NA REALIDADE FÁTICA 

BRASILEIRA COM RELAÇÃO À JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO  

 

Os mecanismos da Justiça de Transição 

 

podem ser judiciais ou extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional, 

bem como abarcar o juízo de processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma 

institucional, investigação de antecedentes, a destituição de um cargo ou a combinação de 

todos esses procedimentos (ANNAN, 2009, p. 325).
16

 

 

Por isso, o direito à memória e à verdade complementada com a reparação econômica ou 

moral (com a finalidade de reforçar a ideia de não repetição), assim como a investigação dos crimes 

cometidos e a responsabilização dos respectivos autores, são de suma importância para o período 

transicional. Destarte, analisar os resultados e como têm ocorrido as reparações no aspecto prático é 

de extrema relevância para o avanço da Justiça de Transição no Brasil. 

 

3.1 Lei de Anistia: um paradoxo entre a responsabilização criminal como elemento 

constitutivo da Justiça de Transição e a decisão do Supremo Tribunal Federal 

 

O Brasil passou por um momento ditatorial entre 1964 e 1985, no qual os agentes do regime 

exerceram de diversas formas violações de direitos humanos em face do Estado, como: repressão 

política, por meio de banimentos, cassação de mandatos e de direitos políticos, além de 

desaparecimentos forçados, sequestros, prisões arbitrárias, práticas de tortura, dentre outros. Diante 

disso, o Brasil deveria promover um período transicional após os anos de repressão militar. 

                                                           
15

 BRASIL. Lei Nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm. Acesso em: 06 mar. 2019. 
16

 ANNAN, Kofi. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-conflito. Relatório 

apresentado ao Conselho de Segurança da ONU em 23.08.04. In: Revista Anistia: política e justiça de transição, 

Brasília n. 1, p. 325, Brasília, jan./ jul. 2009. 
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Logo, ao final do regime a Lei de Anistia (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979) foi 

aprovada.
17

 Assim, o art. 1º da Lei 6.683/79 expressa que: 

 

É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 

1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes 

eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 

Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 

sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§1º. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

 

Entretanto, existiam alegações de que a Lei de Anistia se encontra em desconformidade com 

a Constituição da República de 1988, pois havia diversas discussões em relação à forma de 

interpretação e sua área de abrangência. A interpretação judicial dada até então era de que os crimes 

de qualquer espécie, incluindo os de violações de direitos humanos, e os agentes políticos 

responsáveis por esses crimes também seriam anistiados. 

Em 2008, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) propôs a Arguição de 

Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) 153,
18

 declarando que a Constituição de 1988 

não recepcionava a interpretação dada até o momento do §1º, art. 1º da Lei de Anistia, requerendo, 

portanto, que os crimes  comuns  praticados  pelos  agentes  da  repressão não  fossem  considerados  

extensão  da  expressão  “crimes  políticos  ou  conexos”.  Como  

consequência, a referida lei proporciona um desprovimento de efeitos jurídicos, visto que denota 

obstáculos para investigar os fatos e identificar os responsáveis por crimes acontecidos durante o 

regime. 

No ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a improcedência da ADPF 

153, alegando que a Lei de Anistia também se estendia aos violadores de direitos humanos e que 

esta seria o resultado de um compromisso entre as diversas forças políticas, do governo e da 

oposição,  presentes  no  país  durante  a ditadur a militar.  Todavia,  sete  meses  depois, o Brasil foi  
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 BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm. Acesso em: 26 fev. 2019. 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153. 2010. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960. Acesso em: 26 fev. 

2019. 
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condenado em face dessa decisão pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no caso 

Gomes Lund e outros
19

, além disso, tal instituição determinou a ampla divulgação dos casos de 

maior repercussão. 

Após um ano, a Procuradoria Geral da República (PGR) emitiu um parecer em 

conformidade com a decisão do STF, afirmando que a anistia foi concebida de forma bilateral, 

como um movimento de reconciliação e pacificação nacional.
20

 

O Estado Brasileiro aprovou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) no 

Congresso Nacional como norma supralegal, reconhecendo sua aprovação mediante o Decreto 

Legislativo nº 27 de 1992 e sua promulgação por meio do Decreto nº 678,
21

 do mesmo ano. Já a 

Corte Interamericana é produto da CADH e possui jurisdição no Brasil pela aprovação desta, mas, 

além disso, foi também reconhecida por meio do Decreto Legislativo nº 89 de 1998,
22

 que 

determina a obrigação do cumprimento de suas decisões.  

Ademais, a Constituição da República de 1988, em seu art. 4º, inciso II, dispõe a prevalência 

dos direitos humanos como um dos princípios regentes das relações internacionais.
23

 Além disso, o 

§2º, art. 5º da Carta afirma que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”. Para mais, o §3º, art. 5º dispõe que “os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais”. Diante do exposto, percebe-se que o Brasil reconhece em 

vários de seus dispositivos a jurisdição dos tratados internacionais que ratifica, evidenciando a 

validade da decisão da CIDH e a obrigatoriedade do seu cumprimento. 

                                                           
19

 O caso Gomes Lund e outros foi  levado à Corte Interamericana de Direitos  Humanos devido à demora no trâmite do 

processo e a omissão do Estado brasileiro. A Corte condenou o Estado pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas 

durante a Guerrilha do Araguaia, que aconteceu entre 1967 e 1974, destacando a obrigação de investigação dos fatos, 

julgamento e punição dos responsáveis, se for o caso. Além de possibilitar o acesso aos documentos em poder do 

Estado sobre a guerrilha. 

A sentença completa da Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Gomes Lund e outros v. Brasil  encontra-se 

disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. Acesso: 07 mar. 2019. 
20
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 Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: II. 

prevalência dos direitos humanos. 
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Dessa maneira, na tentativa de acatar a decisão internacional, até o ano de 2018, o Ministério 

Público Federal (MPF) ajuizou 37 ações criminais na busca da responsabilização individual dos 

agentes que cometeram crimes de lesa-humanidade na época da ditadura. Entretanto, 27 denúncias 

contra ex-agentes da repressão foram rejeitadas e aguardavam por recursos. Das 7 ações que foram 

recebidas, 5 delas encontravam-se suspensas, uma aguardava julgamento em primeira instância e a 

outra, decisão de recebimento. As 3 ações restantes estão com pendências. Além disso, em 9 ações 

foram declaradas a extinção de punibilidade em face do falecimento dos acusados. (RELATÓRIO 

DO CJT/UFMG, 2018).
24

 

Em março de 2018, o Brasil foi condenado, pela segunda vez, em uma sentença proferida 

pela CIDH. No caso Herzog,
25

 o país foi considerado responsável pela violação da proteção judicial 

e dos direitos às garantias judiciais 

 

pela falta de investigação, bem como do julgamento e punição dos responsáveis pela tortura 

e pelo assassinato de Vladimir Herzog, cometidos em um contexto sistemático e 

generalizado de ataques à população civil, bem como pela aplicação da Lei de Anistia No. 

6683/79 e de outras excludentes de responsabilidade proibidas pelo Direito Internacional 

em casos de crimes contra a humanidade. (CIDH, Caso Herzog e outros vs. Brasil, 2018). 
26

 

 

Ante o exposto, pode-se concluir que judiciário brasileiro, por meio da Lei de Anistia e de 

excludentes de punibilidade, bloqueia a responsabilização penal dos perpetradores de violação de 

direitos humanos no período ditatorial, colocando-se em posição de conivência à manutenção da 

impunidade desses crimes. Por certo, as ações de persecução individual podem resultar em 

melhorias nos indicadores de direitos humanos e fortalecer o Estado Democrático de Direito por 

meio da garantia do direito à justiça (MEYER, 2017, p. 294), todavia, o Brasil optou por assumir a 

posição de único país da América Latina que “ainda não conta com condenações individuais dos 

perpetradores dos crimes contra a humanidade” (p. 289), além de violar os preceitos fundamentais 

da própria Constituição e gerar uma responsabilidade internacional. 

 

                                                           
24

 O relatório do CJT/UFMG de acompanhamento das ações criminais de responsabilização individual sobre violações 

de direitos humanos perpetradas na ditadura brasileira encontra-se disponível em: http://www.iser.org.br/site/wp-

content/uploads/2018/11/CJT.-Relato%CC%81rio-CIDH-Ac%CC%A7o%CC%83es-Penais-FINAL.pdf. Acesso em: 09 

mar. 2019 
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 Vladimir Herzog foi morto após ser chamado para prestar esclarecimentos nas dependências do Destacamento de 

Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi). A versão oficial da época, 

apresentada pelos militares, foi a de que Herzog teria se enforcado com um cinto, e divulgaram a foto do suposto 

enforcamento. Testemunhos de jornalistas presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura. Além disso, 

em 1978, o legista confirmou ter assinado o laudo necroscópico sem examinar ou sequer ver o corpo. 
26

 A sentença completa da Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Herzog e outros vs. Brasil encontra-se 

disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf. Acesso em: 10 mar. 2019. 
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3.2 Abertura do Poder Judiciário ao reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão 

indenizatória 

 

Ao relembrar o fato que ocasionou tantas violações aos direitos humanos no Brasil, consta-

se a necessidade de reparações, tanto no âmbito criminal como discorrido acima, quanto na esfera 

cível, a qual será retratada a seguir. Com o avanço das reivindicações acerca da Justiça de Transição 

no Brasil, os tribunais têm decidido de diversas formas no que tange aos casos cíveis, porém, 

constata-se que, principalmente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífico nas decisões afetas 

a casos relacionados à ditadura. Além disso, 

 

o Poder Judiciário brasileiro tem apresentado uma maior abertura quanto ao 

reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória em relação aos danos 

sofridos pelos resistentes e perseguidos políticos durante a ditadura militar. Ou seja, 

reparações de caráter civil tem obtido um maior sucesso no Judiciário, se comparadas com 

outros mecanismos da justiça transicional (MEYER, 2017, p. 195 e 196). 

 

É importante frisar que a imprescritibilidade da pretensão indenizatória vai contra o art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32,
27

 logo, “as ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos 

fundamentais ocorridas durante o regime militar são imprescritíveis, não se aplicando o prazo 

quinquenal” previsto neste decreto (MEYER, 2017, p. 198). 

Destarte, a maioria dos casos cíveis que resultaram da ditadura é de natureza indenizatória 

por danos morais, nos quais os autores das ações são familiares de perseguidos políticos e pessoas 

que foram violadas física e psicologicamente. Com isso, visam a reparação por meio de 

compensação financeira e uma declaração oficial de responsabilidade civil do Estado, além de 

amenizar a dor e sofrimento ocorridos no período. Outrossim, existem outras reivindicações 

advindas dessa época, como: danos materiais e ações declaratórias de mudança de nome de 

logradouros, alterações em certidões de óbito, dentre outras. 

Como dito anteriormente, os tribunais têm decidido de forma pacífica em relação à 

imprescritibilidade da pretensão indenizatória, contudo, alguns tribunais já decidiram de forma 

contrária quando trataram desta questão. Por exemplo:  

 

pode-se mencionar o REsp nº 845.228, de relatoria também do então Ministro do STJ Luiz 

Fux, julgado em 23 de outubro de 2007. Esse recurso foi aviado em razão de confirmação 

de sentença denegatória da indenização pleiteada. Tratava-se, originariamente, de uma ação 

de reparação por danos morais e materiais e reconhecimento de efeitos previdenciários e 

                                                           
27

 Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da 

data do ato ou fato do qual se originar. 
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trabalhistas contra o Estado, em razão de prática de “atos ilegítimos decorrentes de 

perseguição política perpetrada por ocasião do golpe militar de 1964, que culminaram na 

prisão do autor, bem como em sua tortura”. A ação teve seu pedido julgado improcedente 

em sentença de primeiro grau. Tal decisão foi confirmada em apelação ao TRF da 2ª 

Região. Reafirmou-se que a pretensão restara prescrita, tendo a vítima recorrido, então, ao 

STJ, através do analisado REsp 845.228, conseguindo, dessa forma, acordão favorável a 

sua demanda reparatória. (MEYER, 2017, p. 197). 

 

Portanto, pode-se dizer que após a consolidação das decisões que abarcam as reparações na 

esfera cível, houve um grande avanço nos reparos indenizatórios, os quais em sua maioria estão 

fundamentados na dignidade da pessoa humana e no direito de agir como um pilar imprescritível. 

Por conseguinte, é notório o progresso na efetivação das garantias de reparação no que tange às 

violações de direitos naquela época. 

 

4 OS PRINCÍPIOS QUE POSSIBILITAM A APLICAÇÃO PRÁTICA DA JUSTIÇA 

TRANSICIONAL SOB O PRISMA DO CENTRO DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO DA 

UFMG
28

 

 

4.1 Responsabilização 

 

Meyer (2017, p. 227) afirma que “após o estabelecimento de um Estado Democrático de 

Direito, respeitador de leis e garantidor de direitos humanos, espera-se que o próprio Estado 

investigue e condene firmemente” práticas de crimes. Entretanto, há a possibilidade de evitar que 

essas punições ocorram, por exemplo, por meio da anistia, isto é, uma concessão de perdão por 

parte do Estado. 

Como já supracitado, a anistia no Brasil foi concedida por meio da Lei 6.683/79.
29

 No 

entanto, essa lei se encontra em desacordo com as decisões internacionais, pois ignora a prevalência 

dos direitos humanos e concede anistia às pessoas que praticaram crimes de lesa-humanidade. Além 

disso, a responsabilização civil tem o intuito de compensar financeiramente o indivíduo que teve 

seus direitos violados. Nesse aspecto, houve avanços, visto que o judiciário, em sua maioria, 

pacificou suas decisões no que tange às reparações indenizatórias. 
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 Entrevista concedida no dia 24 de outubro de 2018, no Centro de Estudo de Justiça de Transição da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) – Avenida João Pinheiro, 100. Ed. Vilas Boas, Belo Horizonte/MG.  
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 BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm Acesso em: 26 fev. 2019. 
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4.2 Reparação 

 

No período de 2007 a 2016 o sistema básico de reparações do Brasil estava centrado na 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Segundo Peluso, a referida instituição tinha um corpo 

de conselheiros que mantinha um posicionamento bastante sensível ao que significa a Justiça de 

Transição e reconhecia a importância da memória para um Estado Democrático.  

Dessa forma,  a Comissão buscou acelerar os processos de julgamento de anistia, pagando 

indenizações, fixada na Lei nº 10.559/02,
30

 aos indivíduos reconhecidos como anistiados políticos, 

ou seja, aqueles que lutaram contra a ditadura e sofreram perseguições neste período. Além disso, 

revisaram os julgamentos que concederam indenizações em valores indevidos, rediscutiram os 

processos e evitaram que os pagamentos fossem em valores exorbitantes. Ademais, foram 

realizadas medidas de reparação simbólica, como as caravanas de anistia, em que as pessoas que 

haviam sido perseguidas tinham seus processos julgados publicamente, possibilitando às novas 

gerações o entendimento do que é ser perseguido por uma  ditadura.  Além  disso,  a  criação  de  

revistas  científicas,  como  a “Revista  da  Anistia  

Política e a Justiça de Transição”, que serviu para fazer uma difusão científica do que é a anistia e 

trouxe uma discussão sobre a Justiça de Transição no Brasil. Por consequência, nesse período, o 

Brasil tornou-se um modelo em termos de reparação simbólica na América Latina. 

Contudo, em 2016, quase todos os membros da Comissão de Anistia foram exonerados, o 

que nunca havia acontecido, porque a Comissão é de Estado, ou seja, os membros que atuam como 

conselheiros não recebem para tal, pois é uma atividade de relevante interesse público. Após isso, a 

Comissão passou a ser vista como “de governo” e, dessa forma, as pessoas que passaram a ocupar 

os cargos apresentam um perfil mais burocrático. Além disso, o Ministro da Justiça passou a rever 

as decisões da Comissão sobre o reconhecimento de concessão de anistia, retirando de algumas 

pessoas o emblema de anistiado político. Portanto, Peluso reconhece esse momento como um 

retrocesso imenso no processo reparatório do Brasil. 

 

4.3 Memória e Verdade 

 

Os princípios Memória e Verdade têm como base o direito de acesso à informação, que 

avançou a partir de 2011, com a Lei de Acesso a Informação. Entretanto, é uma questão que 
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 BRASIL. Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. Disponível em: 
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encontra muitos obstáculos no Brasil,  por exemplo, a posse pelas Forças Armadas dos arquivos do 

período militar, que não podem ser de franco acesso ao público. 

O entrevistado afirma que, a partir de 2012, houve uma época bastante profícua em relação à 

Memória e Verdade, com a criação da CNV, permitindo uma evolução na discussão do que foi a 

ditadura. A Comissão Nacional Verdade avançou no sentido de sistematização das informações, por 

meio de uma base científica formada por uma Comissão de Estado. As descobertas da CNV 

propiciaram a desmistificação da ideia de que a tortura ocorria ocasionalmente em “porões da 

ditatura”. Dessa forma, descobriram  cadeias e ordens de comando, desde 1964, além de 

documentos que evidenciam  atos  praticados de forma sistemática e generalizada,  autorizados pela 

lei naquele momento e que transparecem um sistema institucionalizado, mas que corresponderiam 

posteriormente, a crimes contra a humanidade. 

Segundo Peluso, os documentos do período ditatorial possuem um importante valor 

histórico, pois poderiam provar inúmeros atos de violação de direitos humanos. No entanto, estão 

em posse das Forças Armadas e, até o momento, as alegações são de que esses documentos  foram  

queimados há muito  tempo. Ademais, algumas  medidas  judiciais foram  

tomadas em face de agentes da reserva, com intuito de reaver e ter acesso às cópias ou documentos 

originais que estes mantinham consigo, para ampliar as informações sobre tal período. 

 

4.4 Reformas Institucionais 

 

As reformas institucionais têm como objetivo a “descaracterização do paradigma da 

repressão nos órgãos estatais” (BECHARA; FRANZOI, 2013, p. 15). Assim, para que ocorra uma 

aplicação efetiva, essas reformas devem ser associadas às demais medidas, uma vez que necessitam 

do resgate da memória, da compreensão da verdade e da reparação. 

De acordo com Emílio Peluso, não houve quase nenhuma modificação em relação ao 

judiciário, ao Ministério Público, às forças armadas e às polícias. O que houve, segundo ele, foram 

mudanças muito pontuais e pouco impactantes em termos institucionais, que ocasionam, por 

exemplo, uma total ausência de subserviência do poder militar ao poder civil, além de um 

posicionamento proeminente e uma reinserção de militares dentro da política. 
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5 A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE DIREITO DA PUC MINAS E DA 

UFMG A RESPEITO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

 

Com o intento de aferir o conhecimento de um grupo de alunos específicos, foram realizadas 

entrevistas com 40 graduandos em Direito na PUC Minas e na UFMG,
31

 como forma de coletar 

indícios de amostragem em sentido amplo sobre o conhecimento e o posicionamento destes alunos 

sobre  Verdade  e Justiça  de  Transição, bem  como os aspectos  principais que envolvem o referido  

tema. Para isso, foi elaborado um questionário com 12 perguntas, por meio da plataforma do 

Google Docs, sendo divididas em: 7 perguntas para aqueles que afirmaram ter conhecimento prévio 

sobre a Justiça de Transição e 5 perguntas para os que alegaram não ter conhecimento preexistente. 

As perguntas do formulário tinham o intuito de avaliar a percepção dos discentes em relação 

ao caráter internacional da Justiça de Transição, seus direitos, bem como seu papel no procedimento 

para redemocratização, além da ONU como uma instância determinante para sua aplicação e das 

funções da Corte Penal Internacional. Ademais, o questionário indagou sobre a ditadura militar no 

Brasil, sua configuração como um período violento por parte do Estado e a prática de crimes, assim 

como a importância da memória e da verdade como elementos para inibir retrocessos. 

De acordo com as respostas, foi constatado que 67,5% dos alunos entrevistados conhecem o 

que é Justiça de Transição e 32,5% não conhecem. Dos alunos que conhecem a Justiça de 

Transição, 66,7% sabem do seu caráter internacional e apenas 18,5% sabem quais são os direitos 

relacionados a ela. Além disso, 74,1% dos entrevistados conhecem a Corte Penal Internacional, 

sendo que apenas 40,7% sabem suas funções. Ademais, 63% dos alunos sabem que a ONU é um 

dos órgãos determinantes na aplicação da Justiça de Transição. Outrossim, foi unânime o 

reconhecimento da importância da memória e da verdade sobre os casos de tortura e abuso do 

período da ditadura militar no Brasil, entre os alunos que desconheciam o tema. Além do mais, dos 

27 alunos que sabem o que é Justiça de Transição, 70,4% deles admitem que esta promove uma luta 

cotidiana para aperfeiçoar a democracia existente. 

Dessa forma, conclui-se que o nível de conhecimento dos discentes sobre a Justiça de 

Transição é alto em ambas as instituições e, mesmo não havendo um conhecimento específico, 

consideram importantes os direitos inerentes a ela, assim como seus mecanismos, que tem como 

finalidade evitar o regresso a um regime autoritário.  

 

                                                           
31

 Pesquisa realizada nos dias 04 e 05 de novembro de 2018 na PUC Minas,  Unidade Praça da Liberdade e na 

Faculdade de Direito da UFMG. Dos 40 graduandos, 20 eram alunos da PUC Minas e os outros 20 eram alunos da 

UFMG. 
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6 RESULTADOS 

 

Diante do exposto no presente artigo, este foi realizado com base em pesquisas 

bibliográficas e empíricas, com intuito de aferir como têm sido aplicadas as garantias dispostas no 

ordenamento jurídico  brasileiro referentes à Justiça de Transição. 

Vê-se, portanto, que nos casos civis houve uma evolução, tendo em vista a pacificação do 

judiciário em relação às decisões reparatórias. Além do mais, as reparações simbólicas também 

foram aplicadas, de fato, em uma determinada época, no qual o Brasil se tornou um modelo na 

América  Latina nesse  aspecto. Todavia, nos casos  criminais não  houve um progresso  tão efetivo,  

pois ainda existem barreiras, como a da Lei de Anistia em conflito com a determinação da CIDH, o 

que tem dificultado a responsabilização individual dos perpetradores de graves violações aos 

direitos humanos. 

Outrossim,  houve o envolvimento em relação à Lei de Anistia, da Ordem dos Advogados 

do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria Geral da República, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, do Ministério Público e do Poder Judiciário como um todo. 

No entanto, mais de 30% dos alunos entrevistados na pesquisa de campo desconhecem a Justiça de 

Transição. Identifica-se, portanto, que há um problema no cumprimento da determinação da CIDH 

e da Lei de Acesso à Informação, que corresponde à publicidade dos casos de maior repercussão. 

Visto que esses alunos estão inseridos no âmbito acadêmico, no qual se produzem discussões de 

diversos assuntos de relevância social e histórica e, em se tratando de discentes do curso de Direito, 

pressupõe-se que deveriam ter um conhecimento, mesmo que breve, sobre o tema. Além disso, é de 

se indagar se a população em geral possui acesso a divulgação dos casos, ou até mesmo, um 

conhecimento mínimo do que a justiça transicional representa. Em virtude disso, nota-se a 

dificuldade no desenvolvimento das medidas que possibilitam o entendimento do que é a Justiça de 

Transição, o que pode ocasionar retrocessos a períodos autoritários. 

Ademais, a entrevista com Emílio Peluso mostrou que, a partir de 2012, a Comissão 

Nacional da Verdade ganhou força e incentivo do Governo Federal para investigar os 

acontecimentos da ditadura militar. Com isso, foi descoberto que as violações aos direitos humanos 

(como torturas, prisões arbitrárias, etc.) aconteciam de forma sistematizada e generalizada. Além 

disso, o acesso aos documentos do referido período é dificultado, o que impossibilita o avanço do 

direito à memória e à verdade e ocasiona violação da Lei de Acesso à Informação, pois esta afirma 

no caput do art. 6º e inciso I que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Além do mais, no 

tocante às reformas institucionais, não houve avanços significativos, uma vez que necessita da 
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aplicação articulada  de outras medidas para sua efetivação, e como já explicitado acima, estas não 

têm sido executadas em sua integralidade. 

Por fim, pode-se concluir que os mecanismos da Justiça de Transição não são integralmente 

efetuados, por isso, é um tema que deve ser difundido de maneira ampla, tanto no âmbito 

acadêmico, quanto na sociedade em geral, como forma de cumprir inteiramente a Lei de Acesso à 

Informação e a determinação da CIDH. Para mais, a expansão do direito à memória e à verdade é 

necessária para promover a reconciliação nacional e fortalecer o Estado Democrático de Direito. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em breve síntese, o que foi apresentado neste artigo permite afirmar que os elementos que 

compõem a Justiça de Transição são de suma importância, visto que esta promove um grande 

impacto na sociedade, pois gera uma reflexão sobre os fatos ocorridos nos regimes autoritários, o 

que viabiliza uma participação mais efetiva da população e em decorrência disso, uma fiscalização 

voltada para a atuação do poder público. 

Diante disso, o texto inicia-se com a discussão sobre as diversas garantias legais que versam 

sobre a Justiça de Transição, com escopo de evidenciar como essas garantias evoluíram e obtiveram 

relevância no arcabouço jurídico brasileiro. 

Ao discutir a Lei de Anistia, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, em 2010, não se valeu 

da oportunidade de modificar um entendimento que propiciaria a elevação da jurisprudência aos 

valores protegidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Dessa forma, haveria a 

viabilização da responsabilidade individual dos autores dos crimes lesa-humanidade, o que 

proporcionaria a reversão do quadro de impunidade que permanece até o momento, consoante ao 

que ocorreu no âmbito cível, com o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão 

indenizatória. 

Ademais, salienta-se aqui a discordância sobre a fundamentação da decisão do STF, contida 

também no parecer da Procuradoria Geral da República, na qual afirma que a Lei de Anistia 

“resultou de um longo debate nacional, com a participação de diversos setores da sociedade civil, a 

fim de viabilizar a transição entre o regime autoritário militar e o regime democrático atual” (2011, 

p. 6). A lei foi promulgada em 1979, no entanto, apenas em 1985 houve de fato, o término da 

ditadura. Para mais, essa ocorrência acentua a submissão política do Congresso Nacional ao poder 

militar, o qual ainda estava presente no momento da aprovação da mesma, além de evidenciar a 

dificuldade de um debate democrático, pois as pessoas que se opunham ao regime eram reprimidas 

de tal forma, que torna impossível uma ampla participação da sociedade civil. 
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Em consoante à visão do Centro de Justiça de Transição da UFMG, constata-se que houve 

avanços, a partir de 2007, após a criação da Comissão de Anistia e com as reparações concernentes 

à Justiça de Transição, como reparações simbólicas e difusão científica do que a anistia representa. 

No entanto, a partir de 2016, houve uma diminuição na expansão dessas reparações, indicando 

assim, um retrocesso, uma vez que essas medidas não são mais prioridade da Comissão. Além 

disso, a dificuldade de acesso aos documentos do período militar impossibilita o avanço do direito à 

memória e à verdade e cria uma censura, como se discutir sobre o tema fosse uma afronta à 

conjuntura governamental vigente. De resto, a não divulgação das informações acerca de um 

passado autocrático, gera um descrédito nas instituições, não se podendo falar, portanto, na 

consolidação de um Estado Democrático de Direito, pois, para tal, é necessário que todas as 

medidas da Justiça de Transição sejam de fato implementadas. 

Por fim, o presente artigo tem como objetivo suscitar questionamentos a respeito da 

consolidação da Justiça de Transição e ressaltar a importância da implementação das garantias que 

integram o ordenamento jurídico brasileiro.  
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RESUMO 

 

Este artigo destaca a reflexão sobre as oficinas de direito à cidadania, participação social e política e representação 

juvenil, promovidas pelo projeto de extensão Ponto Jovem, ao longo de 2018. O projeto Ponto Jovem, coordenado pelo 

curso de Administração da PUC Minas Praça da Liberdade, tem como objetivo geral contribuir para a formação cidadã 

e profissionalizante dos jovens. As oficinas, objeto deste trabalho, foram realizadas em parceria com o curso de Direito 

da PUC Minas Praça da Liberdade e tiveram como referência o Estatuto da Juventude. Ao longo da pesquisa, buscou-se 

averiguar o conhecimento dos participantes acerca dos seus direitos previstos no Estatuto da Juventude e avaliar a 

percepção deles sobre como o tema é tratado nas oficinas do projeto. 

 

Palavras-chave: Cidadania. Direitos. Diversidade. Igualdade. Juventude. 

 

TRAJECTORY FOR CITIZENSHIP: report on the experience of the  

Ponto Jovem Project 

 

ABSTRACT 

 

This article highlights the reflection on the workshops about the right to citizenship, social and politics participation and 

youth representation promoted by the Ponto Jovem extension project throughout 2018. The Ponto Jovem project, 

coordinated by the Administration course of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC Minas) Praça da 

Liberdade campus, which has, as general objective, to contribute to the citizenship and vocational training of young 

people. The workshops, the direct object of this report, were carried out in partnership with the Law course of PUC 

Minas Praça da Liberdade and had as reference the Youth Statute. Throughout the research, the participants' knowledge 

about their rights under the Youth Statute and their perception about how the theme is treated in the project workshops 

was investigated. 

 

Keywords: Citizenship. Rights. Diversity. Equality. Youth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Ponto Jovem tem como objetivo contribuir para a formação profissionalizante de 

jovens em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um projeto extensionista que vem sendo 

executado desde 2014, sendo concebido e coordenado pelo curso de Administração da PUC Minas 

Praça da Liberdade e contando com inúmeras parcerias
7
.  

Dentre essas parcerias, o curso de Direito da PUC Minas Praça da Liberdade, em diálogo 

com a coordenação do projeto, tem participado com o objetivo específico de propor e executar 

oficinas temáticas sobre direitos da juventude, tendo como marcos o Estatuto da Juventude 

(BRASIL, 2013), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e a Constituição da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

Foi ficando cada vez mais claro, com o evoluir do projeto, que, para uma contribuição 

focada na autonomia e na emancipação de jovens em contextos de carências múltiplas, seria 

necessário alertar o público alvo do projeto para a sua condição de cidadãos, ou seja, de sujeitos de 

direitos, merecedores de igual respeito e consideração pelas outras pessoas e pelo próprio aparato 

estatal. Entende-se autonomia como a capacidade e a liberdade que o indivíduo possui de 

ressignificar o que lhe é ensinado (FREIRE, 1996). E, nesse contexto, as experiências 

emancipatórias são construídas ações libertadoras direcionadas à autonomia e à posição crítica em 

relação à realidade (FREIRE, 2005). 

A importância e justificativa do projeto residem no auxílio à formação de mão de obra 

qualificada, mas, principalmente, de sujeitos de direito, que possam gozar de autonomia para a 

tomada de decisão consciente. Assim, o Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013) despontou como 

uma poderosa ferramenta de trabalho para a execução do projeto. A justificativa de se trabalhar com 

os direitos da juventude decorre do diagnóstico, no âmbito da sociedade brasileira contemporânea, 

de lesões sistemáticas aos direitos e garantias fundamentais dos jovens brasileiros, principalmente 

daqueles privados de capital cultural, de capital social, de capital político e de capital econômico 

(BOURDIEU, 1989). 

O Estatuto da Juventude dispõe sobre os direitos dos jovens e sobre os princípios e diretrizes  

das  políticas  públicas  de juventude. Tais  diretrizes  podem ser sintetizadas pela promoção da 

autonomia e emancipação dos jovens, pela valorização e promoção da participação  social e política  

                                                           
7
 Ao longo dos anos, foram parceiros do projeto os cursos de Direito e Publicidade e Propaganda da PUC Minas Praça 

da Liberdade; Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Jornalismo e Administração da PUC Minas São Gabriel; 

Administração, da PUC Minas Coração Eucarístico; Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, os projetos de 

extensão Vila Fátima, Beira Linha e Sustentabilidade na Informática e o CEDUC Virgílio Resi. 
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dos jovens, pelo respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude, bem como 

pelo reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares 

(BRASIL, 2013, Art. 2º). 

No que tange às políticas públicas direcionadas à juventude, o Estatuto indica a necessidade 

de ampliação de alternativas de inserção social do jovem, a necessidade de promoção de programas 

que priorizem o desenvolvimento integral deste e sua participação ativa nos espaços decisórios 

(BRASIL, 2013). 

A iniciativa do projeto inscreve-se dentro da política extensionista da PUC Minas, a qual 

explicita a importância da democratização do conhecimento produzido - por meio da ampliação dos 

canais de interlocução com os segmentos externos, assim como entende que essa relação dialógica 

permite retroalimentar o ensino, a pesquisa e a própria extensão universitária. No âmbito 

institucional da PUC Minas, tem-se buscado a inserção das ações extensionistas nos projetos 

pedagógicos dos cursos (PPC) como uma escolha estratégica para implantar a extensão no cotidiano 

dos alunos de graduação (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 

2010). 

O projeto Ponto Jovem oferece a possibilidade de execução de atividades vinculadas a 

vários cursos da PUC Minas. Há a possibilidade de inclusão de práticas extensionistas relacionadas 

a disciplinas e estágios obrigatórios, assim como de orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

No âmbito do curso de Administração, o projeto atende ao pressuposto de propiciar "a interação 

aluno, professor e sociedade, visando estabelecer relações entre a realidade e a produção do 

conhecimento, tendo em vista proporcionar, aos participantes, formação integral, comprometida 

com a mudança social" (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 

2019). O tema da qualificação profissional e da gestão da informação e do conhecimento está 

diretamente relacionado a conteúdos do curso. 

O projeto alinha-se ao projeto pedagógico do curso de Direito ao contribuir para uma 

formação interdisciplinar, crítica, interventiva e transformadora da realidade, tendo como foco a 

garantia dos direitos e a promoção de um Estado e uma sociedade democráticos,  assim como 

contribui para a formação de agentes jurídicos éticos, comprometidos com a intervenção e com a 

transformação social. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2014). 

As oficinas sobre direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude exigem uma capacitação 

teórico-metodológica interdisciplinar e possibilitam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

para os extensionistas do projeto de todas as áreas de conhecimento. Nos projetos pedagógicos dos 

cursos envolvidos, há o entendimento do papel da extensão como uma oportunidade de qualificação 

profissional, viabilizando a articulação entre teoria e prática, a promoção de ações formadoras de 
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profissionais cidadãos, a divulgação do conhecimento e socialização das conquistas resultantes da 

pesquisa e da criação cultural geradas na instituição, revelando o compromisso social da 

universidade, a indução de novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber, dentre outros papéis (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2014, 2019). 

Saliente-se que o projeto se enquadra como uma atividade social em prol da cidadania e do 

desenvolvimento dos jovens, como também atende às exigências de um projeto que envolve alunos, 

professores e sociedade em relações dialógicas. Os alunos e professores dos cursos, assim como os 

jovens atendidos, têm papel ativo e poderão atuar como agentes de criação de um novo construto. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a experiência das oficinas de Direito à Cidadania, 

Participação Social e Política e Representação Juvenil, oferecidas a jovens que participavam de 

atividades  juntamente com os parceiros do projeto Ponto Jovem - Centro de Educação para o 

Trabalho CEDUC Virgílio Resi e o projeto de extensão Vila Fátima. Espera-se que essa reflexão 

permita compreender como os jovens têm adquirido conhecimento dos seus direitos, previstos no 

Estatuto da Juventude, e compreender o resultado da avaliação das oficinas para que o projeto possa 

(re)alinhar as suas ações. 

 

2 A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO PARA A CIDADANIA DO JOVEM BRASILEIRO 

 

O contexto socioeconômico no qual o jovem brasileiro está inserido apresenta uma enorme 

complexidade e um conjunto grande de desafios relacionados ao trabalho, à educação, à família, 

dentre outros, numa relação de interseção complexa. Diante destas adversidades, os direitos 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) não são 

suficientes para suprir as demandas dos jovens para exercerem a sua cidadania, desencadeando a 

necessidade de criar uma legislação suplementar. É nesta vertente que surge o Estatuto da 

Juventude, Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013, que define como jovens aqueles que se encontram 

na faixa etária compreendida entre 15 a 29 anos (BRASIL, 2013). Mas quem são e como vivem os 

jovens brasileiros? Com quais desafios se deparam? 

 

2.1 Os desafios no caminho do jovem brasileiro 

 

Quando se fala de jovens brasileiros, fala-se, na realidade, de jovens de classes sociais 

distintas, de várias etnias, de distintos níveis de instrução, ou seja, de uma diversidade de jovens 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

102 

que, na ausência de ações pertinentes, facilmente poderão ser marcados pela desigualdade e até 

mesmo pela marginalidade social. 

De acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citado por Agenda 

Pública (2015), em 2012 o Brasil tinha 52.237.849 jovens de 15 a 29 anos, o que corresponde a 

aproximadamente 27% de toda a população. Segundo a Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião da 

Juventude Brasileira, realizada pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) em parceria com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), três em cada 

cinco jovens ainda moram com os pais; 40% já têm filhos e destes, 28% são homens e 54% 

mulheres; aproximadamente 16% dos jovens estão em estado de vulnerabilidade; 9% na faixa da 

pobreza; e 4% na pobreza extrema (AGENDA PÚBLICA, 2015). 

No que se refere à educação, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua de 2016 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017b) 

apontam que a frequência à escola é de 87,2% para o grupo de jovens de 15 a 17 anos de idade, 

faixa etária compatível à frequência ao ensino médio e equivalente a 9,3 milhões de estudantes. No 

grupo de jovens de 18 a 24 anos, 32,8% deles estavam frequentando a escola, o que corresponde a 

7,3 milhões de estudantes. 

No entanto, 24,8 milhões de pessoas de 14 a 29 anos não frequentavam escola e não haviam 

passado por todo ciclo educacional até a conclusão do ensino superior.  Desse grupo, 52,3% eram 

homens e mais da metade deles declararam não estar estudando por conta do trabalho, além de 

24,1% não terem interesse em continuar os estudos. Entre as mulheres, 30,5% não estudavam por 

conta de trabalho, 26,1% por causa de afazeres domésticos ou do cuidado de pessoas e 14,9% por 

não terem interesse (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017b). 

Ao analisar a inserção do jovem no mercado de trabalho, faz-se necessário utilizar o 

conceito de trabalho decente. Criado em 1999, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

ele refere-se às “oportunidades  para homens e mulheres obterem trabalho decente e produtivo em 

condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana” (OIT, citado por INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA / IBGE, 2017a, p.40). Um dos eixos de 

trabalho decente é o de oportunidades de emprego. 

Segundo dados do IBGE (2017a), em 2016, do total de pessoas desocupadas, mais da 

metade (54,9%) eram jovens de 16 a 29 anos de idade. No Estado de Minas Gerais, a taxa de 

desocupação para jovens de 16 a 29 anos de idade foi de 19,3%. 

Um dado preocupante é que o jovem se insere no mercado de trabalho sem 

profissionalização, sem se preocupar com medidas ou ações que elevem seu salário e que, mesmo 

considerando a participação política importante, ele não sabe como se tornar um ator político 
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(AGENDA PÚBLICA, 2015). A partir dos dados explicitados, é possível ilustrar o caminho do 

jovem ao exercício da cidadania. Primeiramente, é oportuno destacar que  

 

o conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma perspectiva sistêmica 

na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa que tem meios para 

exercer o voto de forma consciente e participativa. Portanto, cidadania é a condição de 

acesso aos direitos sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e econômico (salário 

justo, emprego)  que permite que o cidadão possa desenvolver todas as suas 

potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada e consciente, da 

construção da vida coletiva no Estado democrático (BONAVIDES; MIRANDA; AGRA, 

2009, p.19). 

 

Sendo assim, cidadão é aquele que detém direitos e deveres, ou seja, aquele que atua com 

responsabilidade dentro da sociedade. Tais direitos vão possibilitar a participação efetiva do 

cidadão. Nesse sentido, conceitua Pinsky (2013):  

 

Afinal, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei: é, em resumo ter direitos civis. É também participar no destino da 

sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não 

asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 

indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a 

uma velhice tranquila (PINSKY, 2013, p. 9). 

 

Afinal, o jovem é cidadão? Sim. O jovem é cidadão, posto que tem direitos garantidos pelo 

Estado por meio do Estatuto da Juventude e da Constituição Brasileira e pode participar plenamente 

da sua vida em sociedade, de forma consciente. Quer dizer que o Estado se compromete a respeitar 

tais direitos, assegurando a integridade dos direitos da juventude em relação aos demais cidadãos e 

em relação ao próprio aparato estatal. 

A participação política e a representação juvenil fazem-se presentes nos espaços escolares e 

acadêmicos por meio dos grêmios estudantis no ensino médio e nos diretórios acadêmicos e 

diretórios centrais dos estudantes no ensino superior. Mas é preciso destacar também que muitos 

jovens passam a se interessar por política e a serem ativos após se reconhecerem  identitariamente 

com alguma causa específica que os leva a outro patamar de conhecimento e compreensão de seus 

direitos e da realidade social, pois 

 

além do movimento estudantil universitário, é possível encontrar estudantes vinculados a 

outros grupos que vão de partidos políticos – autoconsiderados de esquerda, principalmente 

– até grupos de militância específicos, nucleados a partir de temas relativos à 

diversidade/identidade, como os movimentos negro, feminista e GLBT (gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros) ou, mais contemporaneamente, LBGT ou LBGTTTS2.  

 

Esses espaços tendem a servir como contextos de aprendizagem política – uma vez que 

neles os jovens acessam discussões sobre política, cidadania e direitos humanos, 

oportunizando uma formação fragilizada em praticamente todos os currículos formalizados 
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das escolas e universidades, onde o estudo e a discussão política não são privilegiados. 

(MAIA et al., 2011, p.171). 

 

É também um desafio, para o jovem politicamente ativo, ser ouvido e respeitado, pois 

tradicionalmente é relacionado a adjetivos subalternizantes, marginalizantes, como por exemplo: 

baderneiro, rebelde, imaturo e impetuoso; porém, é importante constatar que tais adjetivos não 

retratam a realidade juvenil. O jovem estuda, trabalha, contribui na dinâmica da vida doméstica, 

escolar e comunitária, com um papel de relevo na vida em sociedade. Parte-se do pressuposto de 

que 

 

É importante que estes “sujeitos históricos” tenham o máximo possível de informações, 

além de possibilidades de discussão e representatividade no espaço público, a fim de que 

possam realmente contribuir para a definição das orientações e decisões seguidas pela 

comunidade. (ENRIQUEZ, 2006, citado por MAIA et al., 2011, p.172). 

 

Uma fragilidade encontra-se vinculada à dificuldade do jovem de se enxergar como um 

sujeito de direitos e deveres e de ter essa posição reconhecida política e socialmente. 

 

2.2 A construção do arcabouço jurídico  

 

O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a se preocupar em constituir direitos 

civis dos jovens. Como enfatiza Severo (2014), é com a edição do Ano Internacional da Juventude, 

pelas Nações Unidas em 1985, que o tema dos direitos dos jovens passa a ser efetivamente 

discutido pelos países latino-americanos.  

No caso brasileiro, essa demora ao tratar do assunto decorre do equívoco da conceituação 

social do jovem. Este equívoco teve tanta ênfase, por tanto tempo, que trouxe reflexos graves à 

cronologia da legislação. Preocupou-se primeiramente em criar leis e políticas públicas para tratar 

problemas relacionados à violência em que os jovens se envolviam,  para depois se criar uma  

legislação específica  tratando sobre trabalho, educação,  

lazer, diversidade, desporto, entre outros assuntos relacionados ao jovem e, principalmente, à 

dignidade da pessoa humana, princípio este garantido pelo Art. 1º da Constituição brasileira de 

1988 (BRASIL, 1988). 

O primeiro grande passo para a garantia dos direitos dos jovens foi o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, que estabelece uma legislação específica para dispor sobre direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes (BRASIL, 1990), porém, não atende diretamente à 

juventude, tendo em vista que esta é compreendida na faixa etária de 15 a 29 anos. Assim, foi 
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necessária a criação do Estatuto da Juventude, em 2013, que tratasse especificamente desta faixa 

etária e buscasse qualificar e reafirmar os direitos juvenis, de maneira a possibilitar e empoderar o 

jovem para se reconhecer como cidadão. Destaca-se, ainda, que é somente a partir da criação da 

Secretaria Nacional de Juventude, em 2005, que se dá início à institucionalização das políticas 

públicas de juventude. 

O Direito à Cidadania, Participação Social e Política e Representação Juvenil encontra-se na 

seção 1 do Capítulo II do Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013). Os Art. 4º e 5º destacam o direito 

do jovem à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas 

públicas de juventude e o reconhecimento de que a interlocução da juventude com o poder público 

pode realizar-se por intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis. O Art. 6º 

estabelece que são diretrizes da interlocução institucional juvenil tanto a definição de órgão 

governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude quanto o incentivo à 

criação de conselhos de juventude em todos os entes da Federação (BRASIL, 2013). Dessa maneira, 

são reconhecidos, dentre outros, o direito à inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários, 

o papel do jovem como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos 

processos políticos e sociais e a preocupação em efetivar a inclusão dos jovens nos espaços públicos 

de decisão, com direito a voz e voto. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem metodológica adotada passa por uma abordagem dialógica com a comunidade  

alvo  do projeto, por meio da participação dos jovens nas oficinas e na validação do  portal  e  do  

material  utilizado nas  oficinas.  No   projeto, busca-se  reconhecer  que  essa autonomia  tão  

desejada  não  ocorre  apenas  pelo  acesso  às  informações  socialmente  

 

significativas (GONZÁLES DE GOMÉZ, 2003), mas deve ser construída coletivamente a partir da 

participação dos próprios interessados. Por isso a interação entre os integrantes do projeto – alunos 

e professores – com os jovens é tão importante para se criar uma empatia. 

De acordo com Sennett, a empatia não apenas transmite reconhecimento e forja um vínculo, 

mas também exige que se esteja “atenta à outra pessoa em seus próprios termos” (SENNETT, 2012, 

p.34). Essas competências somam-se às competências técnicas que envolvem ser capaz de entender 

e aplicar conceitos técnicos de suas áreas de conhecimento em situações reais. 
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Ações de informação podem contribuir para a construção da cidadania e para a formação de 

um ser autônomo. Destaca-se que a metodologia varia em função da área de conhecimento 

envolvida. Assim, propicia-se a relação entre a teoria e a prática, fortalecendo os vínculos entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

A pesquisa conjuga a abordagem quantitativa com a qualitativa, pois além de trabalhar com 

os dados das oficinas, também inclui as opiniões, interesses e expectativas dos jovens envolvidos, 

obtidos por meio da análise de observação. 

 

3.1 O público-alvo do projeto 

 

Quais seriam as características sociodemográficas dos jovens dos municípios de Belo 

Horizonte e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), lócus de 

realização do projeto? A RMBH é composta por 34 municípios e possui área de 9.473 km² (IPEA; 

FJP; PNUD 2014). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da RM de Belo 

Horizonte passou de 0,682 em 2000 (faixa de Médio Desenvolvimento Humano) para 0,774 em 

2010 (faixa de Alto Desenvolvimento Humano) (cf. IPEA; FJP; PNUD 2014). De acordo com o 

Atlas de Desenvolvimento Humano, dentro da RMBH, o município de Belo Horizonte possui a 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo de 65,35%; e a proporção 

de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo de 52,84%. No município de Ribeirão das 

Neves, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 53,84%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 35,67% (IPEA; FJP; PNUD, 

2013). Observa-se uma diferença significativa entre os dois municípios da RM de Belo Horizonte. 

Pode-se perceber que os jovens compõem um grupo particularmente vulnerável, seja na 

perspectiva da educação, da inserção laboral, ou do modo de vida, e que carecem fortemente de 

oportunidades de inserção e de superação da condição atual. 

O projeto Vila Fátima atua no distrito de Justinópolis, pertencente ao município de Ribeirão 

das Neves, que possui um dos menores IDHM (0,684) do Estado de Minas Gerais. Vinculado à 

Arquidiocese de Belo Horizonte e à Providência Nossa Senhora, o projeto visa contribuir para o 

protagonismo juvenil e para o fortalecimento de laços familiares e comunitários (SILVEIRA, 2015). 

Por sua vez, O CEDUC Virgílio Resi atende jovens de Belo Horizonte e região 

metropolitana, sendo que a maior parte (em torno de 60%) dos aprendizes atendidos pelo CEDUC 

reside nos bairros do entorno da instituição (regiões Norte e Nordeste de Belo Horizonte), 

geralmente marcados pela violência do tráfico de drogas e pelo não acesso à educação, saúde, 

trabalho, lazer e cultura. Os jovens aprendizes têm entre 15 e 18 anos, estão cursando no mínimo o 
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9º ano, sendo que a maioria está no Ensino Médio e existe uma minoria cursando o Ensino 

Superior. Em sua maioria, os jovens atendidos provêm de uma realidade socioeconômica baixa e 

8% deles estão em Acolhimento. 

O público-alvo  do projeto são jovens pertencentes a comunidades sujeitas a várias 

modalidades de exclusão, e submetidas a um entorno violento, além de jovens que estão buscando 

uma formação profissional diferenciada. Os beneficiários diretos do projeto, com as oficinas sobre o 

Estatuto da Juventude, são jovens entre 15 e 19 anos, que participam dos cursos e atividades junto 

aos parceiros. Os beneficiários indiretos do projeto são jovens de 15 a 29 anos que venham a 

acessar o site do projeto e os jogos digitais. Uma vez que a informação esteja organizada e 

publicizada no portal e nos jogos digitais produzidos pelo projeto, ela tem o potencial de atender a 

todos aqueles que tenham acesso ao portal. 

Os parceiros do projeto são responsáveis pela seleção dos jovens e montagem das turmas que 

participam das oficinas, as quais possuem em média 25 participantes. 

 

3.2 A concepção, realização e avaliação das oficinas  

 

A oferta das oficinas depende do interesse e disponibilidade do parceiro, uma vez que elas 

são inseridas na programação de outras atividades. As oficinas realizadas em parceria com o curso 

de Direito da PUC Minas Praça da Liberdade objetivaram a difusão e problematização dos direitos 

da juventude, especificamente o direito à cidadania, à participação social e política e à 

representação juvenil. 

No ano de 2018, foram realizadas seis oficinas de direito à cidadania, participação social e 

política e representação juvenil. Foram duas oficinas junto ao projeto Vila Fátima, três junto ao 

CEDUC Virgílio Resi e uma oficina durante o XIII Seminário de Extensão da PUC Minas, que 

contou com a presença de jovens aprendizes da Cruz Vermelha Brasileira e do Sistema Salesiano, 

que trabalham na instituição. As oficinas contaram com cento e cinquenta e nove jovens 

participantes, foram supervisionadas pelos professores da PUC, educadores dos parceiros e 

conduzidas pelas extensionistas do projeto
8
. 

As extensionistas, alunas do curso de Direito, realizaram pesquisas sobre os temas, 

estudaram e propuseram dinâmicas e abordagens para as oficinas e as realizaram junto ao público-

alvo. As oficinas adotaram dinâmicas de participação protagonizadas pelo público alvo direto. 

                                                           
8
 Em 2018, as oficinas foram realizadas pelas extensionistas Clara Oliveira Gomes de Souza, Maria Alice Vasconcelos 

Maia, Maria Clarice Pinto Ferreira, Sofia Monteiro Delveaux Silva, Thays Vieira de Oliveira e Vitória Machado 

Miranda. 
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Inspiradas na dialogicidade construtivista (FREIRE, 1996), buscou-se explorar a sensibilidade 

política dos alunos a partir da construção de conceitos como cidadania, representação, diversidade, 

tolerância e igualdade, tendo como pano de fundo as experiências de vida dos públicos das oficinas. 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário padrão do projeto, com seis 

questões abertas e uma questão fechada (CARVALHO et al., 2018). Foram tratados os dados 

relativos ao perfil do jovem (faixa etária, sexo e nível de escolaridade), às questões abertas 2 e 3, 

que verificavam o conhecimento prévio do jovem em relação ao Estatuto da Juventude e ao tema da 

oficina, e à questão 4 (fechada) sobre a qualidade das informações trabalhadas na oficina. Com 

relação a essa questão, foram utilizados sete critérios de qualidade da informação das dimensões de 

conteúdo e da forma adaptados de O’Brien (2001). Para a mensuração, fez-se uso de uma escala 

tipo Likert de 1 a 5 (discordo totalmente a concordo totalmente). Após as oficinas, ocorreu a 

tabulação dos dados e a avaliação dos resultados que são apresentados a seguir. 

 

4 RELATO DAS OFICINAS DO PROJETO PONTO JOVEM 

 

Dos cento e cinquenta e nove jovens que participaram das oficinas, cento e vinte e quatro, 

ou 78% do total, responderam ao questionário. Do total de respondentes, sete jovens (5,64 %) não 

informaram a idade, cinquenta e quatro encontram-se entre 15 e 16 anos (43,56 %), cinquenta e seis 

entre 17 e 18 anos (45,17%), doze entre 19 e 20 anos (4,83%) e apenas 1 jovem encontra-se na faixa 

acima de 20 anos (0,8%). Com relação ao sexo, sessenta e oito jovens são do sexo feminino 

(54,85%), cinquenta e três do sexo masculino (42,74%) e três não informaram (2,41%). 

Com relação à escolaridade, a maioria encontra-se cursando o ensino médio (97 jovens ou 

78,9%). Do restante, três jovens estão com o ensino fundamental concluído (2,4%), cinco estão 

cursando o ensino fundamental (4%), onze estão com o ensino médio concluído (8,9%), cinco estão 

cursando o nível superior (4%), dois estão num curso técnico (1,6%) e apenas um jovem não se 

manifestou (0,08%). Destaca-se que os jovens encontram-se na escolaridade esperada para a faixa 

etária. 

 

4.1 Dinâmica das oficinas 

 

As oficinas têm início com a apresentação do projeto Ponto Jovem, sua função social, seu 

site (www.pontojovem.net) e página no Facebook. Depois é abordado o Estatuto da Juventude, seus 

objetivos e os principais direitos relacionados. Também são abordados os aspectos históricos e 

políticos da sua tramitação e as dificuldades encontradas para sua aprovação. 

http://www.pontojovem.net/
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Após a apresentação do Estatuto da Juventude, têm início as dinâmicas relacionadas ao tema 

da oficina. É por meio das dinâmicas que se busca tangenciar da forma mais conveniente a 

realidade dos jovens. A oficina de direito à cidadania, participação social e política e representação 

social tem o objetivo de incentivar o jovem a ser politicamente ativo, a ser sempre consciente dos 

seus atos, bem como à promoção de meios não violentos e sensatos para o exercício dos seus 

direitos e para a resolução de problemas do dia a dia. 

No ano de 2018, ano de eleições gerais no país, foi abordada a necessidade da tolerância 

com as posições políticas diferentes. No entanto, as dinâmicas são sempre modificadas atendendo à 

demanda do público alvo. Assim, numa das oficinas, foi abordado o incêndio no Museu Nacional, 

localizado no Rio de Janeiro, que havia ocorrido recentemente e problematizado como questões de 

cunho científico afetam a vida dos jovens e reforçam a importância da representação juvenil em 

espaços políticos e sociais.  

Uma das dinâmicas adotadas no projeto é a da “batata quente”. Ela consiste em fazer com 

que os jovens se posicionem em relação a uma pergunta ou tema. E para isso são colocadas dentro 

de uma caixinha questões como: “o que é cidadania?”, “de que forma o jovem pode ser 

representado?”, “o que mais desmotiva o jovem a exigir seus direitos?”, entre outros. A dinâmica 

possibilita que, a partir das respostas dadas, haja uma reflexão sobre os direitos. 

Numa segunda dinâmica, os participantes devem escrever ou desenhar em um papel o que 

acham sobre a participação política, o que aprenderam na oficina e o que pensavam sobre a 

intolerância ou sobre a participação política dos jovens na sociedade. Depois, numa roda de 

conversa, cada um deve contar aos demais o que escreveu. Dessa maneira, os temas levantados são 

discutidos. Essa prática permite que cada jovem expresse a sua opinião sobre o tema e que haja um 

diálogo efetivo entre os participantes. 

Uma terceira dinâmica utilizada é denominada dinâmica do “balão”. Ela tem como objetivo 

expor os problemas decorrentes da “bolha social”. Inicialmente é conduzida uma breve discussão 

sobre o que é a bolha social, os problemas de se estar dento de uma “bolha” e os reflexos que esse 

problema apresenta na representação juvenil. Para trabalhar com essas questões, cada um deve 

redigir um problema que a bolha social traz e inserir o papel no balão. Essa dinâmica tem o objetivo 

de fazer uma analogia do balão com a bolha. Após estourar o balão com os papéis escritos pelos 

jovens, são expostos de forma concreta os efeitos da bolha e problematizada a questão da 

intolerância ou de outros temas trabalhados na oficina. 

As dinâmicas são realizadas com o intuito de “quebrar o gelo”, de provocar a interação com 

os jovens e de tornar o assunto mais divertido e atraente, além de propiciar a conscientização sobre 

a importância dos direitos da juventude, da tolerância e do respeito a opiniões diferentes. 
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4.2 Os jovens e o conhecimento do Estatuto da Juventude 

 

Uma das questões do formulário de avaliação da oficina indaga se os jovens têm algum 

conhecimento prévio sobre o Estatuto da Juventude. Pesquisas anteriores destacam um 

desconhecimento generalizado do Estatuto da Juventude entre os jovens (AGENDA PÚBLICA, 

2015; CARVALHO et al., 2018). Entre os respondentes, 31 jovens (25%) afirmaram já conhecer o 

Estatuto da Juventude. Esse número apresenta um aumento em relação a uma pesquisa semelhante 

anteriormente realizada pelo Projeto Ponto Jovem, na qual apenas 20% dos jovens deram a mesma 

resposta (CARVALHO et al., 2018). Como as duas pesquisas do projeto foram direcionadas ao 

mesmo público-alvo, pode-se considerar o resultado como positivo. 

Dos vinte e dois jovens que afirmaram conhecer o Estatuto, onze jovens conheceram o tema 

no colégio, escola ou universidade (50%), três por meio do CEDUC Virgílio Resi (14%), dois por 

meio do projeto Ponto Jovem (9%), dois por meio de palestra (9%), e um por meio da família 

(4,5%), da “galera do Direito” (4,5%), da televisão (4,5%) ou de jornal (4,5%). Dos respondentes, 

nove não informaram como se deu o seu conhecimento. 

Quando indagados especificamente sobre o direito à cidadania, participação social e política 

e representação juvenil, 48 jovens responderam não conhecer (38,7%), cinco (4%) não se 

manifestaram e setenta e um (57,3%) responderam já conhecer. Desses, seis jovens (8,4%) não 

informaram o seu nível de conhecimento, sete (9,8%) disseram ser alto, 23 (32,4%) disseram ser 

médio e trinta e cinco (49,3%) afirmaram ter um baixo conhecimento sobre o tema. Pode-se inferir 

das respostas que, mesmo desconhecendo o Estatuto da Juventude, a maioria dos jovens reconhece-

se formalmente como um sujeito de direitos. 

No início das oficinas, observou-se certo desinteresse pelo tema por um número 

significativo dos participantes.  No entanto, no decorrer da oficina esse desinteresse se modificou. 

Quando os jovens passam a ter mais informações sobre o tema, não só se interessam como 

discutem, dão sugestões, opiniões e se expressam com liberdade sobre o assunto, o que gera 

esperança e empoderamento. Mais uma vez, ressalta-se a importância de identificar meios para o 

estímulo à discussão sobre o tema da participação política do jovem, mesmo que o cenário de vida 

aponte oportunidades escassas. As dinâmicas se mostraram o meio mais adequado para deixar a 

oficina mais atrativa, divertida e interativa. 
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4.3 Avaliação das oficinas 

 

A tabela 1 mostra os resultados obtidos em relação à questão 4, que aborda os critérios 

relacionados à qualidade da informação tratada na oficina. 

 

Tabela 1 – Resultados da avaliação da qualidade da informação 

Critério de 

Qualidade 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

Não 

responderam 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Clareza das 

informações 
1 0,8 - - 8 2,6 32 25,6 79 62,3 5 4,1 

Uso adequado de 

elementos visuais para 

despertar o interesse 

1 0,8 4 3,2 16 12,8 27 21,6 68 54,4 14 11,2 

Importância do tema 1 0,8 3 2,4 21 16,8 38 30,4 56 44,8 6 4,8 

Capacidade de 

despertar a curiosidade 
1 0,8 13 10,4 29 23,25 36 28,85 41 32,8 5 4 

Impacto do tema na 

vida pessoal e 

possibilidade de 
provocar mudança de 

valores 

1 0,8 5 4 37 29,6 37 29,65 39 31,32 6 4,8 

Contribuição do tema 

para a formação e 
inserção na sociedade 

1 0,8 13 10,4 29 23,25 36 28,85 41 32,8 5 4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos jovens se dispôs a participar de forma integral da oficina, o que colaborou 

para o andamento da dinâmica e para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Somado ao cuidado 

com a preparação do material, entende-se que isso contribuiu para que 60% dos jovens presentes 

nas oficinas tivessem uma boa compreensão do conteúdo apresentado e avaliassem a exposição de 

forma positiva. Um dos jovens destaca como ponto positivo “ouvir a opinião de quem quisesse 

falar” (jovem do sexo masculino, 17 anos) e outro “a participação dos jovens na oficina” (jovem do 

sexo feminino, 17 anos). 

O uso de recursos de multimídia como, por exemplo, imagens, slides e vídeos foi uma forma 

desafiadora de atrair a atenção dos jovens para o conteúdo e, nesse sentido, buscou-se incorporar 

notícias recentes, imagens atrativas e charges. O uso desses recursos contribuiu para a 

problematização dos temas e foi avaliado positivamente pelos jovens.  

Inicialmente o tema da cidadania não aparenta ser atrativo para a maioria dos jovens, pela 

maneira como se posicionam para a oficina. Entende-se que isso pode decorrer da dura realidade 

que enfrentam, dado o perfil do público alvo da oficina. No entanto, o empoderamento  juvenil é 

justamente um dos objetivos a serem alcançados com a oficina. Ao se analisar as respostas, pode-se 

observar que 56 jovens (44,8%) concordam plenamente com a importância do tema e outros 38 

jovens (30,4%) também concordam com o tema. 
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Segundo um dos jovens: “foi uma oficina bastante produtiva. Consegui adquirir mais 

conhecimento, a interação foi bastante dinâmica, a explicação breve e bem esclarecedora” (jovem 

do sexo masculino, 17 anos), ainda mais porque “é sobre assunto que não conversamos no dia a 

dia” (jovem do sexo feminino, 16 anos). 

Muitos participantes têm o primeiro contato com direitos dos jovens e com o Estatuto da 

Juventude na oficina. No decorrer da oficina, é perceptível a curiosidade dos jovens quanto aos seus 

direitos. O despertar dessa curiosidade gera interação e troca de informações durante toda a oficina 

e, consequentemente, traz inúmeros conhecimentos e experiências. A maioria dos jovens avaliou 

positivamente a capacidade da oficina de despertar a curiosidade sobre o tema. Como avalia um dos 

jovens, a oficina “permitiu que possamos abrir nossa mente para adquirir novos conhecimentos” 

(jovem do sexo masculino, 16 anos) ou que possibilitou “saber mais sobre política, que não é aquela 

coisa chata que achamos que era” (jovem do sexo feminino, 17 anos). 

A maioria dos jovens também acredita que o tema abordado irá produzir impactos na sua 

vida pessoal e provocar mudanças nas suas atitudes diárias. Isso abre uma perspectiva muito  

positiva em relação à importância da oficina, no sentido de contribuir para a criação de  

uma consciência da cidadania e do papel ativo que os jovens podem desempenhar.  Destaca-se uma 

fala na qual o jovem aponta que um ponto positivo foi que a oficina “ensinou a respeitar a opinião 

dos outros” (jovem do sexo masculino, 16 anos). 

É significativa a quantidade de jovens que acredita que a participação consciente gera frutos 

positivos, contribui para sua formação humanista e para a sua inserção na sociedade. É a partir da 

consciência do jovem, como sujeito de direitos e deveres, que sua inserção começa a ser efetiva. 

Sem a consciência de seus direitos e a viabilização de possibilidades, dificilmente o jovem será 

inserido. 

É interessante observar que os jovens consideram que o tema também é importante para a 

sua inserção no mercado de trabalho, que é outro foco para o público-alvo das oficinas. O respeito, 

a tolerância, a participação ativa do jovem impactam positivamente na sua perspectiva de inserção 

no mercado de trabalho, como cidadãos ativos. 

A maior parte dos comentários sobre os pontos negativos eram relativos ao comportamento 

e envolvimento dos próprios participantes, como destaca uma jovem: “para mim, a falta de atenção 

e de interesse de alguns aprendizes foi o único ponto negativo” (jovem do sexo feminino, 18 anos). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final da execução do projeto, os jovens extensionistas e os participantes usufruíram de 

seus resultados: um conjunto de informações e aprendizados produzidos por meio da vivência nas 

oficinas e compatíveis com as reais necessidades e expectativas dos jovens. A execução do projeto, 

com a oferta das oficinas sobre os direitos da juventude, permitiu que alunos de graduação de 

diversos cursos pudessem trabalhar com a temática da informação juvenil, mas que também 

pudessem conviver com os jovens (público-alvo) e compreender como o acesso à informação 

tratada e organizada pode contribuir para a construção da cidadania. 

O projeto oportuniza o desenvolvimento de competências e capacidades associadas aos 

cursos envolvidos, por meio de produção de conteúdos para os blogs e para as oficinas, além de 

competências e habilidades amplas relacionadas à capacidade de síntese, de trabalhar em grupo e de 

empatia.  

A fase de desenvolvimento em que os jovens se encontram é repleta de interrogações acerca 

de si, do outro e do mundo. Os jovens participantes do projeto, em sua maioria, convivem com uma 

realidade em que são demandados para o estudo e para trabalho, concomitantemente, o que ocupa 

todas as horas do dia. É importante, então, que esses jovens tenham a oportunidade de se informar e 

refletir sobre o que é trabalho, sua distinção de emprego, as oportunidades profissionais, os 

planejamentos de objetivos profissionais e a preparação para o alcance dos mesmos, por meio dos 

estudos formais e da 

educação profissional. Também é o momento oportuno para que desenvolvam a 

compreensão do seu papel como cidadãos e que possam se organizar para gozar plenamente dos 

seus direitos políticos. 

Ressalta-se que o projeto reconhece a especificidade e a singularidade da(s) juventude(s) - 

público alvo - e do contexto sociocultural específico nos quais os jovens encontram-se inseridos. O 

projeto Ponto Jovem parte do entendimento de que as competências necessárias para a construção 

da autonomia e da cidadania “transcendem o campo do conhecimento científico, envolvendo a 

capacidade de intervenção qualitativa sobre o rumo da própria história e, também, sobre o mundo 

em seu entorno” (CARVALHO et al., 2018, p.86). Espera-se que as oficinas de direito à cidadania, 

participação social e política e representação juvenil contribuam para a formação dos jovens e 

abram possibilidades para que eles construam uma trajetória calcada na responsabilidade, 

consciência e no empoderamento.  
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PERCEPÇÃO DE JOVENS DE UM PROJETO SOCIAL ACERCA DO 

IMPACTO DE UMA OFICINA DE ESPORTE E LAZER SOBRE A PRÁTICA 

DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 

Gabrielle Núbia Rodrigues dos Santos1 

Mauro Vinícius de Sá2 

 

RESUMO 

 

Este artigo pretende analisar os principais motivos que levam jovens a não praticarem esportes, além de verificar as 

mudanças de comportamentos após a participação numa oficina de Práticas de Esporte e Lazer, do programa Vila 

Fátima, na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Para tanto, foi aplicado um questionário de 17 perguntas, 

elaborado a partir da adaptação do estudo de Florindo et al. (2006) e aplicado a 13 dos 16 jovens participantes dessa 

oficina. A partir da análise das respostas, foi possível perceber que antes de participar do projeto, 38,5% dos jovens não 

praticavam atividades físicas, sendo que a falta de dinheiro foi o motivo mais relevante para afastá-los dessas 

atividades. Após o ingresso no projeto, todos os jovens relataram que tinham interesse em continuar se exercitando, pois 

para todos isso era sinônimo de ser saudável. Dessa forma, a oficina se mostrou significativa, pois a percepção da 

importância da atividade física para os jovens mudou a partir da experiência do projeto; os alunos demonstraram 

aprender novas possibilidades de práticas corporais. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Esporte. Atividades físicas. 

 

PERCEPTION OF YOUNG PEOPLE FROM A SOCIAL PROJECT ABOUT 

THE IMPACT OF AN OFFICE OF SPORTS AND LEISURE ON PRACTICE 

OF PHYSICAL ACTIVITIES 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the reasons why young people do not to play sports, and to verify the behavior changes after 

the participation in the Sport and Leisure Practices workshop in the Vila Fátima program of  Ribeirão das Neves, in 

Minas Gerais. For that, a questionnaire of 17 questions was elaborated from the adaptation of the study by Florindo, et 

al (2006) to 13 of the 16 young people that participated in this workshop. The analysis showed that, before participation 

in the project, 38.5% of the young people did not practice physical activities, and lack of money was the most important 

reason to distance themselves from these activities. However, after joining the project, all the young people reported 

that they had an interest in continuing to exercise, because, for all of them, to exercise was synonymous of being 

healthy. In this way, the workshop was meaningful due to the perception of physical activity for the young people being 

changed, because, from this, they saw the importance of physical activity and learning new possibilities of corporal 

practices. 

 

Keywords: Adolescents. Sport. Physical activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de a Constituição Brasileira (1988) considerar o esporte e lazer como direito de todas 

as pessoas, ainda hoje, esses direitos não são usufruídos de forma abrangente pela população. 

Marcellino, Barbosa, Mariano (2006) afirmam que a infraestrutura das grandes cidades não 

acompanhou o aumento da população. Com o avanço das cidades, como por exemplo, as 

construções de prédios, maior número de veículos nas ruas e a violência, os jovens foram afastados 

das ruas onde praticavam suas atividades. Sabemos que se registram diferenças significativas entre 

as áreas nobres, que concentram os melhores níveis de desenvolvimento, e as periferias, 

desprovidas das condições mínimas para o usufruto do esporte e do lazer, além de se localizarem 

muito distantes dos equipamentos utilizados para este fim. 

Com o objetivo de atender algumas das demandas da comunidade dos moradores de 

Ribeirão das Neves, surgiu o projeto Vila Fátima. O projeto é uma parceria entre a PROVIDENS, 

uma ação social arquidiocesana, a arquidiocese de Belo Horizonte, que disponibilizava o local e a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), que promove as oficinas por meio 

da atuação dos alunos da universidade, como extensionistas. O trabalho acontece através de uma 

ação acadêmica e socioassistencial, que oferece, semestralmente à comunidade, diversas oficinas 

gratuitas, que visam a prevenir e combater situações de vulnerabilidade social. De acordo com 

dados levantados pelo projeto, no ano de 2017, participaram 570 pessoas e, no primeiro semestre de 

2018, participaram do referido projeto 283 pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Os fatores citados anteriormente, que prejudicam o acesso à prática esportiva, estavam 

diretamente relacionados aos jovens da comunidade do Projeto Vila Fátima. Observava-se que tais 

jovens, de 15 a 17 anos, não praticavam nenhum exercício físico. Em sua maioria, dispunham 

apenas dos intervalos de suas oficinas de cunho educativo no programa para “jogar bola”, mas as 

oficinas não envolviam a área do lazer físico-esportivo. Esses jovens tiveram a oportunidade de 

fazer uma visita ao Complexo Esportivo da PUC Minas e de praticar atividades físicas,  no campus 

Coração Eucarístico. A partir dessa experiência, desenvolveu-se no grupo um grande interesse pela 

prática esportiva. 

No ano seguinte, com o apoio do projeto de Educação Esportiva, do curso de Educação 

Física, uma oficina de prática de esporte e lazer lhes foi oferecida. Na oficina, tiveram acesso a 

diversas atividades esportivas e lúdicas, no sentido de fazer com que os educandos pudessem se 

apropriar da cultura corporal de movimentos, de maneira a incorporá-la criticamente à sua rotina de 

vida. 
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Devido à importância da prática de atividades físicas para os adolescentes, é essencial que os 

profissionais da área de Educação Física possam entender os fatores que motivarão este público à 

prática de exercícios físicos e também o que não os motivará, no intuito de possibilitar aos 

professores uma melhor estruturação de suas ações, no sentido de proporcionar uma vida mais 

saudável para essa parcela da população. Sendo assim, este estudo buscou entender o impacto de 

uma oficina sobre os hábitos de vida dos jovens, beneficiários de um programa de atividades físicas 

e lúdicas, denominada “Práticas de Esporte e Lazer”, através da análise dos motivos que levaram 

este grupo de jovens a serem sedentários e não se interessarem em praticar atividades físicas, bem 

como, do entendimento das mudanças de postura em relação às práticas corporais, a partir da 

vivência da oficina. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este é um trabalho exploratório, de natureza quali-quantitativa. O tipo de pesquisa aqui 

apresentada é entendida como, “… pesquisa que inclui a qualitativa e a pesquisa quantitativa, pois 

embora sejam diferentes, elas não se excluem.” Já a pesquisa exploratória “é aquela que busca por 

meio dos seus métodos e critérios, uma proximidade da realidade do objeto estudado” (FIEL, 2018, 

p. 1.). 

Inicialmente, foram selecionados questionários validados, para que fossem adaptados e 

aplicados aos jovens participantes da oficina de esporte e lazer do Projeto Vila Fátima. Os critérios 

para a seleção foram coerência com o tema, pois se buscavam perguntas relacionadas à falta de 

atividade física e motivação, direcionadas a adolescentes. 

O questionário selecionado foi resultado do estudo de Florindo et al. (2006), que tinha como 

objetivo criar e validar um questionário de atividade física para adolescentes. A partir do 

questionário selecionado, as perguntas foram adaptadas para o estudo pretendido, resultando-se em 

17 questões. 

O questionário foi transferido para um formulário do Google Drive e aplicado no local em 

que aconteciam as oficinas do projeto. O instrumento foi aplicado aos jovens no segundo semestre 

de 2018, no último dia da oficina, estando presentes, no dia, 13 dos 16 jovens participantes da 

oficina. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A atividade física é de extrema importância para a vida das pessoas e na fase da 

adolescência não é diferente. Uma vez que nessa fase de vida, existem grandes mudanças 

fisiológicas e anatômicas, o incentivo à prática de atividades físicas torna-se fundamental para 

estimular um estilo de vida mais saudável, bem como, para proporcionar vários outros benefícios. 

Conforme afirmam Silva e Costa Jr. (2011), os jovens percebem efeitos benéficos dos 

exercícios, que podem ser classificados em cinco temas gerais: alegria, realização, benefícios 

físicos, benefícios psicológicos e fatores ligados a atividades preferenciais. Por isso, o exercício 

físico torna-se fundamental, pois pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a sensação de 

bem-estar. Além disso, tais autores comprovam que crianças e adolescentes ativas têm menores 

chances de desenvolverem doenças cardiovasculares e diabetes, porém, o que se tem observado, na 

sociedade,  são adolescentes sedentários, que não fazem atividades físicas fora do ambiente escolar. 

Segundo Tschoke (2012), principalmente, os mais desfavorecidos economicamente têm 

pouco acesso ao esporte e lazer. Embora tais atividades sejam de grande importância para os 

adolescentes, muitos deles não têm acesso a essa prática, seja por falta de oferta, de espaço 

adequado ou de segurança, principalmente em se tratando dos moradores das periferias. 

Além das questões relacionadas à saúde, a Educação Física deverá assumir a responsabilidade por 

contribuir na formação de sujeitos capazes de escolher, dentre as atividades, as que melhor os 

atenderem, ou seja, posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura corporal de 

movimento (BETTI, 2002). 

O esporte deverá ir além de aspectos técnicos da pratica, adaptando-a para que os alunos 

sejam capazes de pensá-las criticamente e entender a maneira que esta prática poderá contribuir 

para sua vida cotidiana, conforme o Currículo Básico Comum (CBC) da Secretaria Estadual de 

Educação (SEE MG): 

 

E o que justifica o ensino da Educação Física na escola é “o processo de reconstrução da 

Educação Física tem como desafio contribuir para uma educação compreendida como um 

processo de formação humana que valoriza não só o domínio de conhecimentos, 

competências e habilidades, sejam intelectuais ou motoras, mas também a formação 

estética, política e ética dos educandos.” (MINAS GERAIS; CBC, p 15). 

 

Diante de uma realidade brasileira, na qual o predomínio de um só esporte mobiliza a 

atenção da mídia e de espectadores, faz-se necessário contribuir para que a população possa se 

posicionar criticamente diante desse fato, bem como, ter a oportunidade de acesso a uma cultura 
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esportiva diversificada. E, além disso, desenvolver também a capacidade de escolher elementos 

dentro dessa cultura que lhe sejam mais convenientes. 

Na sociedade atual, se tem muitas obrigações em pouco tempo, diminuindo-se 

oportunidades para a convivência social e familiar. As crianças e adolescentes passaram a ficar 

muito tempo em frente a aparelhos eletrônicos, sem a convivência com outras crianças, e passaram 

a brincar menos na rua, devido ao aumento da violência e o crescimento das cidades. A 

consequência disso foi que, as crianças passaram a fazer menos exercícios físicos, e houve 

diminuições da oportunidade de prática de atividades que pudessem os tornar mais reflexivos sobre 

a sociedade e preocupados com sua saúde. 

É necessário que a criança brinque para que possa aprender a socializar-se e desenvolver a 

sua capacidade de se relacionar com outros sujeitos. Portanto, pode-se inferir na importância das 

atividades lúdicas e esportivas para o processo de socialização das pessoas, sobretudo, aquelas 

ainda em desenvolvimento. Devido aos hábitos de vida da atualidade, a forma como sujeitos se 

relacionam com o mundo e consigo mesmo, mudaram. Observam-se pessoas que não têm tempo 

para o contato pessoal, diminuindo, na sociedade, a convivência com grupos sociais. Esse fato 

acarreta problemas, tais como a perda de valores sociais como respeito ao próximo, justiça e 

responsabilidade. Portanto, a modernidade acarretou aos moradores de cidades, problemas de 

relacionamento, fazendo que estes se tornassem mais violentos e transmitindo esse comportamento 

às gerações seguintes. 

Logo, a Educação Física deverá apresentar aos jovens diferentes atividades lúdicas e esportivas, que 

possam ser usufruídas por um grupo social. Não se trata da prática de qualquer movimento, mas 

aqueles que se apresentam na forma de esporte, ginástica, jogos, brincadeiras, dança, movimentos 

expressivos, dentre outros. Essas vivências, seus conceitos, sentidos e significados são conteúdos 

legítimos a serem problematizados em todos os níveis da educação básica (SEE MG, 2005). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, apresentamos os gráficos elaborados a partir das respostas aos questionários.  
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Gráfico 1 – Prática de atividade física 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Gráfico 2 – Local de prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Analisando as duas primeiras respostas, foi possível verificar que mais de 60% dos 

respondentes praticavam atividades físicas antes do projeto, entretanto, mais de 70% destas pessoas 

que praticavam atividades, dispunham somente do espaço da rua ou de casa para fazerem isso. Isso 

corrobora a afirmação de Tschoke (2012), que principalmente, os mais desfavorecidos 

economicamente têm pouco acesso ao esporte e lazer. 

Marcellino, Barbosa, Mariano (2006) afirmam que a infraestrutura das grandes cidades não 

acompanhou o aumento da população e as populações das regiões periféricas ficam em sua maioria, 

excluídas do uso das estruturas públicas para a prática do esporte do lazer. 

 

Gráfico 3 – Desejo de continuar a prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
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As respostas apontaram que 100% dos jovens pretendiam continuar praticando atividades 

físicas. Essa resposta mostra que os quase 40% de jovens que eram sedentários antes do projeto 

passaram a valorizar a prática de exercícios e pretendiam integrá-la a seus hábitos de vida ou já a 

haviam integrado. Portanto, a proposta de apresentar diferentes elementos da Cultura Corporal e 

trabalhar para que os alunos pudessem apropriar-se desses elementos mostrou-se válida, no sentido 

de estimular a prática de atividades físicas. 

 

Gráfico 4 – Local para a prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

No início do projeto, quase 60% dos alunos praticavam atividades físicas nas ruas. A 

pretensão de continuar a prática neste espaço diminuiu cerca de 20%, pois novos espaços de prática 

descortinaram-se para os alunos. Vale o destaque para o espaço de quadra, pois 23,1% dos alunos 

pretendiam continuar usufruindo desse tipo de espaço, algo que não fazia parte da visão dos 

mesmos na pergunta inicial. Durante o projeto, vários esportes de quadra foram vivenciados pelos 

alunos, fato que pode explicar o surgimento dessa visão. 

 

Gráfico 5 – Modalidades praticadas 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
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Gráfico 6 – Práticas esportivas preferidas 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Comparando as questões 5 e 6, percebe-se uma mudança na atividade que os alunos 

praticavam, e aquelas que pretendem continuar praticando. Apareceu, nas respostas, o voleibol –  e 

desapareceram a corrida, a caminhada e a peteca. Respostas de atividades, como, por exemplo, 

rouba bandeira, possíveis em quaisquer ambientes diminuíram e aumentaram opções específicas, 

como academia. Isso pode ser explicado pela vivência que os alunos tiveram no projeto, foram-lhes 

apresentados esportes que antes não conheciam ou não tinham vivência suficiente para praticarem 

de forma organizada. Após aprenderam e aumentarem o número de práticas corporais de seu 

conhecimento, ocorreu a mudança. 

 

Gráfico 7 – Interesse por esportes conhecidos no projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
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Gráfico 8 – Preferência em relação às novas modalidades conhecidas no Projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Todos os jovens entrevistados manifestaram interesse em continuar praticando algum 

esporte ou exercício físico aprendido no programa. Isso demonstra que o incentivo à prática, por 

meio de um programa ou um projeto, é bastante importante, pois o conhecimento possibilita aos 

jovens, vontade e necessidade de continuar praticando atividade física. 

 

 

Gráfico 9 – Frequência da prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Gráfico 10 – Frequência de prática esportiva após o Projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
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Na primeira pergunta foi observado que 30,6% dos jovens não praticavam atividades físicas 

em nenhum dia da semana. Na pergunta seguinte, que diz respeito à prática dos jovens no momento 

da resposta do questionário, 53,6% prática pelo menos duas vezes na semana e a resposta “não 

pratico” não apareceu. Um ganho importante para os adolescentes, pois a prática da atividade física 

pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a sensação de bem-estar. 

 

 

Gráfico 11 – Tempo de prática esportiva no Projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Gráfico 12 – Tempo de prática no período anterior ao Projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Relacionando as perguntas 10 e 11, nota-se a falta de continuidade dos jovens em relação à 

atividade física durante o período anterior à participação do programa Vila Fátima: 46,2% dos 

adolescentes não praticavam durante um mês consecutivo, o que se alterou, passando-se para 92,3% 

dos jovens praticando durante 4 meses consecutivos, que são os meses correspondentes ao período 

da oficina. 
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Gráfico 13 – Tempo diário de prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Gráfico 14 – Tempo diário de prática esportiva após ingresso no Projeto 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Na pergunta de número 12, 38,5% dos entrevistados não praticavam nem uma hora de 

atividades antes do projeto, seguido de prático 1 hora e 2 horas com 23,1% antes do projeto, o que 

era esperado devido às respostas anteriores; porém, a partir da experiência com o projeto passaram 

para 76,9% praticando pelo menos duas horas, 15,4% quatro horas e 7,7% praticam pelo menos 

uma hora. Os números acima revelam uma informação importante: os jovens que antes se 

enquadravam na categoria de sedentários saíram dessa categoria. 

 

Gráfico 15 – Relevância do Projeto para incentivo da prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
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Analisando a pergunta 14, em relação à necessidade de o projeto incentivar a prática de 

atividades físicas, 100% dos alunos responderam que sim, confirmando a necessidade se ter 

maneiras de estimular os jovens a adotarem uma vida mais saudável através de vivências corporais. 

Este fato comprova a valorização dos alunos em relação à atividade física, pois inicialmente não 

eram todos os jovens que a praticavam, como demonstra a pergunta número 8, com 30,6% dos 

alunos não fazendo nenhum tipo de atividade e com passar dos meses foram motivados e 

manifestam essa vontade. 

 

Gráfico 16 – Pergunta 15 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

As respostas mostram que o fator que mais influenciava os jovens a não se exercitarem era a 

falta de dinheiro para poderem praticar a modalidade pretendida, o que é reforçado por Marcellino, 

Barbosa, Mariano (2006), quando afirmam que lugares específicos e adequados para a prática de 

esportes estão afastados da periferia, implicando-se um gasto com locomoção e muitas vezes um 

gasto para utilizar esse espaço. O segundo motivo foi a “preguiça” de estarem fazendo alguma 

atividade física, o que poderia ser minimizado com a disponibilidade de um espaço, atividades 

disponíveis e orientadas para os jovens. 

 

Gráfico 17 – Percepção da relevância da prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

128 

Gráfico 18 – Percepção dos benefícios da prática esportiva 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Observando-se as questões 16 e 17, percebe-se que os adolescentes passaram a entender a 

importância do exercício físico para suas vidas. A maioria dos alunos atribui essa importância à 

saúde. Algo que está ocorrendo, como afirmam Silva e Costa (2011), é que a atividade física para 

adolescentes traz vários benefícios para a saúde como, por exemplo, promoção da saúde mental, 

prevenção de doenças como obesidades, osteoporose, distúrbios de sono e doenças 

cardiovasculares. Também se observam outros ganhos, tais como, sociabilização, alegria, realização 

atribuída ao desenvolvimento pessoal e reconhecimento pessoal, bem como, o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas como melhora da atenção, memória e linguagem.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a oficina de “Práticas de Esporte e Lazer” foi, para os jovens, uma forma de 

conscientização e motivação, estimulando-os a praticar atividades físicas. O projeto também 

contribuiu para mudanças de visão sobre a saúde física e mental. As atividades mostraram-se 

igualmente importantes para que seus beneficiários pudessem entender os principais motivos que os 

impediam de praticar continuamente exercícios físicos. 

Pelos resultados do questionário, pôde-se perceber que o pensamento dos adolescentes sobre 

atividades físicas mudou em vários aspectos, pois afirmaram interesse em continuar desfrutando de 

práticas corporais. Foi possível afirmar que entenderam os benefícios para a própria saúde. Tal fato 

pode ser atribuído aos novos conhecimentos desenvolvidos, sobre novas opções de lugares para se 

usufruir das atividades lúdicas e esportivas, novas práticas, novas formas de realizar essas práticas. 

Logo,  corroboram-se os estudos  elencados neste texto, que relacionam o acesso ao conhecimento e  
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a democratização dos espaços como medidas necessárias para se vivenciar o lazer, ou seja, 

disponibilizar o espaço para que os adolescentes possam ter experiências novas e assim sentirem-se 

estimulados à vivência das práticas corporais. 

Foi possível concluir também que, para os jovens moradores de Ribeirão das Neves, o 

principal fator impeditivo à prática de exercícios físicos era a falta de condições econômicas, 

corroborando a revisão teórica do trabalho, em que se afirmou que moradores de regiões periféricas 

não têm acesso a locais para se exercitarem, por não terem próximo das suas casas aparelhos 

destinados à prática de esporte e lazer, tendo que se locomover, o que implica gastos financeiros. 

Portanto, oficinas gratuitas que incentivam o exercício físico são necessárias, principalmente, para 

uma população que não tem um bom poder aquisitivo. A partir de iniciativas como as do programa 

Vila Fátima, pode-se mudar a visão de jovens em relação a aspectos da vida cotidiana, tais como a 

saúde e desenvolvimento sociocultural, sem a necessidade de se fazer grandes investimentos 

financeiros, possibilitando assim, oportunidade a todos de incluir em suas vidas a atividade física. 
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RESUMO 

 

O texto apresenta as percepções e resultados da experiência de uma prática extensionista denominada “Projeto ACS em 

formação”, desenvolvida pelos alunos do 7º período de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

no ano de 2018. Havia uma demanda por formação em saúde mental pelas agentes comunitárias de saúde da cidade de 

Betim-MG. Através da metodologia de Educação Permanente em Saúde, propôs-se a construção de oficinas, com o 

intuito de criar um espaço de escuta e formação para as agentes. As oficinas geraram aprendizado para os dois lados, 

tanto para as agentes, que contribuíam com a prática e casos de pacientes, quanto para as alunas, que contribuíam com 

as discussões teóricas em cima dos casos trazidos, promovendo, assim, a construção de um ensino coletivo sem 

verticalizações. Além disso, a prática possibilitou um espaço de escuta para as agentes quanto às dificuldades 

enfrentadas em sua atuação. Visto isso, o presente relatório tem o objetivo de colocar todo o processo da prática 

extensionista em discussão, procurando expor suas diretrizes, o modo como ela foi planejada e executada e, ainda, sua 

avaliação por partes das alunas que dela participaram, a fim de apontar os pontos benéficos e os momentos que foram 

perpassados por alguma dificuldade. 

 

Palavras-chave: Saúde mental, Educação Permanente, agentes comunitários de saúde, capacitação. 

 

PERMANENT EDUCATION IN MENTAL HEALTH: Project community  

health workers in training 

 

ABSTRACT 

 

The text presents the perceptions and results of the experience of an extensionist practice called "Community Health 

Workers in Training", developed by the students of the 7th period of psychology of the Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, in the year 2018. There was a demand for mental health training by the community health workers of 

the city of Betim-MG. Through the methodology of Permanent Education in Health, was proposed the construction of 

workshops, where was sought the creation of a space of listening and training for the agents. The workshops generated 

learning for both sides, for the agents who contributed to the practice and patient cases, and for the students, who 

contributed to the theoretical discussions on the cases brought. Promoting, in this way, the construction of a collective 

education without verticalizations. In addition, it provided a space for listening to the agents regarding the difficulties 

faced in the performance. In view of this, this  report aims to put the whole process of the extensionista practice under 

discussion, trying to explain its guidelines, the way in which it was planned and carried out, and its evaluation by parts 

of the students participating in it in order to point out the beneficial points and the moments that were crossed by some 

difficulty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as percepções e resultados da experiência da 

realização de uma prática extensionista denominada “Projeto ACS em formação”, desenvolvida 

pelos alunos do 7º período de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC), Campus Betim. Esse projeto surgiu a partir da pesquisa realizada pelos professores Luiz 

Carlos Castello Branco Rena e Lúcia Miranda Afonso, intitulado “A inserção do Agente 

Comunitário de Saúde na estratégia de matriciamento em saúde mental: contribuições para uma 

política de educação permanente em saúde mental”. Esta pesquisa, feita com as Agentes 

Comunitária de Saúde (ACS) da cidade de Betim-MG, entre os anos de 2015 a 2017, contou com a 

realização de oficinas com 70 ACS de 4 Unidade Básica de Saúde da rede SUS, nas quais a 

metodologia era a pesquisa-intervenção em Educação Permanente em Saúde. 

As oficinas organizadas no desenvolvimento da pesquisa propiciaram uma escuta sobre as 

dificuldades que as ACS encontravam na atenção aos pacientes de Saúde Mental. Descobriu-se, ao 

longo dessas oficinas, que havia uma angústia muito grande das agentes quanto ao atendimento a 

esses pacientes, visto que, muitas vezes, elas não sabiam como agir frente a certas situações, 

gerando sentimento de impotência e causando sofrimento psíquico nas profissionais. Foi daí que 

surgiu a parceria entre a PUC e a Secretaria de Saúde de Betim, uma vez que, após a finalização da 

pesquisa, houve o convite da instituição acadêmica para dar continuidade ao trabalho, criando um 

processo de formação das agentes em saúde mental. 

A saúde mental no Brasil e no mundo foi marcada pela institucionalização dos sujeitos, os 

chamados "loucos". Após o movimento da luta antimanicomial, criou-se uma política de serviços 

com assistência humanizada, que não mais enclausurava as pessoas, e sim buscava meios para 

socializá-las. Essa população agora é atendida nos serviços abertos, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que tem como porta de entrada a atenção básica (CARDOSO; GALERA, 

2011). 

A reorganização da saúde mental na atenção básica diz da necessidade da educação 

permanente com os trabalhadores da saúde, especialmente as ACS (CARDOSO; GALERA, 2011). 

Essas são as profissionais que estão mais presentes no território, devido à natureza de sua atividade, 

e são capazes de verificar, em domicílio, os casos que não chegam aos serviços. Na cidade de 

Betim, verificou-se que não havia um aparato a essas trabalhadoras e, portanto, havia uma 

necessidade de capacitá-las no que diz respeito à saúde mental e aos pacientes que lidam todos os 

dias. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

132 

Esta prática extensionista foi supervisionada pelos docentes Manoel Deusdedit Júnior e 

Karla Gomes Nunes, professores das disciplinas Saúde Mental e Trabalho e Psicologia Social 

Comunitária, respectivamente. Inicialmente a ideia seria dividir os alunos em trios, de modo que 

cada trio ficasse responsável por um grupo de ACS, que deveriam ser divididos nos diferentes dias 

da semana para conseguir atender as demandas de horários das agentes. Entretanto, o que ocorreu 

foi que nenhuma agente se inscreveu para os encontros que seriam realizados às sextas-feiras, o que 

resultou numa divergência de horários, devido à carga horária de aula de alguns alunos que estavam 

responsáveis pela coordenação dos grupos nesse dia. Surgiu, a partir de então, a necessidade de 

realocar alguns alunos para outros grupos e, assim, formaram-se 9 grupos, de até 4 alunos, que 

foram distribuídos de segunda-feira a quinta-feira. Os alunos que não possuíam disponibilidade de 

tempo nesses dias formaram um grupo de apoio, que ficaria responsável pelo suporte na realização 

das práticas, facilitando o contato entre instituições. Foram realizados no total oito encontros com as 

agentes, sendo os primeiros e o último executados com todas as ACS, alunos, professores e demais 

envolvidos na prática. O primeiro tinha como objetivo esclarecer e convidar as agentes a participar 

do projeto e o último, por sua vez, foi uma espécie de confraternização e finalização do projeto, 

onde foi efetuada a entrega dos certificados e agradecimentos a todos os envolvidos. Os demais 

encontros foram realizados pelos alunos juntamente com as agentes, caracterizando as oficinas de 

capacitação em Saúde Mental. 

Neste texto, pretendemos trazer as experiências de um dos grupos que realizou o referido 

projeto, desenvolvido por quatro alunas, nas segundas-feiras, de 16h às 17h30min, tendo início no 

dia 19 de março de 2018 e chegando ao fim no dia 07 de maio do mesmo ano. O objetivo era 

identificar, juntamente com as 08 agentes que compuseram o grupo, as demandas pertinentes à 

Educação Permanente em Saúde. Como característica dessa metodologia  de  ensino, o  trabalho  

das  alunas  era  definido  em  função  das  circunstâncias  

concretas que eram trazidas pelas agentes. Além disso, as oficinas promoviam um espaço de escuta 

para as agentes, que o utilizaram para falar sobre seus medos e frustrações com o trabalho e, 

também, sobre os aspectos dele que as deixavam satisfeitas. 

Cabe aqui, ainda, uma breve explicação do que se trata uma prática extensionista. Uma 

Universidade é composta por três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A terceira se caracteriza 

como uma interação entre universidade e comunidade que a rodeia, em que alunos podem colocar 

em prática aquilo que aprendem em sala de aula e nas pesquisas. Esse tipo de atividade é muito 

importante para uma formação mais humanista dos profissionais, considerando que a promoção do 

contato com diferentes realidades fora do espaço acadêmico propicia ao aluno um conhecimento 

que jamais seria possível somente por meio exclusivo da teoria. 
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Na verdade, é nesses momentos que os alunos esbarram com as limitações teóricas e 

precisam fazer um movimento de busca para lidar com as adversidades que a realidade coloca 

diante a atuação profissional. Essa é uma atividade que beneficia tanto alunos, no que se refere à 

questão do conhecimento citado acima, como também a comunidade, pois essas práticas 

disponibilizam serviços, os quais a população muitas vezes não teria condições de acesso, 

auxiliando os mesmos na resolução dos problemas e dificuldades que se apresentam. 

A prática extensionista é uma forma que a instituição de ensino (em nosso caso, a PUC) 

encontrou de possibilitar o acesso a essa experiência a todos os alunos, pois ela faz parte da carga 

horária de matérias que são selecionadas pela coordenação de extensão juntamente com a 

coordenação do curso, nas quais os alunos consigam fazer um link entre atuação e teoria e, assim, 

serem avaliadas dentro das disciplinas. Os professores, então, atuam como supervisores nessas 

intervenções enquanto os alunos montam o projeto e vão a campo. 

Visto isso, o presente artigo tem o objetivo de colocar todo o processo da prática 

extensionista em discussão, procurando expor suas diretrizes, o modo como ela foi planejada e 

executada e, ainda, sua avaliação por partes das alunas que dela participaram, a fim de apontar os 

pontos benéficos e os momentos que foram perpassados por alguma dificuldade. O texto foi 

dividido entre os seguintes tópicos: a metodologia de trabalho empregada, os resultados percebidos 

a partir da realização do projeto e suas discussões teóricas, bem como as considerações finais, que 

contêm uma avaliação global da experiência por parte dos alunos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A prática extensionista foi apresentada aos alunos do 7º período de Psicologia da PUC 

Minas Betim pelos professores responsáveis pela sua realização, que propuseram a estruturação de 

encontros em que o objetivo seria a capacitação no campo da Saúde Mental das Agentes 

Comunitárias de Saúde, que exercem seu trabalho no município de Betim. Desse modo, as UBS da 

região foram consultadas a fim de realizar um levantamento das profissionais que manifestassem 

interesse em participar do Projeto oferecido pela Universidade. A articulação desses encontros 

estabeleceu-se a partir do contato dos professores e das coordenadoras das Agentes Comunitárias de 

Saúde, que organizaram o modo como as oficinas seriam realizadas e as questões institucionais a 

ele relacionadas, uma vez que as oficinas deveriam ser cumpridas em um período dentro do horário 

de trabalho das agentes. 
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Em um primeiro momento, foi realizado um encontro de abertura, ao qual todas as ACS de 

Betim foram convidadas a participar, com o objetivo de apresentá-las à prática extensionista, 

expondo suas diretrizes e pretensões. Nesse encontro, as ACS puderam sanar suas dúvidas em 

relação ao Projeto e realizar suas inscrições, de acordo com seu desejo e disponibilidade. Ficou 

acordado que as oficinas seriam realizadas durante 06 semanas, de maneira que alunos e professores 

se reuniram para definir os trâmites de organização, como o horário, os dias da semana em que cada 

encontro seria realizado e a divisão das trabalhadoras para cada um dos grupos que ficaram 

responsáveis pela realização das oficinas. O presente trabalho é resultado das oficinas realizadas 

com as ACS que se inscreveram para a segunda feira, no horário deas16h às 17h30. 

A metodologia de trabalho empregada nas oficinas com as Agentes Comunitárias de Saúde 

foi a Educação Permanente em Saúde, que consiste num “conjunto de ações educativas que buscam 

alternativas e soluções para a transformação das práticas em saúde por meio da problematização 

coletiva” (SILVA; DUARTE, 2015, p. 104). Assim sendo, procurou-se, ao longo dos encontros, 

facilitar a criação de diálogos em que fosse possível o levantamento de temas para discussão, 

propiciando, a partir daí, um espaço para se pensar ações pedagógicas a eles relacionados. 

O grupo de ACS se mostrou, desde o início das oficinas, muito interessado na temática da 

esquizofrenia, o que norteou os encontros, de modo que a proposta principal era explorar o que elas 

sabiam sobre a doença e o contato que já haviam tido com ela para, posteriormente, sistematizar os 

saberes da Psicologia, a fim de pensar em alternativas que as trabalhadoras poderiam adotar no 

acompanhamento dos pacientes diagnosticados como esquizofrênicos. Considerando que a 

educação permanente, de acordo com os autores, surgiu da preocupação em promover o 

desenvolvimento entre o trabalho e a educação, para que a assistência aos pacientes pudesse ser 

potencializada, entendemos que essa metodologia se configurava como a mais adequada para a 

realização dos encontros, uma vez que o objetivo do projeto era dar-lhes elementos que fossem 

essenciais para a melhoria da qualidade assistencial dirigida aos pacientes de cada área. 

A aprendizagem no trabalho se constitui como uma das instâncias fundamentais da 

Educação Permanente, de maneira que sua proposta é incorporar as dinâmicas de 

ensino/aprendizagem ao cotidiano das organizações, o que possibilita a transformação das práticas 

profissionais (BRASIL, 2014). Segundo Silva e Duarte (2015), ela tem como objetivo, ainda, a 

promoção de uma aprendizagem significativa a partir dos problemas diários, baseando-se em 

conhecimentos e experiências pré-existentes. Em vista disso, durante a realização das oficinas, 

buscou-se trabalhar os temas sobre Saúde Mental com foco no dia a dia das ACS, levantando 

reflexões de como cada aprendizado poderia ser aplicado em seu contexto de trabalho, 

considerando-as como sujeitos ativos de aprendizagem e capazes de problematizar a realidade, além 
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de auxiliá-las no que diz respeito à sua formação integral e à transformação do meio em que atuam. 

Ao longo dos encontros, as organizadoras das oficinas buscavam explorar as experiências pelas 

quais cada ACS havia passado no que se refere a pacientes da Saúde Mental, para, a partir dos 

relatos, estabelecer reflexões teóricas, o que proporcionou uma troca de saberes e possibilitou uma 

construção conjunta de conhecimento, diferente dos moldes tradicionais de ensino e educação. 

Ceccim (2005) compreende a Educação Permanente como uma estratégia capaz de propiciar 

transformações no trabalho, de modo que a atuação dos profissionais se torne mais crítica e 

reflexiva, descentralizando a capacidade pedagógica. Desse modo, a educação deve ser capaz de 

desencadear uma visão do todo, de interdependência entre as profissões de saúde, além de 

possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a consequente expansão da consciência 

individual e coletiva. 

As oficinas focaram nessa reflexão sobre a interdisciplinaridade, pois, ao longo dos 

encontros, ficou claro que as atuações dos profissionais que compõem a atenção primária da saúde 

devem  caminhar em conjunto, pois  os olhares das  diferentes  áreas  são  fundamentais no 

acompanhamento  do  paciente ,  para  considerá-lo  em  sua  totalidade,  como  um  sujeito  

biopsicossocial. Foi abordado, nas rodas de conversa, o modo como estes profissionais intervêm 

com pacientes de Saúde Mental, pois as ACS relataram que, quando os saberes se separam, 

instalam-se lacunas na assistência ao paciente, que pode ser prejudicado. 

Compreendemos, a partir de tudo isso, que a Educação Permanente em Saúde foi uma 

metodologia adequada na realização das oficinas, pois propiciou um espaço favorável à construção 

de conhecimentos a partir da realidade do trabalho como Agente Comunitário de Saúde. Diferindo-

se de um modo de ensino vertical, em que um dos lados obtém todo o saber e o outro está ali 

somente para escutar, a experiência foi muito rica para todos que dela participaram, possibilitando 

uma aprendizagem democrática e participativa. 

 

2.1 Recursos utilizados nos encontros 

 

Para a realização das oficinas, as alunas lançaram mão de diferentes recursos pedagógicos e 

didáticos que facilitaram a experiência, potencializando o compartilhamento de conhecimentos e a 

criação de vínculo entre os participantes do grupo. 

Em um primeiro momento, foi utilizada uma dinâmica de apresentação, a fim de criar uma 

atmosfera leve no primeiro contato com as agentes, propiciando o estabelecimento do vínculo entre 

o grupo. A finalidade da dinâmica era escrever num papel características e gostos pessoais, bem 

como desenhar o próprio rosto, para facilitar o reconhecimento pelas participantes do grupo. Após 
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isso, os papéis foram recolhidos e entregues às outras participantes, que tinham a missão de 

descobrir quem era a dona do desenho, que possuía tais características. Essa dinâmica foi de grande 

valia para o “quebra gelo” do grupo, pois provocou muitas risadas, deixando o ambiente menos 

tenso e mais descontraído, além de proporcionar às participantes do grupo algumas informações 

pessoais sobre as colegas que, mesmo trabalhando juntas há anos, não sabiam desses aspectos, 

sobretudo no que diz respeito aos relacionados a gostos e a preferências de cada uma. 

Durante os 06 encontros, a roda de conversa foi utilizada como um meio facilitador das 

discussões, de modo que possibilitou os debates e a exposição de ideias que deram origem às 

reflexões teóricas. A metodologia da roda de conversa é aqui considerada como uma “estratégia 

política libertadora, que favorece a emancipação humana, política e social de coletivos 

historicamente excluídos” (SAMPAIO et al., p. 1300), pois possibilita a participação  democrática  

de  todos  os integrantes de um grupo no debate em torno de algum  

assunto. Assim sendo, o objetivo das rodas de conversas foi a garantia de que todas, tanto as alunas 

como as ACS, teriam espaço de fala, para que a Educação Permanente acontecesse efetivamente. 

Recursos de imagem também foram utilizados, como vídeos e apresentações de Power 

Point, pois estes foram considerados meios facilitadores para a sistematização dos aspectos teóricos 

que foram tratados nas oficinas, complementares às reflexões estabelecidas. Para a elaboração das 

discussões teóricas, as alunas fizeram uso das produções de Ey, Bernard e Brisset (1978) e Paim 

(1980), que tratavam sobre os transtornos de Saúde Mental, com foco na esquizofrenia e suas 

definições, seus aspectos característicos e classificação.  

De acordo com Silva e Duarte (2015), os conteúdos trabalhados nas oficinas de Educação 

Permanente em Saúde devem ser relevantes para a prática profissional e, além disso, apresentar 

compatibilidade com a estrutura cognitiva do aprendiz, considerando os conhecimentos prévios que 

ele tem sobre o assunto. Em vista disso, as temáticas da Neurose, Psicose, Esquizofrenia e os 

demais transtornos de Saúde Mental foram tratadas de modo que abarcassem a realidade de trabalho 

das ACS, seu contato com os pacientes que sofrem com algum deles, bem como a maneira que 

poderiam atuar no acompanhamento, procurando abrir caminhos para a transformação, fugindo de 

uma reprodução acrítica da realidade social. As alunas, então, procuraram, durante todo o processo, 

fazer uma ponte entre a teoria e a prática com que elas têm contato no trabalho, utilizando seus 

relatos como exemplos para explicar conceitos teóricos da Psicologia e da Saúde Mental, e 

buscando, sempre, estabelecer reflexões sobre como elas poderiam utilizar aquele saber em seu 

contexto de trabalho. 
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3 RESULTADOS 

 

A prática extensionista com as ACS, no geral, atendeu aos objetivos propostos, pois 

proporcionou um espaço de escuta e partilha de conhecimentos tanto das ACS quanto dos 

estudantes de Psicologia, facilitadores do projeto. Os efeitos encontrados a partir dos encontros 

foram bastante positivos, uma vez que foi possível perceber que as ACS, desde o primeiro encontro, 

se mostraram interessadas e engajadas no projeto. No grupo sobre o qual estamos tratando, em 

específico, as agentes demonstraram um grande entusiasmo no que diz respeito à capacitação em 

saúde mental, o que ficou nítido logo no primeiro encontro, quando a maioria delas expôs que 

gostaria de aprender um pouco mais sobre a esquizofrenia, doença com que muitas delas relataram 

lidar, nos casos que atendem em suas rotinas de trabalho. Desse modo, as oficinas foram realizadas 

a partir das demandas que as ACS trouxeram nos encontros, as quais consistiram no desejo de 

compreender aquilo que chamavam de “doença mental”, na capacitação em saúde mental, e em 

como lidar com os usuários da atenção básica de saúde, o que, muitas vezes, faziam-nas defrontar-

se com grandes dificuldades e esbarrar em vários obstáculos. 

Os efeitos percebidos nas alunas, apesar das dificuldades no início da prática extensionista, 

foram positivos, pois esta se constituiu como uma oportunidade de aproximação das áreas de 

atuação profissional do psicólogo para uma construção de respostas aos desafios que emergem, a 

realidade de vida das Agentes Comunitárias de Saúde e do próprio SUS. É importante destacar que 

as experiências das ACS através do seu trabalho e o conhecimento teórico das alunas em relação à 

saúde mental contribuíram para a construção de um conhecimento coletivo, perpassado pela troca 

de saberes e experiências. O projeto em si também foi útil para o desenvolvimento de 

conhecimentos, aprendidos pelos alunos, referentes a diversas áreas da Psicologia, como a 

Psicologia Social Comunitária, Psicologia do Trabalho, Saúde Mental, etc. 

Compreendemos que o projeto conseguiu atender um de seus principais objetivos: ofertar 

um espaço que desse suporte a uma pedagogia ativa, onde tanto os estudantes facilitadores das 

oficinas, como as próprias ACS, pudessem contribuir e compartilhar seus saberes, o que ficou 

evidente ao fim dos encontros, quando as agentes deram suas opiniões sobre a experiência de 

participação no projeto, aprovando-o e dizendo que o projeto em si ajudou na condução cotidiana de 

seu trabalho e, ainda, passando a perceber a si mesmas mais aptas para lidar com os pacientes de 

saúde mental. Apesar disso, muitas das ACS reclamaram sobre a duração do projeto, que, para elas, 

foi muito curto, manifestando interesse em uma continuação dos encontros, além de sugerir que 

estes fossem realizados com diversos outros profissionais e estudantes da saúde, além da Psicologia, 

como por exemplo: Enfermagem, Medicina e Fisioterapia. Em suma, percebeu-se um grande 
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envolvimento das Agentes Comunitárias de Saúde e das alunas em relação ao projeto, o que 

contribuiu para a construção de vínculo entre estudantes e agentes, possibilitando uma troca de 

experiências singular e pessoal. 

É importante destacar as demandas percebidas pelas alunas no trabalho com as ACS. Uma 

delas foi a necessidade de as profissionais terem acesso a acompanhamento psicológico, visto que, 

durante seus relatos, demonstravam sentir vontade de ter alguém para “dividir” os problemas 

encontrados no trabalho, com os quais, muitas vezes, não sabiam lidar. 

Segundo elas, “o trabalho como Agente Comunitária de Saúde tem a função de ajudar e 

cuidar do próximo, mas nós mesmas não temos quem nos ajude e cuide de nós” (sic). As ACS 

enfatizaram que seu trabalho traz um desgaste psicológico muito grande e que ter ajuda de um 

profissional que as escute e cuide de sua saúde mental seria fundamental. Relataram que o projeto 

de extensão foi de grande valia nesse aspecto, pois além da capacitação, elas tiveram uma 

oportunidade de ter um espaço de escuta. Para essa demanda, as alunas informaram às profissionais 

sobre a existência do serviço do SAIT, que consiste em um projeto de extensão que se dispõe a 

atender trabalhadores em condições de sofrimento mental, sugerindo que as mesmas procurassem o 

serviço, o que gerou bastante interesse no grupo. 

Como um ponto negativo, as agentes enfatizaram que o projeto receberia maior adesão 

numa possível continuação se houvesse algum auxílio no que diz respeito ao transporte, pois muitas 

delas moram longe da PUC-Betim (local que aconteceram os encontros), percebendo que algumas 

de suas colegas não participaram da prática extensionista devido à dificuldade de locomoção e/ou 

falta de condições para custear a passagem de ônibus. 

 

4 DISCUSSÕES 

 

A primeira dificuldade enfrentada nesse projeto foi relacionada a aceitação do mesmo pelos 

alunos. Ministrar essas oficinas gerou grande ansiedade na turma, pois se tratava de uma 

experiência nova, que demandava muita atenção, responsabilidade e preparo dos alunos. Por não ter 

sido muito bem recebida de início, a prática precisou de algumas adaptações para que os alunos 

topassem essa empreitada, mas, ainda assim, estes se sentiram inseguros por ter que atender às 

expectativas sobre eles depositadas sem ter tido um preparo adequado, o que tornou a intervenção 

complexa. Esbarrou-se em outra dificuldade: conseguir encaixar os horários dos alunos, visto que o 

7º período tem muitas atividades extraclasses. Se, na prática da Psicologia Comunitária, o psicólogo 

lida com o real, em meio a tantas dificuldades, os alunos se desdobraram para lidar com as 

adversidades que batiam à porta. Outra dificuldade percebida tanto pelas ACS como pelas alunas, 
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foi a falta de tempo, pois seis encontros foram pouco para complexidade dos temas abordados, 

ficaram lacunas abertas que com mais tempo poderiam ser preenchidas. Além disso, havia também 

poucos materiais disponíveis, de modo que foi necessário lançar mão da criatividade. 

Um dos maiores percalços que o grupo enfrentou foi conseguir traduzir os jargões 

profissionais da Psicologia e os conceitos complexos envolvidos na Saúde Mental, para fazer com 

que as agentes conseguissem compreender o que estava sendo dito. Isso demonstrou como muitas 

vezes o ensino na academia é elitizado e como quebrar essas barreiras linguísticas pode empoderar 

os sujeitos. Algumas ACS demonstraram grande interesse em fazer um curso superior, ao 

perceberem que tais barreiras, que as separam da Universidade, são menores do que imaginavam e 

que elas podem ser transpassadas. 

O interessante nisso é que os encontros foram realizados nas salas de aula da PUC por uma 

demanda dos alunos, e não se imaginava os efeitos que a abertura dessas portas causaria 

subjetivamente nas agentes. Essa dificuldade, que se transformou em uma potencialidade, surtiu 

efeito nas alunas também, ao se perceberem capazes de passar aquilo que aprenderam, conhecendo 

mais de si mesmas enquanto profissionais nesse processo. 

Como dito anteriormente, houve um grande interesse pela temática da esquizofrenia, e o 

referencial teórico que norteou os encontros foi a Psicopatologia, que pode ser definida como “o 

conjunto de conhecimentos referente ao adoecimento mental do ser humano” (CAMPBELL apud 

DALGALARRONDO, 200, p. 22). O campo da psicopatologia engloba um amplo número de 

fenômenos humanos, ligados ao que conhecemos como doença mental. 

Outra potencialidade percebida foi a absorção de conhecimento pelos dois lados, as rodas de 

conversa e, os casos trazidos pelas agentes faziam com que ali ocorresse uma circulação de 

conhecimento, considerando que as alunas contribuíam com a teoria e as agentes com a prática. Em 

um dos encontros, uma ACS levou um caso de um de seus pacientes e junto às alunas fez-se uma 

discussão sobre uma possível hipótese diagnóstica, um momento que gerou discussões interessantes 

e que demonstrou que, mesmo com pouco tempo, as agentes conseguiram absorver muito do 

conteúdo relacionado à Saúde Mental. 

 

4.1 A intervenção pelo viés Psicologia Social Comunitária 

 

Nas intervenções que são embasadas pela Psicologia Social Comunitária, o papel do 

psicólogo não há definição, este só é definido em relação ao contexto de atuação. Entretanto, em 

todos os processos de intervenção, espera-se que esses profissionais auxiliem os sujeitos na 
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transformação das suas condições sociais, trazendo consciência dos determinantes  sócio-históricos 

e desnaturalizando concepções ideológicas opressoras (BARÓ, 1996). 

No trabalho com as ACS, essa falta de definição de qual seria o papel das alunas foi 

extremamente importante. Primeiro elas chegaram com uma visão do que é a Psicologia, muitas 

acreditavam que o papel do psicólogo era medicar, ocupando uma posição de detentores do saber, 

assim como os outros profissionais de saúde das UBS em que trabalham. Ao entrarem em contato 

com as alunas, que não se colocaram nesse “lugar de saber”, tornou-se possível a criação de uma 

relação que não se estabelece entre dois polos como aponta Freitas (1998), mas sim construir uma 

relação de equidade. Acredita-se que o fato desse projeto ter sido executado por alunos e não 

profissionais formados facilitou também essa relação nesse sentido. 

Baró (1996) afirma que existe um idealismo metodológico em alguns campos da ciência 

psicológica. Entretanto, ele defende que não há neutralidade e nem objetividade quando se trata do 

trabalho com sujeitos, pois sempre existirão valores e ideologias por trás de toda ação. O realismo 

metodológico o é uma postura metodológica, epistemológica e política, que se preocupa com as 

problemáticas oriundas da realidade social da maioria da população (BARÓ 1996). A preocupação 

aqui é com a realidade e não com a mera aplicação da teoria e, por isso, pode-se dizer que foi 

empregado um realismo metodológico. 

Conforme resultados da pesquisa realizadas pelos professores Luiz Carlos Castello Branco 

Rena e Lúcia Miranda Afonso, houve uma demanda por formação em saúde mental, portanto, 

transformamos neste o nosso tema central. Como o presente trabalho não pretendia fazer um 

levantamento prévio de temas e para discussão com as ACS, o primeiro encontro teve o objetivo de 

ouvir delas suas maiores dificuldades no trabalho com pacientes de saúde mental, quais eram seus 

interesses relacionados a esse campo e o que esperavam dos encontros, para, assim, colher uma 

demanda genuína, que partisse delas, não sendo imposta verticalmente. 

Em consonância com a metodologia da Educação Permanente em Saúde, a forma como os 

alunos de psicologia se inseriram nesse projeto é de extrema relevância, pois, segundo Freitas 

(1998), existem duas formas de inserção na comunidade na qual se pretende intervir: a primeira é 

quando os objetivos do que orientam a atuação do psicólogo são definidos de antemão, ou seja, 

determinadas a priori, antes de conhecer o contexto de intervenção e os sujeitos com os quais 

pretende-se atuar. Já a segunda forma, diz de uma inserção com o estabelecimento de objetivos a 

posteriori, que acontece quando a prática com a comunidade é estabelecida a partir das 

necessidades que esta apresenta e que os sujeitos demandam, o que foi adotado na prática com as 

ACS. Esta forma de inserção é extremamente relevante quando se trata do trabalho de intervenção 

do psicólogo, pois a maneira que este conduz o início de sua intervenção determinará a visão dos 
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sujeitos sobre ele. Enquanto a inserção a priori tende a demonstrar certa superioridade de saber, a 

segunda, por sua vez, mantém  o  profissional  em  uma  posição de  igualdade,  transformando os 

ambientes em um  

lugar propício à produção de conhecimento, despertando uma consciência crítica nos sujeitos, 

tirando-os do lugar de determinados, para o lugar de determinantes de sua própria história e 

transformando-os em sujeitos de mudanças (FREITAS, 1998). 

 

4.2 Saúde Mental e Trabalho: fenômenos percebidos no projeto 

 

Em relação à saúde mental das agentes comunitárias de saúde, não houve nenhuma queixa 

relatada dando referência a algum adoecimento advindo de sua atuação. A queixa trazida pelas 

profissionais estava relacionada a um desgaste psicológico, advindo da escuta realizada com as 

famílias atendidas, sobre as quais não tinham com quem conversar e acabavam guardando para si 

mesmas. 

Dejours (1994) traz sua contribuição ao dizer sobre a carga psíquica do trabalho. Segundo 

ele, o trabalhador chega até seu local de trabalho possuidor de uma história pessoal, que se efetiva 

pelas características de seus desejos, motivações e necessidades subjetivas que fazem parte de sua 

história passada. Sendo assim, cada sujeito terá suas especificidades individuais e singulares. No 

trabalho com as ACS, isso foi perceptível, visto que cada uma apresentava sua motivação para com 

o trabalho de acordo com sua história de vida. Tivemos em nosso grupo uma profissional que 

possui um irmão com diagnóstico de esquizofrenia e, diante disso, demonstrava grande interesse em 

aprofundar seu conhecimento no assunto tratado e também uma maior sensibilização com as 

famílias assistidas que possuíam um ente com tal diagnóstico. 

Foi percebido também, pelas alunas, algumas condições e situações do trabalho das ACS 

que poderiam levar a um adoecimento, que serão discutidos abaixo e, por isso, foi indicado a elas 

que procurassem acompanhamento psicológico, para que não sofressem mais tarde com quadros 

agravantes. 

O trabalho faz-se arriscado para a saúde psíquica quando este se confronta a sua livre 

atividade. “O bem-estar, em matéria de carga psíquica, não advém só da ausência de funcionamento 

com o conteúdo da tarefa, expresso, por sua vez na própria tarefa revigorada por ela” (DEJOURS, 

1994, p. 24). Isso significa que a satisfação do trabalhador advém da descarga de energia psíquica 

que sua ação possibilita. Partindo da atuação de uma ACS, tal descarga pode ser identificada 

quando esta diz do prazer que sente em ajudar as famílias atendidas, e também pela satisfação ao 
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comunicar-se com os outros, construindo amizades cada  vez  ricas e afetuosas. Reconhece  que é 

um trabalho difícil, mas consegue extrair aquilo  

de bom que vivencia em seu cotidiano, citando o ato de ajudar e a comunicação como pontos 

fundamentais em sua ação. O autor ainda diz que a motivação é um fator necessário ao exercício de 

sua ação. 

Outro ponto que podemos citar no trabalho de Dejours (1994) é quando o autor fala sobre a 

organização do trabalho. De acordo com suas ideias, tal organização é de certa maneira um desejo 

do outro, é a divisão do trabalho e sua distribuição entre os sujeitos. É o que nomeou de “divisão de 

homens”, na qual a organização separa, de certa forma, a essência da tarefa e as relações 

estabelecidas no ambiente de trabalho. “O trabalhador é, de certa maneira, despossuído de seu corpo 

físico e nervoso, domesticado e forçado a agir conforme a vontade do outro” (DEJOURS, 1994, 

p.27), sendo esta a condição para uma carga psíquica negativa. Em consonância com tal teoria, 

podemos citar o que as agentes trouxeram sobre atividades que realizam dentro das UBS que não 

fazem parte de sua atuação. Segundo elas, são direcionadas a fazerem trabalhos que não cabem em 

sua profissão, fazendo com que sua ação junto às famílias fique em segundo plano. 

Por fim, Dejours (1994) conclui que a ligação do homem com a organização do trabalho é 

um fator contribuinte para a carga psíquica do trabalho. Uma organização que não proporciona a 

descarga da energia pulsional do sujeito, leva a um aumento da carga psíquica. Para ilustrar tal 

ligação junto ao trabalho com as ACS, podemos dizer sobre o fato de se sentirem pressionadas pela 

prefeitura, tendo de realizar tudo aquilo que fora proposto pelo órgão, incluindo atividades que não 

são especificas de sua atuação, que gera um acúmulo cada vez maior de carga psíquica e não 

possibilita sua descarga. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da prática  extensionista  com as Agentes Comunitárias de Saúde foi 

uma experiência que proporcionou, principalmente, a troca de conhecimentos entre os envolvidos, 

sendo possível relacionar a vivência destas com a teoria estuda ao longo da vida acadêmica. Pôde-se 

perceber quão rico e necessário é o trabalho das ACS para as comunidades, contudo, ainda há 

obstáculos a serem enfrentados quanto a sua atuação e importância no que diz respeito à 

composição da atenção primária de saúde. 

O interesse das agentes pelos assuntos abordados durante os encontros foi um fator 

motivador para os alunos, fazendo com que buscassem cada vez mais um maior aperfeiçoamento   

relacionado às suas demandas e interesses, possibilitando um ambiente favorável e de confiança, 
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onde todos se sentiram à vontade para dizer de seu cotidiano e até mesmo sobre situações 

vivenciadas em seus ambientes familiares, sanando dúvidas relacionadas à atuação frente as 

famílias atendidas. 

Como pontuado pelas agentes no último encontro desta prática, acreditamos que esta deveria 

ter continuidade, seja como estágio ou uma nova prática envolvendo o curso de Psicologia, ou até 

mesmo uma vivência que possa envolver os demais cursos ofertados pela PUC Minas de Betim, 

visto que o interesse pelo aprendizado é grande e o trabalho interdisciplinar é de extrema 

importância para a sua atuação. Consideramos, ainda, que a prática pode-se estender aos outros 

profissionais da atenção primária de saúde, não se restringindo apenas às agentes comunitárias. 

Outro fator importante a se pensar seria o investimento para que a prática possa atender a 

todos aqueles profissionais das UBS interessados pelo trabalho proposto. Como ilustração podemos 

citar a disponibilização de um transporte por parte da prefeitura como forma de auxílio às ACS, 

visto que muitas moram em bairros distantes da Universidade e que, apesar de seu interesse, sua 

participação não foi possível devido aos gastos de deslocamento. 

Nesse sentido, a prática extensionista mostra-se uma experiência enriquecedora, afirmando 

quão importante é vivenciar e dialogar sobre o cotidiano e atuação de profissionais da rede de saúde 

para que a teoria seja visualizada de uma forma mais clara, possibilitando a troca de experiência e o 

aprendizado mútuo. 
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RESUMO 

 

O Ambulatório de Tumores Hepáticos (ATH) funciona na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Hospital das 

Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é referência no tratamento de carcinomas 

hepatocelulares (CHC) no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, atendendo a pacientes de todo 

o estado de Minas Gerais através do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do atendimento clínico para os pacientes, o 

ambulatório também funciona como meio acadêmico para estudos e pesquisas relacionados ao tratamento do CHC, 

Hepatologia e Transplante Hepático contando com uma equipe multidisciplinar de profissionais. Embora o atendimento 

médico seja exemplar, a informatização dos processos de prontuário ainda não existe e todos os registros são feitos de 

forma manual. Esse artigo apresenta e discute os resultados obtidos no desenvolvimento de um sistema de prontuário 

eletrônico para o ATH, com o objetivo de permitir que os dados dos históricos dos pacientes  subsidiem decisões 

terapêuticas sobre a eficácia dos tratamentos aplicados aos pacientes, trazendo potencial  para aumento da sobrevida e 

melhoria da qualidade de vida dos portadores de tumores hepáticos e atendendo aos padrões estabelecidos pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde (SBIS). O sistema foi 

desenvolvido para a plataforma web, utilizando JavaScript, React e Bootstrap no front-end e as tecnologias Django 

REST framework e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL para a construção de uma API RESTful no 

back-end. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Software. Desenvolvimento Web. Prontuário Eletrônico. S-RES. Carcinoma 

Hepatocelular. 

 

ELETRONIC HEALTH RECORD FOR THE AMBULATORY OF LIVER 

TUMORS OF THE HOSPITAL DAS CLÍNICAS OF UFMG 

 

ABSTRACT 

 

The Ambulatory of Liver Tumors (ATH) is located at the Hospital das Clínicas (HC) of the Federal University of Minas 

Gerais (UFMG). It is currently a reference for the treatment of liver cancer in Brazil, according to the Brazilian Society 

of Hepatology, attending patients from all the state of Minas Gerais through the Unified Health System (SUS). In 

addition to clinical care for patients, the ambulatory also serves as an academic center for studies and research related to 

the treatment of Hepatocellular Carcinoma, Hepatology and Liver Transplants counting on a multidisciplinary team of 

professionals. Despite providing quality health care, electronic medical records are nonexistent, and all records are done 

manually. This work presents the results obtained from the ongoing development of an electronic health record for the 
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ATH. Clinicians expect to use patient’s historical data to support therapeutic decisions and improve effectiveness of 

treatments applied to the patients with liver tumor, with potential to increase patient’s lifespan and quality of life. The 

system under development aims to meet the standards established by the Federal Council of Medicine (CFM) and the 

Brazilian Society of Informatics in Health (SBIS). The system was developed for the web platform, and used React, 

JavaScript and Bootstrap in the front-end and built a RESTful API using the Django REST framework for the back-end 

and MySQL as the database. 

 

Keywords: Software Engineering. Web Development. Eletronic Health Record. S-RES. Hepatocellular carcinoma. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é a culminação de todo um projeto técnico, prático, investigatório, 

transdisciplinar e interdisciplinar - realizado pelos alunos voluntários dos bacharelados em 

Engenharia de Software (ES) e Sistema de Informação (SI) da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC Minas), que tem por objetivo o desenvolvimento de um software, com o caráter 

primário de extensão universitária, tendo em vista uma demanda real e urgente da sociedade. 

O projeto surgiu como fruto de uma necessidade que foi apresentada pelo Dr. Osvaldo 

Flavio de Melo Couto, membro do Ambulatório de Tumores Hepáticos (ATH) do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao professor Hugo de Paula, 

coordenador desse projeto. O ambulatório atende à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

e conta com uma equipe médica multidisciplinar para o diagnóstico e acompanhamento de 

pacientes com carcinoma hepatocelular. 

Segundo o Dr. Antônio Orlando Scalabrini Neto, Coordenador do ATH e membro da 

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, “o objetivo de um atendimento multidisciplinar 

fundamenta-se em maior agilidade entre o diagnóstico preciso e a decisão terapêutica. O 

atendimento compartilhado resulta numa avaliação clínico-cirúrgica mais ampla, sem necessidade 

de interconsultas. A equipe do ambulatório é composta em sua maioria por doutores hepatologistas, 

oncologistas e gastroenterologistas, alunos residentes da UFMG, o que ressalta seu caráter de 

hospital-escola, uma vez que une a necessidade da sociedade de um recurso específico de saúde 

com a oportunidade de estudar sobre as doenças dessa natureza. Atualmente, o Ambulatório de 

Tumores Hepáticos é considerado um dos centros de referência em Hepatologia e Transplantes 

Hepáticos, pela Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH, 2018). 
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1.1 Importância do Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP) 

 

Os prontuários eletrônicos de pacientes (PEP) consistem no registro dos dados dos pacientes 

em um sistema de informação, de forma a atender os requisitos dispostos na resolução 1638/2002 

do Conselho Federal de Medicina (CFM). A disponibilização dos dados e informações de forma 

adequada possibilita às equipes médicas acompanharem a evolução do paciente, verificar a resposta 

destes a medicamentos e diversas alternativas de tratamento; além de permitir análises estatísticas e 

demográficas mais avançadas, que podem contribuir para a evolução no tratamento da doença 

(CAMELO et al., 2009). Segundo Thofehrn e Lima (2006), é comum encontrarmos incorreções 

e/ou omissões em registros manuais, provocando o enfraquecimento das informações. Outro 

problema comum encontrado nos prontuários manuais está relacionado à legibilidade e rápido 

acesso à informação. Thofehrn e Lima (2006) ilustram como a falta de legibilidade pode levar ao 

óbito de pacientes que não recebem o tratamento adequado, porque informações sobre alergias, por 

exemplo, não estavam facilmente acessíveis ou estão ilegíveis. 

No âmbito do Hospital das Clínicas, um exemplo de trabalho decorrente dos estudos dos 

dados do ATH é o trabalho de Ferolla et al. (2013), que estudou padrões da dieta brasileira nos 

pacientes com doenças de gordura no fígado. Com a ausência de um sistema de prontuários 

eletrônicos de paciente, esse tipo de estudo fica limitado, tendo em vista o grande volume de 

informação a ser estudado,  a dificuldade de encontrar a informação e sua baixa legibilidade. Buscar 

relações de causa e efeito se torna uma tarefa dificultada. 

Segundo Pinto, Tabosa e Vidotti (2011), o prontuário do paciente possui hoje fundamental 

importância para a sociedade, por ser fonte importantíssima de pesquisa, servir como base legal 

para ações médicas, permitir a avaliação do tratamento e o acompanhamento do cuidado ao 

paciente. Existem diversas ferramentas disponíveis para o registro de prontuários eletrônicos, tais 

como o Open EMR (Open EMR, 2014) e o Portal Saúde Direta (FREIRE E ZAINI, 2010), no 

entanto, dadas as especificidades das doenças hepáticas, seus diagnósticos e tratamento,  analisou-se 

que esses sistemas não atendem às necessidades da área ou não possuem os requisitos de 

privacidade de dados necessários para o ATH. 

A Figura 1 exibe como é feito o atualmente o atendimento e registro de consultas no 

Hospital das Clínicas. À esquerda é exibida uma reunião da equipe multidisciplinar para discutir os 

diagnósticos dos pacientes. À direita, tem-se o volume de prontuários em papel que são analisados 

nessas reuniões. 
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Figura 1 – Ambulatório de Tumores Hepáticos do HC/UFMG 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 

 

O desenvolvimento de um sistema de prontuário eletrônico apropriado para o ATH, com 

foco no armazenamento e análise de dados específicos do diagnóstico e tratamento de carcinomas 

hepatocelulares e outras doenças do fígado contribui em três sentidos: 1) trará́ subsídios para o 

desenvolvimento da pesquisa relacionada à sobrevida e à qualidade de vida proporcionada pelos 

diferentes métodos de tratamento do CHC; 2) permitirá um estudo demográfico mais preciso da 

ocorrência doença, podendo orientar políticas públicas que busquem a melhor informação dos 

profissionais do SUS quanto ao diagnóstico precoce da doença; 3) beneficiará a toda a população 

que frequenta o ATH, indiretamente, com potencial para melhoria no atendimento médico do 

ambulatório, e diagnóstico precoce dos carcinomas. 

Segundo um relatório do ATH, somente entre 2013 e 2014 estimou-se que foram realizadas 

14.256 consultas de hematologia, apenas na unidade “Hematologia e Oncologia” Hospital das 

Clínicas, dos quais 108 pacientes tiveram diagnóstico confirmado de Carcinoma Hepatocelular. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer Americano, a taxa sobrevida para câncer de fígado 

em 5 anos combinada para todos os estágios é de cerca de 18% (ACS, 2016). Parte da razão dessa 

baixa taxa de sobrevida é que a maioria dos pacientes com câncer de fígado também tem outras 

doenças concomitantes, como,  por exemplo, cirrose, que, por si só, pode ser fatal” (ONCOGUIA, 

2015). 

Pimenta e Massabki (2010) traçam um panorama clínico completo do carcinoma 

hepatocelular, mostrando as suas especificidades no diagnóstico, na solicitação de exames e no 

tratamento. Segundo os autores, o CHC corresponde à oitava causa de morte por câncer no país. As 

especificidades apresentadas justificam ainda mais a necessidade de um sistema de PEP específico 

para o tratamento desse carcinoma. 
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Entre as diretrizes da Política de Extensão Universitária (PUC MINAS, 2006), em que este 

projeto se insere está, primeiramente, “A extensão como instrumento para problematizar e buscar 

respostas às questões sociais, objetivando a qualidade de vida da população, em especial local e 

regional”. O problema que este projeto se propõe a resolver se pauta nas dimensões éticas da 

igualdade e solidariedade apresentadas nas diretrizes acima referidas. O ATH é um exemplo de 

como ações simples de organização da informação médica poderiam agilizar o atendimento de 

pacientes do SUS e permitir um acompanhamento mais próximo do paciente diagnosticado com os 

carcinomas hepatocelulares. 

Em entrevista durante a fase de levantamento de necessidades do projeto, o Dr. Osvaldo 

Couto citou que “a falta do sistema de prontuário eletrônico tem impedido a equipe médica de 

realizar estudos mais aprofundados relacionados à qualidade de vida do paciente em resposta às 

terapias empregadas”. Esses estudos poderiam orientar estratégias terapêuticas direcionadas a cada 

tipo de paciente, melhorando-lhe a qualidade de vida e, potencialmente, até mesmo aumentando-lhe 

a taxa de sobrevida. 

Adiciona-se que o projeto é de natureza transdisciplinar em sua essência, pois exige que os 

docentes e discentes sejam capazes de articular o conhecimento técnico com as demandas objetivas 

e subjetivas do setor de saúde. É a partir de projetos como este que os docentes envolvidos 

repensam suas atividades (ação - reflexão - ação), aprimorando seus conhecimentos e metodologias. 

Em relação aos alunos, pode-se dizer que a sociedade vem demonstrando a necessidade de um 

profissional de nível superior que tenha uma formação mais completa, não apenas técnica, mas 

também ética,  humanística e cultural; e que possa atuar em conjunto com profissionais de áreas 

afins, em equipes multidisciplinares ou até mesmo em outros domínios que não sejam o seu. Assim, 

a participação de alunos neste projeto contribui para que esses venham a atuar na sociedade com 

competência, responsabilidade e justiça, transformando-se em atores da construção de um país 

próspero, solidário e justo. 

Tendo em vista a contextualização das necessidades atuais, objetivou-se projetar, 

desenvolver e implantar um software capaz de atender os requisitos necessários desse domínio e 

solucionar as questões levantadas. Este trabalho discute e apresenta os resultados obtidos com o 

projeto e desenvolvimento desse software como também os ganhos alcançados pelos autores em 

seus respectivos crescimentos técnicos e, principalmente, humanos, tendo em  vista o  modelo  

aplicado  de um projeto de extensão. Ressalta-se também que os médicos  

beneficiários do ATH acreditam que a construção do sistema de prontuário eletrônico é apenas o 

primeiro passo e que, posteriormente, irá ampliar seu escopo para a área de exames de imagens, 

aprendizado de máquina voltada à análise de dados médicos entre outros. 
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2 METODOLOGIA 

 

Tendo em vista a natureza de extensão, o desenvolvimento ocorreu de forma extraclasse, 

com reuniões semanais e/ou quinzenais de acompanhamento com o professor orientador em 

conjunto com validações e investigações periódicas realizadas no próprio Hospital das Clínicas e, 

quando necessário, foi utilizado também o recurso de reuniões virtuais entre os integrantes. A 

matriz da metodologia aplicada se deu em torno dos Métodos Ágeis da área de desenvolvimento de 

software, que se trata de um modelo no qual se foca em entregas menores, porém constantes, de 

funcionalidades com presença e validação dos usuários. Foram utilizados dois tipos de pesquisa 

nesse projeto: a exploratória, ao investigar o domínio da área médica e seus respectivos requisitos 

para o desenvolvimento do sistema; e de natureza tecnológica, ao aplicar os conhecimentos básicos 

de TI na geração de novos produtos. 

Em geral, o desenvolvimento do trabalho orientou-se da seguinte ordem: 

 

1) Interação da equipe desenvolvedora com o professor coordenador: foram realizadas 

diversas reuniões nas instalações da universidade com a participação dos envolvidos desde o 

início do projeto para que pudessem apresentar a demanda, seus objetivos e também as 

necessidades, e constantes reuniões durante o desenvolvimento; 

2) Definição do processo de desenvolvimento do software: optou-se como referência a 

Metodologia Ágil com entregas menos espaçadas, com validação constante e divisão das 

tarefas;  

3) Identificação das necessidades: foi explorada a abordagem de entrevistas em encontros 

previamente agendados no Hospital das Clínicas. Nessas entrevistas foram definidos o 

escopo e os requisitos funcionais e não funcionais do software; 

4) Design do protótipo: com os requisitos levantados, foram desenvolvidas as telas para 

validação de funcionalidades; 

5) Definição da tecnologia: tendo em vista os requisitos, identificou-se que o sistema deveria 

ser desenvolvido para a Web. O desenvolvimento web divide-se em duas partes, front-end e 

back-end. Enquanto na primeira se trata de desenvolver a interface para o usuário, nas quais 

foram utilizados a biblioteca em JavaScript React e o framework Bootstrap,  na segunda, que 

cuida das requisições ao servidor, utilizou-se de  uma  arquitetura de microsserviços  

baseada em web service  REST ful com o framework  Python Django  Rest  com políticas de  



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

151 

autenticação, serialização, personalização e por implementar nativamente o padrão JSON, 

comumente usado para troca de dados entre sistemas. O sistema de gerenciamento de banco 

de dados escolhido foi o MySQL; 

6) Desenvolvimento: o software gerado contém as funcionalidades solicitadas, 

acompanhado de toda uma documentação, com diagramas, campos, interfaces e fluxos 

mapeados; 

7) Implantação: refere-se à disponibilização, instalação e integração do sistema na 

infraestrutura do Hospital das Clinicas da UFMG, adequando o sistema ao ambiente em que 

será́ utilizado. Como as funcionalidades do sistema, bem como a construção da metáfora 

utilizada no mesmo será́ efetivada com a participação contínua da equipe médica, não será́ 

necessária a capacitação ou treinamento dos usuários na sua utilização, mas testes de 

usabilidade devem garantir que estes tenham facilidade no aprendizado e uso da ferramenta, 

além de sentirem satisfação na sua utilização. 

 

2.1 Interdisciplinaridade 

 

O projeto envolveu diretamente diversas disciplinas. Dentre elas, destacam-se as seguintes: 

“Interação Humano-Computador” (IHC), “Banco de Dados” (BD), “Desenvolvimento de Interfaces 

Web” (DIW), “Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas” (DAMD), “Arquitetura de 

Software” (AC), “Programação Modular (PM)” e, por último, mas também de extrema importância, 

a “Engenharia de Requisitos” (ER). Eis que cada disciplina é responsável por permitir ao aluno 

aptidão em diversos aspectos específicos do desenvolvimento do software, desde a concepção até a 

implementação, definindo a arquitetura do sistema, a disposição dos dados, as tecnologias a serem 

utilizadas e as peculiaridades de um sistema web, tendo em vista que tudo deve ser realizado em 

conjunto ao estudo das questões humanas, éticas e regulatórias envolvidas. 

Em IHC foram-se trabalhadas as questões da natureza humana, pois, enquanto projetistas de 

uma solução do meio digital, um software no caso específico, necessita-se comunicar e expressar o 

seu intuito da melhor forma possível. É necessário estudar questões únicas da realidade humana 

para evitar problemas no diálogo com os usuários, como, por exemplo, uma não compreensão das 

funcionalidades do sistema. A tecnologia não deve ser usada para diminuir as capacidades humanas; 

muito pelo contrário, deve sim ampliá-las com o intuito de possibilitar o foco em instâncias mais 

importantes e não nas mecânicas e repetitivas, que são passíveis de automação. Estudaram-se e 

foram aplicados conceitos de psicologia cognitiva e de engenharia semiótica, essa última 

responsável por estudar os signos no sistema e como construir interfaces mais amigáveis e, ao 
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mesmo tempo, que sejam naturais ao usuário. Foi necessário estudar também os processos e 

requisitos da área médica, a fim de entender as necessidades e, de forma humana, colocar-se no 

lugar do domínio e dos que vivem nele para buscar projetar uma solução que melhor os atenda. 

Na disciplina de Arquitetura de Software, foram trabalhadas as questões da projeção dos 

módulos do software a serem usados e como eles deveriam se relacionar. Também permitiu definir 

as tecnologias a serem utilizadas e o estilo arquitetural. 

A disciplina de ER está diretamente interligada com as atividades de levantamento das necessidades 

do ATH e definição do escopo do projeto. Utiliza-se das técnicas para descrição técnica dos 

requisitos, documentação das interfaces com os respectivos campos de interação com o usuário e 

rápida prototipação para validação com o usuário. 

Em DIW são apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento Web. Na disciplina, 

são apresentadas algumas das linguagens mais utilizadas atualmente, tal como frameworks, 

tendências de design e também parte vital do conteúdo que permeia os protocolos presentes na 

internet que possibilitam os sistemas que existem hoje, enquanto que em DAMD é aprofundado o 

arcabouço teórico de sistemas distribuídos e respectivos algoritmos avançados que permitem toda 

uma arquitetura para a nuvem. 

A disciplina de PM, ou “Programação Orientada para Objetos” no curso de SI, viabilizou o 

desenvolvimento de um sistema extensível e modular capaz de atender, com o menor esforço 

possível às novas demandas do ATH, na medida em que o volume de dados cadastrados for 

aumentando e as pesquisas e análises de dados foram sendo desenvolvidas. 

Em relação a BD, aplicaram-se os conhecimentos para realizar uma correta modelagem dos 

dados, uma vez que as peculiaridades do domínio da Medicina tornaram necessário um maior 

cuidado para evitar retrabalho no futuro ou um mapeamento incorreto dos dados que impossibilite a 

realização de pesquisa sobre eles. Esse mapeamento dos dados se deu através do diagrama de 

entidade-relacionamento que projeta, do ponto de vista lógico, como as entidades se relacionarão no 

banco. Pode-se afirmar que essa modelagem  anterior, com maior detalhe e cuidado, facilita e evita 

muito retrabalho na parte de desenvolvimento. 

 

2.2 Transdisciplinaridade 

 

Tratou-se de realizar uma imersão nesse domínio outrora desconhecido pelos autores. A 

transdisciplinaridade se trata de refletir sobre outra fronteira, outra corrente de pensamento, com 

novas visões e conhecimentos. Com o projeto, cruzou-se a fronteira entre o domínio das “Ciências 

Exatas e Informática” e “Ciências da Saúde”, tanto no campo acadêmico quanto de extensão. São 
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atividades como: compreender as nomenclaturas,  mapear os fluxos do dia  a  dia dos doutores, nas 

consultas, e realizar a jornada de se colocar no lugar dos médicos para entender o que melhor os 

atenderia no ATH (Ambulatório de Tumores Hepáticos), que demonstram a necessidade de se 

cruzar os domínios. Em adicional, foi necessário levantar e explorar questões específicas da área, 

como requisitos regulatórios, de segurança e até mesmo ética médica. 

Ampliar a visão de mundo como um todo, aprender a lidar com as diferenças e desenvolver 

caráter investigativo passam a não serem opções, se tornam condições necessárias de sucesso para a 

jornada que se propôs a realizar com o projeto. Foram questões como essas que ampliaram o 

arcabouço humano e técnico dos autores; e, para realizar tudo isso,  foram realizadas reuniões 

semanais, no ATH, de pesquisa exploratória, validação e conformidade com questões técnicas. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Durante o desenvolvimento foram levantados os requisitos do sistema eletrônico de 

prontuário médico. Em primeiro lugar, foram estudadas as questões regulatórias e as 

recomendações definidas pelo CFM e a SBIS. Em sequência, aprofundou-se nos requisitos 

funcionais no desenvolvimento da arquitetura, estrutura do banco e desenvolvimento das telas. As 

próximas seções apresentam os artefatos obtidos. 

 

3.1 Análise e implementação dos requisitos de conformidade para S-RES 

 

Segundo critérios do manual de certificação  SBIS-CFM, o sistema proposto para o ATH se 

enquadra nas categorias assistencial e de acesso remoto. Esse trabalho buscou atender ao maior 

número de requisitos mandatórios aplicáveis presentes no documento (de acordo com a sua 

categoria e prioridades), seguidos pela maior abrangência  possível de requisitos recomendáveis. A 

seguir, os requisitos do sistema são elencados de acordo com o seu nível de conformidade com a 

norma. O Gráfico 1 apresenta em números absolutos a conformidade do quadro geral de requisitos 

que foram analisados nessa pesquisa, comparando-os entre mandatórios, recomendáveis e em sua 

totalidade. Ao todo, foram analisados 161 requisitos aplicáveis e 83 não aplicáveis. 
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Gráfico 1 - Conformidade geral 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 

 

Vale ressaltar que os requisitos do S-RES são direcionados ao registro eletrônico de saúde 

de uma forma geral, e tratam de ambientes complexos em que se inserem os sistemas de gestão 

hospitalar. O Hospital das Clínicas já possui um sistema próprio de consultas e de exames. O 

sistema apresentado neste trabalho tem escopo limitado ao registro digital dos documentos relativos 

ao prontuário do paciente, que hoje estão registrados em papel.  A equipe médica do ATH 

participou ativamente da definição dos requisitos aplicáveis e não aplicáveis ao sistema através de 

reuniões constantes e presenciais no próprio HC. 

 

3.2 Projeto do sistema  

 

A divisão lógica da aplicação foi organizada em módulos, de acordo com os requisitos 

especificados, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Módulos do Sistema 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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Os módulos são descritos a seguir:  1) Módulo de Autenticação: envolve as rotinas ligadas à 

segurança e ao acesso à aplicação, tais como a autenticação e gerenciamento de usuários, senhas, 

permissões, manutenção de contas, registro de logs, etc; 2) Módulo de Profissionais: compõe o 

cadastro e gerenciamento dos profissionais que lidam direta ou indiretamente com o atendimento 

aos pacientes no ambulatório, como médicos e residentes; 3) Módulo de Pacientes: composto pelo 

cadastro e gerenciamento dos dados pessoais dos pacientes; 4) Módulo de Consultas: registra as 

informações acerca da saúde dos pacientes obtidas a cada nova consulta no ambulatório. Tal 

módulo gere informações como a data e o horário dos atendimentos; dados dos profissionais que 

efetuaram as consultas; novos pedidos e resultados de exames solicitados; novos receituários; a 

realização de diagnósticos CID; informações clínicas associadas; decisões terapêuticas tomadas, 

bem como todas as informações identificadas no momento de suas consultas que serão atreladas aos 

seus respectivos prontuários eletrônicos; 5) Módulo de Exames: composto pelo cadastro e 

gerenciamento dos pedidos e resultados de exames laboratoriais solicitados aos pacientes. Inclui 

cálculos que definem escalas e classficações médicas relevantes ao prognóstico do estado de saúde 

dos pacientes. 

 

3.3 Desenvolvimento das telas 

 

Nesta seção, são apresentadas as telas que foram desenvolvidas para a concepção e 

validação do sistema. Elas são explicadas conforme o mapeamento do fluxo usual da jornada do 

usuário na aplicação. A tela de login, exibida na Figura 3, é a primeira página de interação do 

usuário, onde ele deve informar seu CPF e senha para tentar aceder ao sistema.  

 

Figura 3 – Tela de login 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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Após sucesso na entrada ao sistema, o usuário é redirecionado para a tela de dashboard, 

apresentada na Figura 4. Nela, pode ser notada a estrutura visual e global do sistema que é 

composta por: cabeçalho fixo, sidebar (ou barra lateral) fixa, rodapé e conteúdo principal. Na 

sidebar, é apresentada uma lista de hyperlinks que dão acesso às listagens de pacientes e consultas 

realizadas no ambulatório. No rodapé, conforme atendimento a um requisito normativo obrigatório, 

o sistema apresenta ao usuário em todas as telas, as informações do software sobre o nome, 

fornecedor e a versão vigente. Já no conteúdo principal da página, o sistema apresenta uma 

mensagem de boas vindas ao usuário, seguida de cards informativos que reúnem informações 

resumidas como o número de pacientes, consultas, pedidos e resultados de exames registrados em 

suas totalidades no sistema. 

 

Figura 4 – Tela de dashboard 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 

 

A listagem de pacientes, exibida na Figura 5, apresenta na forma de uma tabela, os dados 

mínimos necessários para uma identificação rápida do paciente no sistema. Um botão “Novo” 

localizado acima, permite acessar a página de cadastro de um novo paciente. 

 

Figura 5 – Tela com a listagem dos pacientes 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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A Figura 6 apresenta o formulário completo para cadastro de um novo paciente no sistema. 

Nessa tela, foi simulada a tentativa de submissão dos dados sem o correto preenchimento dos 

mesmos. Como prevenção, o sistema alerta e sinaliza ao usuário os campos inválidos. Os campos 

obrigatórios são marcados com o símbolo de asterisco (*) nos seus respectivos rótulos. 

A Figura 7 apresenta o formulário para o cadastro de uma nova consulta do paciente no 

sistema. Uma vez criada a nova consulta para o paciente, o sistema recarrega automaticamente a 

página (dessa vez em modo de edição), em que todos os dados daquele registro podem ser 

atualizados. 

 

Figura 6 – Tela de cadastro dos pacientes 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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Na interface de edição, conforme pode ser visto na Figura 8, surgem quatro novos 

submódulos que representam respectivamente os cadastros de pedidos de exames, resultado de 

exames, prescrição de medicamentos e diagnósticos CID associados a cada consulta. X 

 

Figura 7 – Tela de nova consulta 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 

 

Cada um dos submódulos presentes na página de edição de uma consulta apresentam a 

mesma estrutura de tabelas, paginação, filtro por termo, reordenação de colunas, etc. E para cada 

submódulo são permitidas apenas duas ações independentes: adição e exclusão de registros. Ao 

clicar no botão “Novo” de um submódulo, o sistema abre um respectivo formulário, o qual o 

usuário pode preencher e nele salvar os dados associados. 
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Figura 8– Tela com os submódulos da consulta  

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Ressalta-se que este é um trabalho em desenvolvimento: atualmente, o módulo de 

autenticação foi desenvolvido e está de acordo com os requisitos regulatórios de segurança. Os 

módulos de cadastro dos pacientes, consultas e pedidos de exame estão mapeados com o fluxo 

anteriormente levantado conforme demonstrado na Figura 3, na tela do dashboard. O módulo de 

cadastro dos pacientes foi devidamente desenvolvido a partir de todos os artefatos gerados ao longo 

do projeto e já se encontra em estágio de intercâmbio, em conjunto com a equipe técnica do 

Hospital das Clínicas para implementação no ATH. 

Os módulos de consultas e exames foram desenvolvidos, permitindo realizar as devidas 

consultas, adicionar o resultado de exames ou pedir novos, prescrever medicamentos e adicionar os 

diagnósticos de acordo com o padrão CID, que se trata da Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ambos os 

módulos se encontram em estágio de aprimoramento para melhor se adequar aos fluxos do 

atendimento médico, pois foi levantado em testes de usabilidade que existe espaço para facilitar o 

uso geral dos usuários alvo. 

A Figura 9 exibe um encontro da equipe de extensão com os médicos no Ambulatório, com 

a finalidade de validar alguns requisitos que foram desenvolvidos. Na imagem, encontram-se os 

alunos da extensão: Carlos, Felipe e Laércio, além do professor Coordenador, Hugo, em conversa 

com a Dr.ª Rosângela Teixeira, Coordenadora do Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital das 

Clínicas. Foram necessárias diversas reuniões presenciais no ATH com a equipe médica do 

hospital, com validações constantes devido às especificidades do domínio. Como resultado humano 

para os alunos, ressalta-se a importância de conhecer o dia a dia dos médicos, a realidade dos 

pacientes e a estrutura de funcionamento do ATH. 

 

Figura 9 – Reunião entre extensionistas e médicos do ATH. 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018. 
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4.1 Desdobramentos e trabalhos futuros 

 

Este trabalho apresentou o sistema de prontuário eletrônico que está sendo desenvolvido 

para o Ambulatório de Tumores Hepáticos do Hospital das Clínicas da UFMG. Destaca-se que o 

sistema tem um enorme potencial transformador de vidas, na medida em que permite digitalizar e 

guardar de forma segura os dados respectivos aos prontuários, gerando então uma grande base 

dados passível de estudos e pesquisas para melhor atender os pacientes com tratamentos mais 

eficazes e na criação de políticas públicas específicas de acordo com as necessidades levantadas dos 

dados armazenados, agora de fácil acesso. Tendo em vista a abrangência do projeto e o seu 

potencial, sugere-se para os trabalhos futuros dar prosseguimento ao desenvolvimento da aplicação, 

atendendo aos requisitos incompletos ou não cumpridos por esse trabalho. 

Uma vez que a aplicação reunir um histórico grande e suficiente de dados, sugere-se a 

elaboração de um estudo de aprendizado de máquina para a extração de conhecimentos e padrões 

úteis sobre os dados e que sejam relevantes para a comunidade médica e científica, no que tange o 

tratamento de CHC. Adiciona-se também que a aplicação foi apresentada aos médicos do Hospital 

das Clinicas da UFMG, que, além de aprovarem o seu funcionamento, solicitaram um novo projeto 

focado na ampliação do sistema para atendimento ao Laboratório de Hepatites Virais, do mesmo 

hospital. Com a positiva repercussão do sistema, tem-se obtido como fruto a ampliação das relações 

entre a UFMG e a PUC Minas na parceria de projetos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como explicitado, existe carência na sociedade por trabalhos cujo fruto maior seja o bem 

comum social. E cruzar uma fronteira de um domínio para outro – no caso da Computação para a 

Medicina – não é uma tarefa fácil, pois requer determinação, paciência, adaptabilidade e 

compreensão por parte de todos os envolvidos. De início, parece ser uma tarefa pouco atrativa, 

devido à sua dificuldade, no entanto, afirma-se que os benefícios em muito superam todos os 

obstáculos. Eis que estas iniciativas de apoio possibilitam agregar conhecimento aos participantes, 

culminando em melhora na qualidade dos processos além de quando possibilitam a criação de um 

novo produto que venha a sanar um problema social.  

Como uma das principais características de um projeto de extensão, fortalece-se a formação 

moral e ética, que permite aos envolvidos ampliar as suas respectivas visões de mundo, culminando 

em  um  processo  de  humanização à área  das  Ciências  Exatas e Informática. Formam-se  agentes  
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construtores de uma sociedade melhor através de um magno e honroso tripé articulado entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, no qual tanto o aluno quanto a sociedade e a instituição de ensino 

são beneficiados. 

Observou-se que grande parte do crescimento dos autores se deu pelo caráter transdisciplinar 

e de extensão do projeto, uma vez que requereu esforço e dedicação ao lidarem com o domínio das 

Ciências da Saúde que é bastante distante do que os alunos da área de TI estão acostumados. A 

formação integral é uma concepção considerada prioritária nos cursos de Tecnologia da Informação 

(TI) da PUC Minas, conforme explicitado em todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), 

pois viabiliza a interação entre a sociedade e a universidade, articulando teoria e prática, além de 

promover uma ação formadora de profissionais cidadãos, conscientes do meio em que vivem. A 

participação dos alunos de TI nesse projeto consolida o proposto na diretriz que posiciona “a 

extensão como instrumento de formação de profissionais tecnicamente competentes e eticamente 

comprometidos com uma sociedade mais justa e fraterna”, conforme descrito na Política de 

Extensão Universitária (PUC MINAS, 2006). 

Contribui também para a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC 

Minas (PUC Minas, 2011) e se integra aos PPC na medida em que possibilita aos extensionistas a 

comprovação de atividades complementares com caráter interdisciplinar - e ainda mais 

transdisciplinar. Este projeto também está dentro dos objetivos da Política Nacional de Extensão 

Universitária (FORPROEX, 2012), pois insere a extensão universitária como parte da solução de 

um problema da saúde pública, um dos maiores problemas sociais do país. 

Por fim, para os autores, é importante destacar também, a satisfação e o crescimento pessoal 

de participar de uma prática de extensão universitária na PUC Minas que permite a possibilidade de 

edificar novos conhecimentos a partir dos desafios apresentados ao longo do projeto e a reconhecer 

maneiras de intervir em questões da sociedade considerando sua complexidade e peculiaridade. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta resultados de um rastreamento de funcionários de um supermercado de Belo Horizonte, a fim de 

identificar indivíduos com níveis glicêmicos e pressóricos alterados. A atividade foi realizada em dois momentos e 

participaram 46 funcionários. No primeiro momento, foi aplicado um questionário, mensurados dados antropométricos 

e realizada aferição de pressão arterial e glicemia capilar; no segundo, houve apresentação dos resultados aos 

funcionários e os mesmos foram orientados quanto a hábitos de vida saudáveis. Observaram-se casos de obesidade, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 nessa população. A educação em saúde é fundamental para que as pessoas 

se conscientizem da importância da manutenção de hábitos de vida saudáveis, já que as doenças crônicas analisadas 

possuem grande relação com o estilo de vida adotado. 

 

Palavras-chave: Doenças crônicas. Prevenção. Promoção da saúde. Hábitos de vida saudáveis. 

 

SCREENING OF HYPERTENSION AND DIABETES IN A LARGE 

SUPERMARKET IN BELO HORIZONTE 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the screening of employees of a supermarket in Belo Horizonte in order to identify people with 

altered glycemic and blood pressure levels. The activity was carried out in two moments and 46 employees participated. 

At the first moment, a questionnaire was applied, measuring anthropometric data and gauged blood pressure and 

capillary glycemia; in the second, the results were presented to the employees and they were instructed on healthy 

lifestyle habits. Obesity, hypertension and type 2 diabetes mellitus were observed in this population. Health education is 

fundamental for people to be aware of the importance of maintaining healthy living habits, since the chronic diseases 

analyzed have a great relationship with the lifestyle adopted. 

 

Keywords: Chronic diseases. Prevention. Health promotion. Healthy living habits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o cenário atual da saúde é marcado pelo expressivo aumento das doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), associado ao aumento da adoção de estilos de vida pouco saudáveis, 

com destaque para a alimentação rica em açúcares e gorduras, a falta de atividade física e o 

tabagismo, decorrentes dos processos de industrialização e globalização (CALVACANTI et al., 

2011).  Mesmo com o atual reconhecimento dos benefícios de uma alimentação adequada, rica em 

frutas, verduras, cereais integrais e fibras, bem como da prática regular de atividade física e do 

incentivo ao não tabagismo para a promoção da saúde, prevenção e controle das DCNT, muitos 

brasileiros apresentam dificuldades em aderir a estilos de vida mais saudáveis (CALVACANTI et 

al., 2011). 

Nesse contexto, no decorrer do 3º período, os alunos observaram, durante as consultas 

médicas, uma alta prevalência de doenças crônicas como obesidade, hipertensão arterial e diabetes 

mellitus na faixa etária de 35 a 70 anos. Considerando que tais doenças podem ser minimizadas 

com uma educação em saúde que busque orientar o indivíduo sobre hábitos de vida saudáveis, o 

grupo decidiu realizar um rastreamento em funcionários de um supermercado em Belo Horizonte, a 

fim de identificar possíveis indivíduos com tais doenças e, posteriormente, orientá-los. 

O presente estudo foi realizado durante as atividades curriculares em uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) de Belo Horizonte, por acadêmicos da Faculdade de Medicina da PUC Minas, 

campus Betim, como parte das atividades da disciplina Práticas na Comunidade III - Adultos. Tal 

disciplina é ministrada no 3º período do referido curso e possui como eixo norteador a prática 

curricular de extensão. Esse estudo cumpriu com as condicionalidades de uma extensão 

universitária, na medida em que proporcionou mudanças nas duas dimensões complementares - 

estudantes e comunidade -, reforçando uma indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa, ao 

fazer a vinculação teórica e prática que permitiu colocar o estudante como protagonista de sua 

formação. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2015). 

Além de promover um olhar atento para as políticas públicas, valorizou-se a 

interdisciplinaridade, na medida em que proporcionou um diálogo entre acadêmicos e diferentes 

profissionais da saúde, discutindo-se previamente a atividade com a equipe multiprofissional, 

composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, todos capacitados para a verificação 

da pressão  arterial e  da  glicemia  capilar. Nesse  sentido,  a abordagem  da equipe trouxe 

diferentes visões  sobre  como realizar  a prática  de intervenção,  enquanto os  alunos  incentivaram 

esses profissionais  da  Atenção  Primária à Saúde, que  poderão  dar  seguimento a  essa  prática  de  
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rastreamento na comunidade por meio da metodologia apresentada. Assim, conseguiriam adentrar 

no ramo da saúde do trabalhador, também por meio da educação em saúde, visando prevenir 

doenças crônicas, o que eleva a qualidade da intervenção prestada. 

O objetivo geral deste estudo foi identificar pessoas com níveis glicêmicos e pressóricos 

alterados. Já os objetivos específicos foram relacionar e analisar as informações colhidas de cada 

pesquisado com os dados encontrados no rastreamento e realizar ações de promoção de saúde com 

orientações aos funcionários quanto aos resultados obtidos e à prevenção das doenças abordadas no 

estudo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

Foi realizada uma intervenção no dia 06/11/2018, às 14h, no supermercado escolhido para a 

realização do estudo, em Belo Horizonte. A intervenção consistiu em realizar um rastreamento de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Para isso, foi feito um circuito, sendo a atividade 

dividida em etapas. A primeira etapa consistiu em aplicar um questionário aos funcionários 

abordando dados como: nome, idade, sexo, hábitos de vida, história familiar e pregressa de doenças 

e uso de medicamentos. Já a segunda consistiu na mensuração de dados antropométricos: peso, 

altura, circunferência abdominal e cálculo do índice de massa corporal (IMC). Posteriormente, na 

terceira etapa, foi realizada a aferição da pressão arterial e, na quarta, a mensuração da glicemia 

capilar. 

Foram colhidas informações de 46 funcionários. Para a análise dos dados, foi realizada uma 

tabela, na qual foram digitalizadas as informações de todos os funcionários envolvidos. Cada um foi 

catalogado e classificado em grupos, como no caso do grupo sobrepeso, por exemplo: os 

funcionários foram divididos em baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau I, II e III. No 

caso da pressão arterial, foram classificados em níveis pressóricos normais ou alterados. Quanto à 

glicemia capilar, foram classificados em glicemia normal ou alterada. Em seguida, foram 

construídos gráficos.  

No dia 13/11/2018, o grupo realizou uma apresentação coletiva para os funcionários do 

supermercado, quando foram repassadas as informações colhidas na semana anterior, respeitando-se 

o anonimato de cada indivíduo, a análise dos dados e foram dadas orientações com o objetivo de 

incentivar a alimentação  saudável, a prática de atividade  física e a cessação do tabagismo. O grupo  
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enfatizou como a adoção de um estilo de vida saudável é essencial para se evitar as DCNT e 

abordou o manejo de doenças já existentes. Ademais, foi explicado o que são a hipertensão arterial, 

o diabetes mellitus e a obesidade. 

Depois da apresentação coletiva, os funcionários se organizaram em uma fila e os alunos se 

dividiram, com o auxílio da Dr.ª Daniela, para realizar as orientações de promoção de saúde. Para a 

avaliação individual, foram consultados os valores de IMC, pressão arterial, glicemia capilar, bem 

como os hábitos de vida (alimentação, tabagismo, práticas de atividades físicas), história familiar e 

história pregressa de cada funcionário. Dessa forma, os alunos consultavam a tabela com as 

informações do funcionário e o orientavam, sugerindo o que poderia ser feito para melhorar aquele 

cenário específico. 

Com o objetivo de avaliar se a intervenção foi efetiva, foram distribuídos questionários de 

satisfação solicitando que os funcionários escolhessem entre cinco categorias – ótimo, muito bom, 

bom, regular e ruim – a palavra que melhor descrevesse a intervenção. Foram colhidas as seguintes 

informações: 39 funcionários consideraram a intervenção como ótima, 4 funcionários como muito 

boa, 3 funcionários como boa e nenhum funcionário como regular ou ruim. 

Como avaliação da intervenção, o grupo alcançou um resultado satisfatório, tendo em vista 

que atingiu seu objetivo e obteve uma boa adesão dos funcionários. Um ponto positivo foi a 

possibilidade de inserção no contexto da comunidade envolvida, adequando as orientações de forma 

individualizada para cada funcionário, fazendo com que a atividade tivesse grande valor 

educacional para os participantes. Além disso, o grupo também foi beneficiado, já que houve um 

compartilhamento horizontal das informações entre alunos e funcionários e entre os próprios 

funcionários, possibilitando a troca de conhecimentos e de experiências no contexto dos envolvidos. 

Como facilitadores da atividade, destacamos o interesse dos alunos e a boa adesão dos 

funcionários. Como dificultadores, o pouco tempo para apresentação e feedback aos funcionários e, 

em alguns momentos, a dificuldade em manter a atenção dos funcionários. 

 

2.2 Referencial teórico 

 

2.2.1 Hipertensão arterial 

 

Inicialmente, o conceito de hipertensão arterial (HA) é definido como uma condição clínica 

multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, sendo que os valores das 

pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg. Frequentemente está 

associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e alterações estruturais de órgãos-alvo, 
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podendo ser agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM). Mantém associação independente com 

eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), 

insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e 

não fatal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

No Brasil, essa doença crônica atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos e mais de 

60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Os fatores de risco para HA, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), 

envolvem: 

 

 Idade: há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA; 

 Sexo e etnia: é maior a prevalência entre mulheres e pessoas de cor preta; 

 Excesso de peso e obesidade; 

 Ingestão de sal: o consumo excessivo de sódio se constitui como um dos principais fatores 

de risco para HA, associando-se a eventos cardiovasculares e renais; 

 Ingestão de álcool: o consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a pressão 

arterial (PA) de forma consistente; 

 Sedentarismo; 

 Fatores socioeconômicos: adultos com menor nível de escolaridade apresentaram maior 

prevalência da doença; 

 Genética. 

 

Em sequência, o diagnóstico precoce de HA é de extrema importância, devido à alta 

morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida. Esse diagnóstico não requer 

tecnologia sofisticada e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, 

com medicamentos de baixo custo e com poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de 

fácil aplicabilidade na Atenção Básica – AB (BRASIL, 2013b). 

Para tanto, todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando se dirigir à Unidade Básica de 

Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro 

no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e 

registrada. Portanto, a PA deve ser aferida em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade 

e demais profissionais da saúde devidamente capacitados (BRASIL, 2013b). 
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A aferição da PA pode ser feita dentro ou fora do consultório. Dentro do consultório, 

recomendam-se etapas para a realização da medição: determinar a circunferência do braço no ponto 

médio entre acrômio e olécrano; selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço; colocar o 

manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; centralizar o meio da parte 

compressiva do manguito sobre a artéria braquial; estimar o nível da pressão arterial sistólica (PAS) 

pela palpação do pulso radial; palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o 

diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva; inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 

mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação; proceder à deflação lentamente (velocidade 

de 2 mmHg por segundo); determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, 

após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação; determinar a pressão arterial diastólica 

(PAD) no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff); auscultar cerca de 20 a 30 mmHg 

abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e 

completa; se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons 

(fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero; realizar pelo menos duas medições, com 

intervalo em torno de um minuto. Medições adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras 

forem muito diferentes. Caso se julgue adequado, deve-se considerar a média das medidas; medir a 

pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior 

pressão como referência; informar o valor de PA obtido para o paciente; anotar os valores exatos 

sem “arredondamentos” e o braço em que a PA foi medida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Em contrapartida, fora do consultório, a PA pode ser obtida através da medição residencial 

da pressão arterial (MRPA), com protocolo específico, ou da monitorização ambulatorial de pressão 

arterial (MAPA) de 24 horas. Ambas fornecem informações semelhantes da PA, porém só a MAPA 

avalia a PA durante o sono. Entretanto, estimam o risco CV, devendo ser consideradas aplicáveis 

para a avaliação da PA fora do consultório, respeitando-se as suas indicações e limitações 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

De acordo com os valores pressóricos obtidos no consultório, podemos classificar a pressão 

arterial em normotensão, PA limítrofe e hipertensão arterial sistêmica. Uma pressão ótima é aquela 

com valores sistólicos menores que 120 mmHg e diastólicos menores que 80 mmHg, mas ela é 

considerada normal até 130 mmHg para sístole e 85 mmHg para diástole e passa a ser limítrofe se a 

pressão sistólica está entre 130 e 139 mmHg e/ou a diastólica entre 85 e 89 mmHg. Já para ser 

classificado como hipertenso em estágio I, o indivíduo deve ter a pressão sistólica entre 140 e 159 

mmHg e/ou a diastólica  entre 90 e 99 mmHg; hipertenso em estágio II com  valores sistólicos entre  



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

171 

160 e 179 mmHg e/ou diastólicos entre 100 e 109 mmHg; hipertenso em estágio III, por fim, é 

aquele que tem a pressão sistólica maior ou igual a 180 mmHg e/ou a diastólica maior ou igual a 

110 mmHg (BRASIL, 2013b). 

Entretanto, existem possibilidades de diagnóstico de acordo com a medida casual de PA, 

MAPA ou medidas domiciliares. Nesse caso, um indivíduo pode ter hipertensão do avental branco, 

quando sua pressão medida no consultório é maior ou igual a 140/90mmHg, mas com o MRPA ou 

MAPA, sua pressão está normal. O contrário também pode acontecer e se chama hipertensão 

mascarada, que é quando a pressão está normal no consultório, mas quando é medida em casa, está 

aumentada. Outras possibilidades são a normotensão ou hipertensão controlada, quando os valores 

pressóricos estão regulares, e a hipertensão ou hipertensão não controlada, quando a pressão está 

alta tanto no consultório, quanto nos outros tipos de medida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Por último, a abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o 

uso de fármacos anti-hipertensivos a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo e prevenir desfechos 

cardiovasculares e renais. Medidas não medicamentosas têm se mostrado eficazes na redução da 

PA, apesar de limitadas pela perda de adesão de médio e longo prazo. Revisão sistemática de 

estudos com duração mínima de 12 a 24 meses, combinando intervenções dietéticas e atividade 

física de média a alta intensidade, em pacientes usando ou não medicações, revelou redução da PAS 

e da PAD por período menor que 12 meses (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

 

2.2.2 Diabetes mellitus 

 

Em primeiro lugar, entende-se como diabetes mellitus (DM) um distúrbio metabólico 

caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na 

sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Por 

conseguinte, essas complicações crônicas micro e macrovasculares se associam ao aumento de  

morbidade, redução da qualidade de vida e elevação na taxa de mortalidade (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). A World Health Organization (WHO, 2016) estimou que, 

em 2014, o número de indivíduos acima de 18 anos que viviam com diabetes mundialmente era de 

422 milhões e esse número só tem crescido. 

O DM tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguido em 

frequência pelo DM tipo 1, que responde por aproximadamente 8% (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2010 apud BRASIL, 2013a, p.28). A DM tipo 1 é uma doença autoimune, 
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poligênica, decorrente da destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa 

na produção de insulina. Já a DM tipo 2 possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo 

componente genético e ambiental. Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda 

não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores 

ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, 

destacam-se como os principais fatores de risco. O desenvolvimento e a perpetuação da 

hiperglicemia ocorrem concomitantemente com hiperglucagonemia, resistência dos tecidos 

periféricos à ação da insulina, aumento da produção hepática de glicose, disfunção incretínica, 

aumento da lipólise e consequente aumento de ácidos graxos livres circulantes, aumento da 

reabsorção renal de glicose e graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pelas 

células β pancreáticas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Além desses tipos, o 

diabetes gestacional também merece destaque, devido ao seu impacto na saúde da gestante e do feto 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010 apud BRASIL, 2013a, p. 29). 

Para o diagnóstico da doença, as categorias de tolerância à glicose têm sido definidas com 

base nos seguintes exames por indicação da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017): 

 

 Glicemia em jejum: deve ser coletada em sangue periférico após jejum calórico de no 

mínimo 8 horas; 

 Teste oral de tolerância à glicose (TOTG): permite a avaliação da glicemia após 

sobrecarga, que pode ser a única alteração detectável no início do DM, refletindo a perda 

de primeira fase da secreção de insulina; 

 Hemoglobina glicada (HbA1c): oferece vantagens ao refletir níveis glicêmicos dos 

últimos 3 a 4 meses e ao sofrer menor variabilidade dia a dia e independer do estado de 

jejum para sua determinação. 

 

A confirmação do diagnóstico de DM requer repetição dos exames alterados, idealmente o 

mesmo exame alterado em segunda amostra de sangue, na ausência de sintomas inequívocos de 

hiperglicemia. Pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia, tais como poliúria, polidipsia, 

polifagia e emagrecimento, devem ser submetidos à dosagem de glicemia ao acaso e independente 

do jejum, não havendo necessidade de confirmação por meio de segunda dosagem caso se verifique 

glicemia aleatória maior ou igual 200 mg/dL (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do DM. Com a realização do 

controle metabólico, o paciente mantém-se assintomático e previnem-se as complicações agudas e 

crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. 
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O tratamento do DM tipo 2 consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma 

alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderação no uso de álcool e abandono 

do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico. Estes hábitos de vida saudáveis são a 

base do tratamento do diabetes e possuem uma importância fundamental no controle glicêmico, 

além de atuarem na limitação de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. Já o portador 

de DM tipo 1, apesar de geralmente ser acompanhado pela Atenção Especializada, também deve ter 

seu cuidado garantido na Atenção Básica, pois o tratamento do DM tipo 1, além da terapia não 

farmacológica, exige sempre a administração de insulina (BRASIL, 2013a). 

Por fim, o diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, em longo prazo, disfunção 

e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Estudos 

epidemiológicos sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis 

sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular. Também está associado ao aumento da 

mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem 

como de neuropatias. Dessa forma, o DM é considerado causa de cegueira, insuficiência renal e 

amputações de membros, sendo responsável por gastos expressivos em saúde, além de substancial 

redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida (SCHMIDT et al., 2010 apud BRASIL, 

2013a, p. 67). Portanto, a detecção de retinopatia, nefropatia, neuropatia e pé diabético deve ser 

realizada em tempo oportuno, com definição de responsabilidades compartilhadas entre a Atenção 

Básica e os demais níveis de atenção, para acompanhamento e seguimento do caso. 

 

2.2.3 Obesidade 

 

Por definição, a obesidade consiste em uma doença crônica que possui como característica 

principal a acumulação exacerbada de gordura corporal. Em termos gerais, a obesidade é 

considerada um grande fator de risco para uma serie de agravantes na saúde de uma pessoa, tais 

como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA, 2016). 

Em meio a sua complexa etiologia, constata-se que a obesidade é uma doença de cunho 

multifatorial, resultado de alguns fatores marcantes combinados, como a expressão de genes, a 

influência do ambiente e também o estilo de vida de cada pessoa. Sendo assim, no que diz respeito 

ao seu tratamento e prevenção, constata-se que a enfermidade deve possuir uma abordagem 

multiprofissional e intersetorial, haja vista que a condição não deve ser limitada apenas ao setor da 

saúde, pois se deve considerar que atualmente uma expressiva parcela da população se encontra 

nessa condição (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 
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Quanto ao seu diagnóstico, deve-se utilizar uma mescla entre a medida de massa corporal e a 

distribuição de gordura e, para isso, utilizam-se as medidas antropométricas. A maneira mais 

utilizada atualmente para classificar e diagnosticar a obesidade é por meio do Índice de Massa 

Corporal (IMC). Sendo assim, a OMS elaborou parâmetros em que é possível estabelecer uma 

classificação da obesidade. De acordo com esse critério, IMCs menores que 18,5 indicam baixo 

peso, entre 18,5 e 24,9 indicam peso normal e acima de 25 indicam obesidade. Já a obesidade pode 

ser dividida em grau I (IMC entre 30 e 34,9), grau II (IMC entre 35 e 39,9) e grau III (IMC maior 

que 40) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME 

METABÓLICA, 2016). 

 

2.2.3.1 Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência Abdominal 

 

O Índice de Massa Corporal configura-se como a maneira mais utilizada para avaliar a 

adiposidade corporal. Sendo assim, por meio de um simples cálculo, que é obtido por meio da 

divisão do peso em kg pela altura em metros elevada ao quadrado (Peso atual (kg)/altura
2
(m

2
)), 

conseguimos obter o valor do parâmetro (RECINE; RADAELLI, [2002?]). 

Dessa forma, de maneira prática, simples e barata, é possível analisar a gravidade do excesso de 

peso. Todavia, o método apresenta algumas adversidades. Em primeiro lugar, devemos realizar a 

classificação de obesidade por meio do IMC apenas em adultos. Sendo assim, a avaliação feita em 

crianças e adolescentes deverá ser realizada de maneiras alternativas. Não obstante, o IMC não 

reflete a distribuição da gordura corporal; portanto, limita-se a avaliação completa da pessoa, pois o 

tipo de distribuição dessa gordura pelo organismo também é importante (total ou visceral) 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME 

METABÓLICA, 2016). 

Aliado a isso, temos outra medida que ajuda na avaliação do estado nutricional do paciente, 

que é a circunferência abdominal. Com o auxílio de uma fita métrica, medimos no ponto médio 

entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca anterossuperior. Estipula-se como ponto de corte para 

risco cardiovascular aumentado a medida de circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm em 

homens e 80 cm em mulheres caucasianas (ARAÚJO, 2015). 

Dessa forma, constata-se que os dois parâmetros conseguem realizar certo direcionamento 

estratégico no que diz respeito a políticas de prevenção e tratamento precoce, como orientações para 

a prática de atividade física ou um encaminhamento para um profissional especializado, reduzindo, 

portanto, a morbimortalidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA 

OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA, 2016). 
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3 RESULTADOS 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, os dados foram colhidos por meio de trabalho de 

campo, utilizando-se um questionário para se obterem informações sobre os hábitos de vida dos 

pesquisados. Assim, foi possível identificar um padrão de fatores que contribuem  para  níveis 

pressóricos e glicêmicos alterados. Além do questionário, as medidas antropométricas permitiram 

avaliar riscos para o desenvolvimento de doenças metabólicas. Visando a uma forma de se chegar 

ao objetivo específico, a medida de pressão arterial associada à mensuração da glicemia capilar ao 

acaso explicitou os casos de pesquisados classificados em normais, ou, quando fora dos padrões 

utilizados, como alterados. 

Com a aplicação do questionário, foram encontrados os seguintes resultados sobre a 

alimentação: 7 homens e 14 mulheres consomem doces diariamente e 11 homens e 10 mulheres 

consomem frituras, o que superou em quantidade o consumo de verduras e frutas, que foi apenas 11 

homens e 23 mulheres. O questionário abordou as doenças já prevalentes nessa população e como 

resultado, foi verificada a quantidade de pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus já 

previamente diagnosticadas, sendo que possuem o diagnóstico de diabetes um homem e três 

mulheres, e de hipertensão, dois homens e três mulheres. 

Dentre as 46 pessoas pesquisadas, 4 tem menos de 20 anos; 8 tem idades entre 21-29 anos; 

10 entre 30-39 anos; 9 estão na faixa dos 40-49 anos; 11 de 50-59 anos e 2 com 60 anos ou mais, 

totalizando 18 pessoas do sexo masculino e 28 do sexo feminino. Sabendo que a prevalência das 

doenças crônicas aumenta consideravelmente com a idade, fez-se necessário analisar o perfil etário 

da amostra, sendo a moda 30 a 39 anos, e a média masculina de 37, enquanto a feminina foi de 41 

anos de idade. 

Em relação ao tabagismo, a amostra possui quatro homens e três mulheres fumantes. 

Tendo em vista a prática de atividade física regular, os dados colhidos demonstram um alto 

nível de sedentarismo. Entre os homens, 37,5% praticam atividade física regularmente. Da mesma 

forma, entre as mulheres, apenas 28% se exercitam. 

Dentre os homens pesquisados, em relação ao histórico familiar, a maior prevalência foi de 

hipertensão arterial, visto que oito deles possuem histórico de hipertensão e três de diabetes na 

família. Com relação às mulheres da amostra, dentre o histórico familiar, 38 familiares foram 

relatados como portadores da HAS e/ou DM, sendo que, destes, 17 são de diabetes e 21 de 

hipertensão. 
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A medida da pressão arterial foi capaz de identificar, naquele momento, homens e mulheres 

com níveis pressóricos alterados, como mostrado no gráfico 1. Entre os dezoito homens avaliados, 

sete apresentaram alteração da medida da pressão arterial, representando 39% do total de homens. 

Em contrapartida, das 28 mulheres avaliadas, nove possuíam níveis pressóricos acima de 140/90 

mmHg, o que representa 32% do total de mulheres. 

 

Gráfico 1 - Quantitativo de indivíduos com pressão arterial normal e alterada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Ao analisar a glicemia capilar casual, apenas um homem e uma mulher apresentaram níveis 

de glicose acima de 200 mg/dL. Com base no procedimento correto para avaliação do diabetes 

mellitus, os dois pesquisados foram questionados quanto à presença de sintomas clássicos de 

hiperglicemia. Ao verificarmos que não havia sintomas, foram orientados a agendar uma consulta 

médica para que, dessa forma, o procedimento correto de diagnóstico do diabetes mellitus fosse 

realizado; sabendo que, para assintomáticos, são necessários dois resultados de exames alterados 

para diagnóstico da doença (glicemia de jejum, TOTG ou hemoglobina glicada). 

Além disso, a medida da circunferência abdominal demonstrou, pelos resultados, que a 

maior parte das mulheres analisadas possui um alto risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Situação diferente da encontrada nos homens analisados, dos quais a metade 

possui baixo risco de desenvolver algum tipo de doença cardiovascular. 

Visando analisar casos de obesidade dentro da amostra, as medidas do peso e da altura 

foram utilizadas para o cálculo do índice de massa corporal (IMC). No gráfico 2, é apresentada a 

distribuição dos indivíduos de acordo com o resultado do IMC. Avaliando-se os números, observa-

se que 33 pessoas, entre estes homens e mulheres, se concentram nas categorias sobrepeso, 

obesidade grau I e II, o que representa 72% da amostra. É um número extremamente alto, que vai 

ao encontro dos hábitos de vida pouco saudáveis adotados por essa população, como a má 

alimentação e o sedentarismo, aspectos já avaliados anteriormente. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos indivíduos de acordo com o resultado do IMC 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Tendo como base os dados colhidos neste estudo, é possível inferir que o sedentarismo e a 

alimentação rica em gorduras e carboidratos são fatores muito presentes entre os pesquisados, 

demonstrando um estilo de vida que favorece o surgimento de alterações metabólicas. Nesse 

sentido, os dados colhidos revelam que o sobrepeso e a obesidade grau I são as faixas de índice de 

massa corporal prevalentes na amostra. Isso se relaciona aos hábitos de vida registrados, já que mais 

de 60% dos homens e 70% das mulheres são sedentários. 

Dessa forma, se torna preocupante uma possível incidência de doenças crônicas como 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial nessa população. Essa pesquisa de campo, como 

analisou em apenas uma ocasião a pressão arterial e a glicemia capilar, não é capaz de inferir 

diagnósticos sobre os mesmos; porém, como forma de educação em saúde, foi realizada uma 

apresentação dos dados para os trabalhadores. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A apresentação dos dados colhidos foi de suma importância para que a pesquisa de campo se 

tornasse relevante para a comunidade. Dessa maneira, os pesquisados tiveram acesso a uma palestra 

na qual foram ressaltadas as intenções de se analisar todos os dados colhidos. Além disso, 

explicitamos como a prevenção primária é fundamental para evitar doenças crônicas. 

Como uma forma de retorno para os pesquisados, os dados colhidos foram apresentados 

individualmente, além de serem oferecidas recomendações de promoção a saúde. Dentre as 

recomendações, foi ressaltada, principalmente, a importância da nutrição na prevenção de doenças e 

como manter uma alimentação balanceada. Nesse sentido, explicamos a importância da atividade 

física regular para o controle glicêmico, assim como para prevenir níveis pressóricos alterados. 

Ao analisarmos o fato de que algumas pessoas tiveram a glicemia sanguínea e/ou a pressão 

arterial alterada, o grupo se encarregou de demonstrar a importância da atenção primária à saúde, 
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com a intenção de que essas pessoas façam um acompanhamento médico regular, serviço disponível 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas a residência de cada um. 

Ficou perceptível para o grupo como a educação em saúde é fundamental para estimular 

pessoas a adotarem hábitos de vida saudáveis. Entre os pesquisados, poucos tinham a noção de que 

as doenças crônicas analisadas possuíam grande relação com o estilo de vida adotado por eles. 

Dessa maneira, ao relacionar os dados de hábitos de vida com a qualidade de vida e a incidência de 

doenças crônicas, ficou claro como as pessoas desejam uma melhora na qualidade de vida. Portanto, 

ao transmitirmos conhecimentos, é possível que a promoção de saúde realmente aconteça nesta 

população. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um aplicativo de gestão de estoque e faturamento, cuja proposta é auxiliar o 

microempreendedor a gerenciar melhor o fluxo de caixa e mercadorias do seu estabelecimento. Este projeto de pesquisa 

desenvolvido pelos alunos da PUC Minas caracteriza-se por uma prática extensionista, uma vez que contempla 

interdisciplinaridade e promove reflexões sobre os impactos destas atividades na comunidade, estimulando, portanto, a 

construção de laços com a sociedade e uma articulação orgânica entre o ensino, a pesquisa e a inovação. Esse trabalho 

baseia-se em um estudo de caso realizado em um ponto de venda da Feira Hippie de Belo Horizonte. As observações e 

análise feitas com o auxílio de tecnologias e o estudo do Lean Manufacturing possibilitaram o desenvolvimento de um 

aplicativo software de uso simples e eficaz que alinha os processos da empresa com a filosofia Lean. 

 

Palavras-chave: Extensão. Lean Manufacturing. Gestão. Tecnologia. 

 

PROMOTING AGILITY AND PRACTICALITY IN SALES OF STREET 

TRADERS AND POPULAR SHOPPINGS: an interdisciplinary study of 

Production Engineering and Software Engineering 

 

ABSTRACT 

 

This article introduces the development of a billing management application to support small entrepreneurs to better 

manage and operate their inventory and cash flow of their establishments. This research project developed by the 

Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC Minas) is characterized for being an interdisciplinary practice that 

promotes reflections of its impacts on the community, enhancing the relationship with society and the articulation 

between teaching, research and innovation. This work is based on a case study conducted at a Hippie Fair in Belo 

Horizonte. The observations and analyzes made with the help of technologies and the Lean Manufacturing concepts 

enabled the development of a software application that aligns the processes of these entrepreneur’s establishments with 

the Lean philosophy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual de constante inovação, percebe-se que universidades e empresas têm 

buscado uma relação mais próxima para atenderem suas próprias demandas e objetivos. Para se 

manterem no mercado, é necessário que as instituições estejam em um processo de inovação 

constante, apostando em novas possibilidades. Por trás do relacionamento escola-empresa, os 

alunos são fundamentais para se obterem resultados satisfatórios, pois são peças chaves para 

transformar de boas ideias ou serviços inovadores em soluções viáveis. Dessa forma, conseguem 

traduzir sua produção de pesquisa em transferência de tecnologia e, provavelmente, possibilitam a 

realização de valor do conhecimento aplicado (LEYDESDORFF; IVANOVA, 2016). É importante 

para as universidades criarem, em seu ambiente interno, relações próximas entre os seus diversos 

cursos, para promoção de projetos de conhecimento interdisciplinar e aumentar os projetos 

extensionistas bem-sucedidos. (INOVA ENGENHARIA, 2018). 

Neste trabalho, é apresentado um estudo de caso que mostra o desenvolvimento do potencial 

extensionista de um projeto de pesquisa, dos alunos do curso de Engenharia de Produção e 

Engenharia de Software da PUC Minas Unidade Praça da Liberdade. Este estudo possibilita um 

melhor entendimento sobre os importantes aspectos dos projetos de extensão, do potencial da 

interdisciplinaridade das áreas do conhecimento e seus impactos. O artigo baseia-se no estudo e 

aplicação dos conceitos de gestão da produção enxuta, de forma a torna-la mais competitiva e em 

equilíbrio com a realidade tecnológica da contemporaneidade. Esse trabalho produziu como produto 

final um aplicativo de celular, com o propósito de empregar o conceito Lean nas micro e pequenas 

empresas. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: são apresentadas algumas bases essenciais 

para entender o tema proposto, como a extensão, e a filosofia Lean na gestão de um ponto de venda. 

Em seguida, é apresentada a metodologia, os resultados e suas análises, mostrando como a 

utilização do aplicativo poderá otimizar a gestão das vendas destas micro e pequenas empresas.  

 

2 REVISÃO DOS ESTUDOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Filosofia Lean vem ganhando cada vez mais espaço em micro e pequenas empresas que 

buscam redução de desperdícios. Slack (2002) ressalta a importância de que, mesmo tendo 

pequenas melhorias, precisa-se estar sempre em evolução, para que se tenha constância na rotina da 

organização. A atual economia da Inovação e Tecnologia possibilita o surgimento de novos 

produtos e processos, incrementando a implementação de soluções por aplicativos telefônicos. Esse 
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mercado teve um crescimento significativo no Brasil, 61% só no ano de 2017, com de redes 4G, o 

maior uso dos celulares e mídias digitais. Com isso, tem alcançado usuários de diferentes faixas 

etárias, que buscam novos meios de pesquisas a diversos temas, comunicação e entretenimento, 

juntamente com aplicativos que colaboram no controle das finanças. 

Devido a esses fatores, confecções que vêm crescendo cada vez mais, e parte das 

microempresas que levam seus produtos na feira de artesanato em Belo Horizonte, vêm percebendo 

como o uso dessas tecnologias podem beneficiar as vendas. 

O referencial teórico deste trabalho foi estruturado da seguinte maneira: primeiro são 

abordadas as características da extensão e interdisciplinaridade, depois discorremos sobre a feira de 

artesanatos de Belo Horizonte, sobre o Lean manufacturing  na gestão de um ponto de vendas e por 

fim, levantamento de requisitos e desenvolvimento do aplicativo. 

 

2.1 Extensão e interdisciplinaridade 

 

Na primeira reunião do Fórum de Pró-Reitores a extensão universitária foi definida como 

um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma inseparável 

e promove a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. É um trabalho interdisciplinar 

que favorece a visão integrada do social (Fórum Nacional, 1987).  Portanto, a Extensão é uma 

oportunidade de elaboração das práticas do conhecimento acadêmico, assegurado à comunidade, 

que encontrará, docentes e discentes que trarão um aprendizado que será acrescido àquele meio. 

A prática da extensão é conceituada por Nogueira (2011) como:  

 

o compromisso social da Universidade na busca da solução dos problemas mais urgentes da 

maioria da população; a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Extensão e 

Pesquisa; o caráter interdisciplinar da ação extensionista; a necessidade de 

institucionalização da Extensão no nível das instituições e no nível do MEC; o 

reconhecimento do saber popular e a consideração da importância da troca entre este e o 

saber acadêmico; e a necessidade de financiamento da Extensão como responsabilidade 

governamental. (NOGUEIRA, 2001 p. 67). 

 

A troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares, terá como consequências a 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade. É possível obter conhecimento que promove a relação renovadora entre Universidade 

e Sociedade e vice-versa. É uma experiência na sociedade, uma prática dos conhecimentos 

acadêmicos, que está fundamentada na troca de saberes populares e acadêmicos, e que irá expandir 

o conhecimento acadêmico junto com a realidade da comunidade. 
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Dentre os objetivos de um projeto extensionista, constam os de;:reafirmar a extensão 

universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade; estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade; enfatizar a 

utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da 

educação, aí incluindo a educação continuada e a distância; valorizar os programas de extensão 

interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o 

intercâmbio e a solidariedade internacional; criar as condições para a participação da universidade 

na elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem como para se 

constituir em organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; possibilitar 

novos meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, permitindo a 

ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país. 

A extensão toma forma quando a formação universitária está relacionada com o 

conhecimento gerado. Nesse entendimento, o estudante é que dá o rumo de sua formação técnica e 

cidadã. As atividades de extensão Universitária constituem colaborações decisivas na formação do 

estudante, tanto pela expansão das referências, como pelo contato direto com questões da sociedade 

atual (FORPROEX, 2012). Dessa forma, a interdisciplinaridade nos projetos de extensão se faz 

importante para aumentar o conhecimento do aluno inserido na Universidade, podendo contribuir 

cada vez mais de forma positiva a sociedade, trazendo soluções inovadoras para problemas 

cotidianos. 

Inseridos em um grupo multidisciplinar durante o desenvolvimento de projetos, sejam eles 

de pesquisa ou extensão, com estudantes de diversas áreas do conhecimento, é possível aprender a 

ouvir e respeitar as ideias do outro, sendo assim, construir um saber em conjunto. Formam-se, 

assim, alunos e futuros profissionais diferenciados, tanto pela experiência, como pelos 

conhecimentos obtidos na extensão interdisciplinar. 

Como este projeto foi aplicado num ambiente da sociedade carente de conhecimentos e 

tecnologias mais robustas, a seguir são detalhadas as características da entidade (ou ecossistema) 

alvo da pesquisa: a feira de Artesanato de Belo Horizonte. 

 

2.2 Feira de Artesanato de Belo Horizonte 

 

A feira hippie, como é conhecida em Belo Horizonte, teve início em 1969, aos domingos, na 

Praça da Liberdade e tinha 465 expositores. Em 1973, foi regulamentada pelos Decretos Municipais 
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2409 e 2437 e a partir daí, começou a ser administrada pela prefeitura da cidade. Em 1991, foi 

realocada para a Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e Guajajaras. 

Em 2018, contava com 2314 expositores de diversos produtos artesanais, entre eles comidas 

e bebidas, calçados, bolsas, acessórios, vestuário infantil e adulto, brinquedos, artigos para bebês e 

para decoração de casas. (FREIRE, 2015). 

Cerca de oitenta mil visitantes passam pela feira a cada semana, uma média de trezentos e 

vinte mil pessoas por mês, vindas de diversas cidades para conhecer e desfrutar a comida e o 

artesanato mineiro, o que gera uma média de R$1.000.000,00 por domingo, R$ 4.000.000,00 por 

mês e R$ 48.000.000,00 por ano, uma média de 0,4% do PIB da cidade (FREIRE, 2015). 

Com o crescimento desse público e diante da necessidade de melhorar cada vez mais as 

vendas, tornou-se necessário, portanto, que os feirantes inovem. Como os produtos são expostos, o 

uso da tecnologia pode trazer potenciais impactos na rapidez das vendas, na redução de perdas e na 

gestão do faturamento das vendas. A filosofia Lean e sua aplicação em pontos de venda alocados 

em ambientes competitivos foi o centro deste trabalho.  

 

2.3 Lean Manufacturing na gestão de um ponto de venda 

 

A empresa estudada neste trabalho possui uma barraca na feira, com medidas de 1,5 x 1,5 e 

suas vendas nesse ponto representam 60% de seu faturamento mensal, o que significa que é 

necessário um bom gerenciamento.  

Uma atividade chave para a empresa é a gestão de estoque, pois está relacionada com a 

competência das empresas administrarem seus processos. Benefícios como atender a demanda do 

mercado de forma contínua e não perder vendas  evitam prejuízos e melhoram seu planejamento de 

produção.  

Segundo Corrêa (2016), um melhor controle de estoque consegue equilibrar o mínimo para 

atender a demanda do local,  o tempo e as quantidades demandadas, sem deixar produto, com 

custos, manutenção e preparo de pedidos em um nível que atenda a demanda de serviços. Logo, 

com a análise dessas informações, concluiu-se que a aplicação da filosofia Lean, é indispensável 

para a empresa. 

A partir do Sistema Toyota de Produção (STP), foi conceituado o sistema Lean 

manufacturing, cujo idealizador foi o vice-presidente da empresa Toyota, Taiichi Ohno. Esse 

sistema de gestão enxuta é baseado no enxugamento das perdas e na melhoria contínua dos 

processos. Almeja-se melhorar a eficiência e a qualidade, premissas que irão contribuir para o ponto 

de venda da confecção em estudo. 
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Liker (2004) confirma que o Sistema Toyota de Produção não é um kit de ferramentas, mas 

um sistema aprimorado que contribui para um todo. Esse todo, em seu pilar, apoia e estimula as 

pessoas para que estejam sempre em busca de melhorias para os processos que manuseiam. Shingo 

(1996) demonstra que desperdícios devem passar por análises e serem ponderados, já que estão 

associados e podem ser facilmente escondidos pela dificuldade dos processos da organização. 

Cinco princípios do pensamento Lean ou Lean Thinking são apresentados como base a ser 

usada por uma organização para inserir o pensamento enxuto, que são: identificar, mapear e criar 

fluxo de valores, atender a demandas e buscar a perfeição. A essência desse pensamento é eliminar 

desperdícios, resolver problemas, repensar modelos de gerência e a criar mecanismos de gestão, 

além de fazer melhorias e buscar ganhos sustentáveis (WOMACK E JONES, 1996). Sendo assim, o 

objetivo é a eliminação total de desperdício: eliminação de Muda, que não gera valor agregado; da 

Mura, que não possui uniformidade; e a eliminação do Muri, que é aquilo que vai além da 

capacidade. Tem-se assim que, essas palavras tradicionais da língua japonesa, significam a 

eliminação das atividades que não possuem valor agregado, o ato de desperdiçar não é trabalho 

(CHO, 2001). 

Alguns indicadores de estoque baseados na filosofia Lean são usados frequentemente, por 

empresas em seus processos de gestão. Dentre eles, tem-se: 

 

(1) índice de atendimento e demanda, que é o percentual de demanda satisfatória durante o 

período de reabastecimento de estoque;  

(2) giro de estoque, é a quantidade de vezes que o capital investido no estoque é recuperado 

pelas vendas;  

(3) desvio na previsão do estoque, indica o grau de precisão de atendimento das demandas, 

indicando assim a qualidade e a confiabilidade da informação que os sistemas de controle 

possuem;  

(4) perdas no estoque, ocorrem pela falta de qualidade ou excesso dos produtos;  

(5) lead time de entrega, somam-se todos os tempos, desde o recebimento do pedido da 

venda até o fim da produção do bem, incluindo os tempos de espera, processamento, 

inspeção e transporte, até estocagem. 

 

Segundo Marcos Rezende (2018), em entrevista ao Jornal Online Folha Vitória, a sociedade 

atual consome e gera mais informações em função do avanço da tecnologia e o maior uso dos 

aplicativos  em  celulares e smatphones. Os  aplicativos  presentes  nos  celulares, podem  agilizar  e  
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facilitar a vida de quem os utiliza, e, por isso, acredita-se que a criação de um aplicativo baseado na 

filosofia Lean irá facilitar a gestão de pequenos estabelecimentos, uma vez que poderão também 

gerir seus estoques através de indicadores. 

 

2.4 Levantamento de requisitos e desenvolvimento do aplicativo 

 

O processo de desenvolvimento do aplicativo utilizou a Metodologia Ágil, com entregas 

menos espaçadas, com validação constante e divisão das tarefas. A interação da equipe 

desenvolvedora com a equipe responsável pelo projeto do modelo de gestão do Lean se deu com 

diversas reuniões regulares, para que os projetistas, no papel de Product Owner, conforme previsto 

na metodologia Scrum, pudessem apresentar a demanda, seus objetivos e também as necessidades, 

além de acompanhar e validar as entregas parciais do sistema. 

Foi desenvolvida uma aplicação que utiliza tecnologia Web para dispositivos móveis, que 

venha disponibilizar as funcionalidades de estoque, faturamento, verificação de peças e visualização 

das vendas. A motivação de ser feito com essa arquitetura vem da facilidade de poder usar 

tecnologia híbrida e Web, permitindo a distribuição para sistema Android e iPhone com uma única 

base de código. 

Na próxima seção, é descrita a metodologia usada para a concepção e desenvolvimento deste 

estudo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo de caso constitui-se de uma pesquisa de campo, em que, conforme definido por 

Lakatos e Marconi (2003), utiliza-se de entrevistas, observações e análises de documentos, que são 

meios de coletas de dados. O caráter empírico do estudo de caso, como ferramenta metodológica, 

propicia a melhor investigação do problema, possibilitando assim fortalecer as análises para 

comprovação da hipótese levantada. 

A aplicação do software caracteriza uma pesquisa-ação, pois pressupõe a interferência dos 

pesquisadores no meio estudado para obter a resolução de problemas e promoção do conhecimento, 

fazendo o acompanhamento e avaliação de todas as etapas da pesquisa. De acordo com Lakatos e 

Marconi (2006), a pesquisa-ação consiste na atuação ou contato direto do pesquisador com o grupo 

ou comunidade. O pesquisador se junta ao grupo e exerce influência sobre ele. O principal objetivo 

consiste em ganhar a confiança do grupo e fazer os envolvidos compreenderem a importância da 

pesquisa. 
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Este trabalho é caracterizado por ser uma pesquisa qualitativa, oferecendo dados para a 

compreensão do problema e investigação das hipóteses. Ao longo de três meses, foram realizadas 

visitas à feira hippie e algumas na confecção. A cada quinzena, o grupo visitava o local da 

confecção, para conhecer a produção das peças e o estoque geral, por cerca de uma hora. Já as 

visitas à feira, eram feitas semanalmente, aos domingos, com duração média de uma hora também. 

O intuito das visitas era levantar questionamentos com base nas observações realizadas na 

confecção e no ponto de venda em estudo. Em conversas com a proprietária, juntamente com as 

anotações realizadas a partir da movimentação de clientes na feira, foram obtidas respostas para tais 

questionamentos. 

Um aplicativo foi construído a partir das análises realizadas e dos dados coletados no ponto 

de venda, com o objetivo de gerenciar o estoque no ponto de venda, melhorando assim o 

atendimento aos clientes e otimizando as atividades diárias da proprietária. 

A ferramenta de qualidade PDCA foi aplicada neste trabalho. Este método tem seus pilares 

nos conceitos da administração clássica, e devem ser implementados, segundo Juran (1998) e 

Deming (1986), de forma sequencial, dando início pela estrutura do processo, deixando-o 

dimensionável e repetitivo. Segundo Deming (1990), o método de controle escolhido possui quatro 

etapas, que produzem os resultados esperados de um processo. As etapas do PDCA são: 

planejamento (Plan) que se baseia no estabelecimento da meta ou de um objetivo para ser atingido. 

Em seguida, execução (Do), são as atividades planejadas que foram realizadas, de forma que as 

pessoas envolvidas no processo entendam e concordem com o que foi apresentado ou foi definido. 

Depois, a verificação (Check), quando, após a execução, se comparam os dados obtidos com a meta 

planejada, para saber se se está no caminho certo ou se a meta foi alcançada. Por fim, vem a ação 

(Action), tendo os dados em conformidade com a meta estabelecida, transforma-se o plano correto 

em um novo jeito de fazer as coisas. Do contrário, verifica-se o planejamento feito ou melhora-se a 

execução. 

No ponto de vendas estudado, esse ciclo foi definido como: (1- Plan) levantamento de dados 

gerados pelas visitas e observações na feira hippie, formação dos fluxogramas de processos, e 

planejamento para a criação do aplicativo para adaptar a operação com a filosofia Lean; (2 - Do) 

construção  e  execução  da  primeira  versão  do  aplicativo, que  foi  criado seguindo  as  demandas 

citadas pela proprietária e de acordo com analises e resultados apresentados na sessão seguinte; (3 - 

Check) manuseio do aplicativo no ponto de venda e averiguação de sua aderência; (4 - Action) 

análise de melhorias e sugestões de adequações para a segunda versão do aplicativo. 
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3.1 Metodologia de desenvolvimento do software 

 

A partir do trabalho de levantamento de dados, foram definidos os seguintes requisitos de 

software para serem implementados, com suas respectivas prioridades (tabela 1) 

 

Tabela 1 - Requisitos do Software 

Requisito Prioridade 

Enquanto comerciante na Feira Hippie, quero cadastrar as minhas peças no sistema para 

auditar as quantidades disponíveis e vendidas. 
Alta 

Enquanto comerciante na Feira Hippie, quero registrar a entrada de peças no estoque da 

feira para controlar a quantidade de produtos levados para o evento. 
Alta 

Enquanto comerciante na Feira Hippie, quero registrar a saída de peças do estoque da 

feira para contabilizar uma venda ou produto defeituoso. 
Alta 

Enquanto comerciante na Feira Hippie, quero ver o faturamento por data obtido para 

identificar o rendimento financeiro. 
Médio 

Enquanto fiscal da Feira Hippie, quero visualizar em tempo real os dados de vendas de 

todos os comércios para fiscalizar a feira. 
Alta 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

A solução proposta é composta por dois aplicativos híbridos e dois servidores de aplicação. 

Os aplicativos serão denominados “AGEF” e “AGEF Dashboard”, e os servidores de aplicação 

serão denominados “Servidor Java” e “Servidor Node”. O Servidor Java, implementado o 

mecanismo de acesso ao banco de dados, utilizando a tecnologia Spring Boot. O banco de dados 

MySQL foi utilizado. O aplicativo AGEF foi implementado com o “Ionic 3 Framework” por 

consequência da demanda por uma tecnologia capaz de gerar aplicativos para Android, Web e, 

eventualmente, iOS. Para atender ao requisito de comunicação em tempo real, as vendas realizadas 

no AGEF são enviadas para o Servidor Node, via WebSocket, através do framework “Socket.IO”. O 

“Ionic 3” também foi empregado no desenvolvimento do aplicativo Dashboard. O Servidor Node 

foi utilizado para a comunicação em tempo real entre a aplicação AGEF e o AGEF Dashboard.  

 

3.2 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na Engenharia de Software 

 

O desenvolvimento do projeto teve um caráter interdisciplinar, envolvendo diretamente 

diversas disciplinas do curso de Engenharia de Software. Dentre elas, destacam-se as seguintes: 

“Interação Humano-Computador” (IHC) – através do projeto da interface centrada no usuário; 

“Banco de Dados” (BD) – através da modelagem de dados utilizada tanto no banco de dados 

tradicional, quanto no banco de dados in memory; “Desenvolvimento de Interfaces Web” (DIW) – 

que forneceu os subsídios para o desenvolvimento das interfaces utilizando tecnologias web; 
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“Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas” (DAMD)” e “Arquitetura de Software” 

(AC) – que forneceram as ferramentas necessárias para fazer a estruturação e integração do sistema, 

além dos mecanismos de comunicação entre os componentes de software; “Programação Modular 

(PM)” – que forneceu a base para um projeto e desenvolvimento de software modular, com foco em 

qualidade, extensibilidade e reutilização; “Engenharia de Requisitos” (ER) – que embasou a etapa 

de levantamento de requisitos, definição das características do projeto; e “Gerência de Projetos de 

Software” – que forneceu a metodologia necessária para o acompanhamento do projeto. 

As integrações dos cursos de Engenharia de produção com a Engenharia de Software, por si 

só, já caracterizam a transdisciplinaridade do projeto. Contudo, vale ressaltar que o projeto foi 

desenvolvido para um grupo de usuários com limitações de tecnologia e conectividade, conforme 

foi levantado na fase inicial do projeto. O desafio presente na busca por atender às demandas do 

usuário, tendo como referência o contexto de uso dos aplicativos na Feira Hippie, permitiu aos 

participantes ampliar a sua visão de mundo, aprendendo a lidar com realidades e diferenças, 

ponderando a escolha das tecnologias com o cenário em que elas serão utilizadas. 

Na próxima seção, os resultados coletados através das observações e coleta de dados serão 

apresentados, sendo eles fluxograma e layout do aplicativo, sugestão de um novo layout de 

distribuição de estoque no ponto de venda e os resultados esperados para o uso contínuo da primeira 

versão do aplicativo. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Com a finalização das etapas de observação, análises e levantamento de dados, foi possível 

apontar as deficiências encontradas na gestão do ponto de venda, tais como: 

 

(a) falta de organização, como o estoque das peças finalizadas para a feira não estão 

armazenados de forma adequada, pode-se incorrer em perdas relacionadas a deslocamentos 

desnecessários (DENNIS, 2008); 

(b) perda de vendas – uma vez que não há uma contabilização frequente dos itens vendidos, 

o registro é feito só no fim do dia. Antunes Júnior (2008) enfatiza necessidade do 

levantamento de dados para fortalecer a gestão;  

(c) falta de controle de estoque na feira - quando há o controle de estoque, há como reduzir 

as perdas relacionadas ao estoque. Slack (2015) ressalta a importância do controle de 

estoques, principalmente para o planejamento das necessidades de materiais da produção;  
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(d) tempo de atendimento alto – a empresa pode ter ganhos de produtividade e eficiência, 

pois, o layout atual e a forma como estão dispostos os insumos acarretam em perdas. 

Segundo Battesini (2016), os processos tendem a seguir os arranjos físicos, portanto, um 

layout adequado poderá reduzir os tempos de setup;  

(e) perda de produtos - como não mensuram as perdas dos insumos, não sabem o impacto no 

custo do produto. Tubino (2015) enfatiza a busca pelo menor custo possível. 

 

Partindo da análise dos defeitos encontrados, foi possível montar dois fluxogramas, um dos 

processos de operação do ponto de venda; e outro, que representa as funcionalidades da primeira 

versão do aplicativo. Dessa forma, o aplicativo será capaz de: (1) cadastrar todo o estoque  de peças  

da  confecção que serão expostas no ponto de venda; (2) registrar os preços de  venda;  (3)  apurar  

as  quantidades  vendidas;  (4)  acompanhar  on-line  do  estoque,  não  

precisando conferir as peças a cada solicitação. Com esses dados, é possível apurar o estoque final, 

a quantidade de peças vendidas, o faturamento total do dia e fazer a contabilização de perdas de 

peças. 

Conclui-se que o uso do aplicativo possibilitará ganhos do Lean manufacturing, já que a 

produção enxuta foi aplicada no estoque do beneficiado, possibilitando a redução das atividades que 

não agregam valor, reduzindo as perdas e se adaptando a filosofia Lean. 

Nesse primeiro momento do projeto, fizeram-se as etapas P (Plan) e D (Do). Na próxima 

etapa desta pesquisa, pretende-se fazer o C (Check), o monitoramento do aplicativo durante seu 

funcionamento no ponto de venda, possibilitando assim fazer a verificação de faltas e defeitos, a 

medição de melhorias; e realizar o A (Action), quando será feito o acompanhamento das melhorias 

contínuas para as próximas versões, levando ao desenvolvimento total de uma solução que implante 

a filosofia Lean neste trabalho. 

O software utilizado, possui o back-end desenvolvido em java e, utiliza o framework Spring 

Boot. Já o front-end utiliza o framework Ionic, que permite a implantação tanto para iOS quanto 

para Android com o mesmo código escrito em HTML e Typescript. 

O software é um programa que compõe a parte lógica do computador e, pode ser dividido 

em duas categorias principais, o básico, o sistema operacional, formado por um conjunto de 

programas interligados para controlar o computador; e o aplicativo, que é a parte interativa, onde 

usuários podem realizar tarefas para resolver determinados problemas. 

No caso dos celulares, existe um sistema operacional que é executado em um chip de 

memória ROM ou Flash. Assim, os aplicativos são desenvolvidos em versões diferentes para cada 

sistema operacional. Esse se destina a gerenciar a máquina e, para atender aos usuários, são 
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necessários programas para calcular, mandar mensagens, digitar e navegar etc. Partindo dessas 

necessidades, deu-se origem ao software aplicativo, que ajuda os usuários a desempenhar tarefas 

específicas. Hoje é possível encontrar aplicativos para quase todas as áreas de conhecimento, assim, 

é necessário e importante classificá-los quanto sua natureza, tais como: comerciais, utilitários, 

pessoais e entretenimento (FÁBIO, EVANDRO E FABIANO, 2014). Melhorias na organização da 

empresa, otimização do tempo de conferência de peças e no atendimento ao cliente, já que a 

vendedora acessará diretamente pelo aplicativo o estoque da loja, sem ficar revirando sacolas a 

procura da peça solicitada, são as principais mudanças esperadas no ponto de venda. 

Foram realizados alguns testes na feira com o aplicativo já pronto, gerando as seguintes 

percepções: maior integração entre tecnologias de software e vendedora, maior agilidade na 

conferência de estoque, evitando que o cliente fique muito tempo esperando a vendedora achar a 

peça pedida, mais clientes atendidos em menos tempo, já que a vendedora tem a relação de peças e 

estoque no smartphone a sua mão. Nas imagens a seguir, pode-se verificar como são as telas dos 

aplicativos e como será o funcionamento delas (figura 1), e a equipe de Engenharia de Software e de 

Produção na criação do aplicativo e o teste na feira (figura 2). Parte deste trabalho deu fruto a uma 

apresentação no Encontro Nacional de Engenharia de Produção 2018 (ENEGEP 2018). 

 

Figura 1 - Prints das telas do app 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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Figura 2 – Equipe de Engenharia de Software e produção, teste do aplicativo na Feira Hippie e 

apresentação no ENEGEP 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do trabalho apresentado neste artigo foi alcançado, uma vez que foi possível 

verificar como a mentalidade enxuta poderá ser aplicada na confecção, gerando o envolvimento da 

empresa nos processos de melhoria contínua e criando um artefato inovador (o aplicativo) em sua 

primeira versão. Através dos depoimentos da proprietária, percebeu-se que uma tecnologia simples 

e os conceitos da produção enxuta podem gerar ganhos para sua empresa, como agilidade no 

atendimento e a organização do estoque. Justificam-se os benefícios das atividades extensionistas 

da universidade, já que a próxima versão poderá beneficiar de fato muitos feirantes, tendo 

comprovada a eficiência e a eficácia do aplicativo, ajudando tanto os vendedores como os 

consumidores. 

Também foi possível aprofundar os conhecimentos sobre a aplicação do sistema Lean 

Manufacturing dentro de uma confecção de pequeno porte, utilizando técnicas inovadoras e 

envolvendo toda a organização para eliminar perdas e ter um melhoramento contínuo da empresa.  

Usando este trabalho como exemplo, verificou-se que a construção do aplicativo só foi 

possível  devido à interdisciplinaridade entre a Engenharia de Produção e a Engenharia de Software. 

Percebeu-se que, hoje, os futuros profissionais de sucesso necessitam ter a habilidade de trabalhar 

com as suas equipes e as dos outros profissionais de forma agradável e democrática para manter 

sempre constância na inovação. 
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Podemos comprovar o resultado da extensão e da interdisciplinaridade, mostrando o 

envolvimento dos alunos na criação do aplicativo, este sendo resultado de vários encontros e 

reuniões de equipe, respeitando sempre as opiniões e o saber de cada um; e a aplicação do projeto 

na sociedade, com os envolvidos testando o aplicativo e ensinando os feirantes a utilizarem a 

tecnologia, que hoje se faz presente na vida de todas as pessoas, em ações simples do dia a dia. 

Por meio da instituição é possível realizar projetos de inovação, podendo no futuro, ser um 

produto ativo no mercado, tendo o apoio de incubadoras de empresas, expandindo fronteiras de 

atuação, participando de projetos de extensão e influenciando diretamente na sociedade, e fazendo 

com que a universidade cumpra sua missão e seus objetivos almejados por meios eficazes e seguros. 

Futuramente, será dada a continuação deste projeto que tanto agrega valor para os estudantes 

e para a sociedade, criando a segunda versão, que irá integrar o aplicativo, caso outras pessoas 

tenham outros pontos de venda, como por exemplo, uma loja online, um ponto de venda na própria 

empresa, um stand na feira shopping e um stand na feira hippie, pois será um aplicativo único com 

uma tecnologia de rede integrada à rede da própria empresa. 
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RESUMO 

 

Por meio de um estudo da política pública de tratamento dos conflitos de interesses, pretende-se, neste artigo, analisar 

de que forma o Projeto de Extensão “Mediação na PUC” vem contribuindo para a disseminação da cultura do consenso 

em nossa sociedade. Esta análise compreende a demonstração e um estudo sobre a institucionalização da Mediação 

como política pública no Brasil, conforme estabelecido pela Resolução 125 / 2010, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), e a implementação desta pelo Estado de Minas Gerais, bem como uma reflexão acerca da melhor forma de 

acesso do cidadão a uma ordem jurídica efetivamente justa, mediante a prática real do referido projeto. Conclui-se que 

este busca aprimorar o atendimento de pessoas da comunidade em situação de vulnerabilidade social ou de condição 

financeira limitada, oferecendo-lhes um mecanismo mais adequado de tratamento dos conflitos em que se encontrem 

envolvidas, trazendo vantagens e uma menor burocratização dos serviços de acesso ao judiciário. Além disso, constata-

se que, a disseminação, pelo projeto, da cultura do consenso dentro da sociedade, é apenas um reflexo de que, cada vez 

menos, as pessoas estão aceitando e se satisfazendo com decisões e/ou conclusões ditadas por outros. 
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THE INSTITUTIONALIZATION OF MEDIATION AS A PUBLIC POLICY 

AND ACCESS TO JUSTICE 

 

ABSTRACT 

 

Through a study of the public policy of adequate treatment of conflicts of interest, this article aims to analyze how the 

Extension Project "Mediation in PUC" has been contributing to the dissemination of consensus culture in our society. 

This   will be found through the demonstration and a study on the institutionalization of Mediation as public policy in 

Brazil, as established by Resolution 125 of 2010 of the CNJ – Conselho Nacional de Justiça, and an analysis of its 

implementation by the State of Minas Gerais; as well as by proposing a reflection on the best way  for the citizen to 

access an effective legal order and, through the actual practice of the project. It is concluded that the project seeks to 

improve the care  for people from  communities in situations of social vulnerability or limited financial condition, 

offering them a more adequate mechanism to deal with the conflicts in which they are involved, bringing advantages 

and less bureaucratization of services access to the judiciary. In addition, it is noted that the dissemination by the project 

of the culture of consensus within society is only a reflection that, less and less, people are accepting and being satisfied 

with decisions and/or conclusions dictated by others. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações sociais distinguem-se em harmônicas e conflitantes: a harmonia é considerada a 

regra, enquanto o conflito é visto como a exceção.  Entende-se que o conflito surge quando não há 

equilíbrio e igualdade. Para tanto, procura-se a estabilidade através da pacificação social. Por meio 

da autocomposição, seja pela renúncia, pela submissão ou pela transação, busca-se solucionar as 

controvérsias sem a presença de um julgador e ausente o Estado jurisdicional (LEAL, 2018). “A 

renúncia acontece quando um dos confrontantes desiste de sua pretensão; a submissão ocorre 

devido à quebra de resistência de um dos litigantes; e a transação, quando há concessões 

recíprocas.” (WRASSE, 2012, p. 50-51). Nesse contexto, surge a mediação como forma de 

transação facilitada por um terceiro. 

Trata-se, portanto, de uma alternativa positiva e apropriada no tratamento de conflitos, pois 

são as próprias partes que assumem a responsabilidade pela solução da disputa. A utilização de 

meios adequados de composição de conflitos, como a mediação, é uma tendência mundial, fazendo 

parte da evolução da sociedade, por meio da participação e da responsabilização do sujeito na busca 

pelo consenso. 

Nesse sentido, é fácil perceber a importância do Estado como promotor de uma política 

pública de incentivo à utilização de mecanismos pacíficos de resolução de conflitos, levando a uma 

conscientização de que o consenso é a melhor forma de interação social, possibilitando uma solução 

mais rápida e eficaz, uma vez que, por haver participação efetiva das partes envolvidas, a mediação 

representa verdadeiro exemplo de acesso à justiça (KLUNK, 2012). 

A PUC Minas, através do Serviço de Assistência Judiciária (SAJ), que tem por objetivo o 

aprendizado dos alunos que estão matriculados a partir do 7º período do curso de graduação em 

Direito, atende pessoas da comunidade, dando-lhes o necessário suporte jurídico para a resolução 

das suas controvérsias. 

Para que possam ser devidamente atendidos, os interessados devem comparecer ao SAJ de 

uma das unidades da PUC Minas que tenha o curso de graduação em Direito, levando a carteira de 

identidade, CPF e comprovante de residência atual. No caso das unidades Coração Eucarístico e 

Praça da Liberdade, nas quais está implantado o Projeto de Extensão "Mediação na PUC", após ser 

realizado o cadastro pela secretaria do SAJ, a pessoa é direcionada para o serviço de triagem a ser 

realizado por um extensionista. Após fazer a análise do caso, verificando se ele pode ou não ser 

encaminhado para a mediação, o extensionista apresenta as formas disponíveis naquele SAJ para a 

resolução  do conflito, quais  sejam, processo  judicial  contencioso  e  procedimento  consensual de  
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mediação. Sendo o caso mediável, serão tomadas as providências para o agendamento da primeira 

sessão de mediação entre as partes envolvidas no caso. Caso negativo, a pessoa retorna à secretaria, 

que encaminhará o caso para o contencioso judicial dentro daquela própria unidade. 

Com a execução deste projeto de extensão, desde 2016, na unidade Praça da Liberdade, e, a 

partir de 2018, na unidade Coração Eucarístico, a PUC Minas vem contribuindo para a percepção 

geral acerca da relevância da mediação como forma adequada de resolução de conflitos, em 

consonância com a própria visão do Estado acerca da necessidade de se tratar os mecanismos 

consensuais como política pública permanente, através da sua institucionalização e como forma de 

acesso à justiça. Para tanto, importante conhecer o Projeto de Extensão “Mediação na PUC” e o 

relevante papel que ele vem exercendo na sociedade. 

Para uma adequada abordagem do tema aqui proposto, parte-se de um estudo da política 

pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, conforme prevista na Resolução 125 de 

2010 do CNJ, para, na sequência, verificar como ela vem sendo implementada no Estado de Minas 

Gerais. Por fim, será analisado de que forma o mencionado Projeto de Extensão vem contribuindo 

para a disseminação da cultura do consenso em nossa sociedade. 

 

2 MEDIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Nota-se, há alguns anos, um acentuado crescimento do acesso à Justiça no Brasil, em 

especial após a Constituição Federal da República, de 1988 (CF, 1988), que fortaleceu a Defensoria 

Pública, o Ministério Público e criou os Juizados Especiais. Tudo isso possibilitou um maior acesso 

dos brasileiros ao poder Judiciário, mas gerou o fenômeno da hiperjudicialização, de forma que 

ocorreu a sobrecarga da capacidade do Estado de prestar a atividade jurisdicional. 

Esse estreitamento de laços dos cidadãos do país para com o Judiciário ao longo dos anos 

ocasionou, também, o enraizamento de uma cultura litigante e a crença de que somente por meio de 

processos judiciários é que se consegue resolver conflitos. 

Nesse contexto, apareceram a conciliação e a mediação como vias para reduzir a sobrecarga 

judiciária e, em consequência, acarretaram o aprimoramento da atividade jurisdicional do Estado. 

Nesse esteio, entende-se que a mediação é um método de resolução de conflitos, cujo 

objetivo é permitir que as partes compreendam os seus respectivos interesses e, cooperativamente, 

encontrem as melhores soluções para o conflito que possuem, de forma que o relacionamento, suas 

reais necessidades e os seus interesses sejam preservados. Assim, o terceiro que estará presente, 

denominado como mediador, atua imparcialmente, de forma a facilitar as partes a reestabelecerem o 

canal de comunicação entre elas, estimulando a cooperação para que elas próprias realizem 
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propostas, negociem, criem, avaliem e escolham as opções de resolução do impasse. Dessa forma, o 

mediador apenas conduz o processo mediativo, mas não impõe soluções e nem soluciona o conflito 

em questão. 

Quanto ao lado judicial, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a política pública 

nacional permanente de resolução adequada de conflitos, aprovando, em 29 de novembro de 2010, a 

Resolução 125, e, mais recentemente, o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que 

passou a vigorar em 2016. A mediação extrajudicial, por seu turno, foi regulamentada e 

institucionalizada pelo advento da Lei nº 13.140/2015, que entrou em vigor em 26 de dezembro de 

2015. 

Verifica-se que a elaboração da Resolução 125/2010 pelo CNJ evidencia e ratifica a ideia de 

que cabe ao Judiciário estabelecer e executar a política pública de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses de que toma conhecimento, assim prevenindo a formação de litígios 

judiciais, ou seja, a geração de mais demanda para a atividade jurisdicional do Estado. Em outras 

palavras, essa medida foi adotada para organizar, em todo o território nacional, os serviços 

prestados pelo Judiciário, sejam eles de relação processual, ou sejam de relação pré-processual de 

conciliação ou mediação. Sendo assim, o CNJ encontra-se na posição de garantidor do direito de 

acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da CF/88. 

No contexto brasileiro, é cediço que há uma preocupação com a institucionalização desse 

método de solução de disputa dentro do meio jurídico. Em um primeiro momento, vê-se o gradativo 

desenvolvimento desse instituto através de instituições privadas que realizam e organizam 

programas de justiça comunitária e de acesso à justiça. Em contrapartida, constata-se a incorporação 

formal desse método pelo Estado, em especial dentro do Judiciário; através da promulgação de leis, 

em 2015, consolidou-se o “pontapé” dado pelo CNJ, em 2010, na institucionalização  desse método 

autocompositivo no país. 

Desse modo, observa-se que o CNJ tem se esforçado para alterar a forma como o Poder 

Judiciário se apresenta e é visto pela sociedade. Já existe a consciência de que a imposição de 

decisões pelo Judiciário não resolve efetivamente os conflitos. Além disso, é notório que o Estado 

não tem conseguido garantir um acesso adequado à justiça, em razão de diversos fatores, como a 

sobrecarga dos tribunais, a hiperjudicialização, o excessivo formalismo processual e as elevadas 

despesas com os litígios. Esse movimento, iniciado em 2010, pelo CNJ, caminha na direção, 

portanto, da necessidade de se perceber o Judiciário não apenas como tomador de decisões, mas 

como um espaço de soluções efetivas e céleres. 
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É certo dizer que o movimento de acesso à justiça, inicialmente buscava diminuir a 

litigiosidade presente no país, através do endereçamento de conflitos que não encontravam soluções 

seja pelo alto custo processual, seja pela falta de instrumentos processuais, de formalidade 

processual; porém, ao longo do tempo, essa mentalidade foi sendo alterada e, hoje, a administração 

da Justiça tem como foco a melhor resolução dos impasses, tendo incorporado métodos 

interdisciplinares para auxiliar na pacificação social. 

Deve-se este avanço à compreensão de que há diferenças entre “acesso à Justiça” e “acesso 

ao Judiciário”, e que um não necessariamente significa o outro. Isso nos remete ao velho ditado: 

“Nem tudo o que reluz é ouro”, uma vez que, alcançar a Justiça não necessariamente perpassa por 

um processo judicial. 

Hoje “acesso à Justiça” está diretamente ligado à necessidade do indivíduo de se satisfazer 

com o resultado final do processo de resolução de conflito, ou seja, de ver que os seus interesses 

foram preservados e valorizados, diferentemente de “acesso ao Judiciário”, que se trata da criação 

de uma relação jurídico-processual, sob a qual haverá a aplicação do ordenamento jurídico vigente 

no país e uma imposição de solução para a disputa. Assim, a mediação passou a ser tratada como 

política pública e forma de acesso à justiça. 

Em virtude disso, a visão do operador do direito, seja juiz ou advogado, tem passado a ser 

revista tanto pelos profissionais da área quanto pelas pessoas, tendo sido alterada para o 

entendimento desses como pacificadores sociais, uma vez que a escolha por esta tendência de 

pensamento reflete na efetividade do sistema de resolução de conflitos, portanto, no exercício da 

atividade dos profissionais do campo do Direito. 

Ademais, com o objetivo de que a política pública de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses alcance a política judiciária local, seja nos Estados ou nos Municípios, a Resolução em 

comento, em seu artigo 7º criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMEC) e, no artigo 8º, concebeu os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). O primeiro atua como “cérebro autocompositivo” local, ao passo que o 

segundo é o responsável pela realização de sessões de conciliação e de mediação, ambas judiciais. 

No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) criou o seu 

NUPEMEC por meio da Resolução 873/2018. Dessa forma, no nosso Estado, passou a ser de 

responsabilidade do NUPEMEC, dentre outras atividades: planejar e aperfeiçoar as ações voltadas 

ao cumprimento da política de solução de conflitos e suas metas; incentivar a realização de cursos e 

seminários sobre mediação e conciliação e outros métodos consensuais de solução de conflitos; 

criar, em todas as comarcas do Estado, os CEJUSC. 
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Entretanto, os CEJUSC não são a única opção de local para o cidadão utilizar os serviços de 

conciliação e mediação. Com o objetivo de ampliar o acesso a estes métodos consensuais, o TJMG 

realizou parcerias com instituições privadas para a criação de Postos de Atendimento Pré-

Processual (PAPRE), que atuam em parceria com os CEJUSC no atendimento de casos que ainda 

não foram judicializados. A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais foi a primeira 

instituição do estado de Minas Gerais a assinar este convênio com o TJMG e a instalar um PAPRE 

dentro do seu Serviço de Assistência Judiciária (SAJ). 

 

3 O PROJETO DE EXTENSÃO “MEDIAÇÃO NA PUC” 

 

De forma a viabilizar a implantação do PAPRE na PUC Minas, algumas iniciativas tiveram 

que ser tomadas no âmbito da universidade, de maneira a facilitar a divulgação desse serviço para a 

comunidade acadêmica e despertar o interesse dos alunos, professores e demais interessados. 

Inicialmente, visando divulgar o instituto da mediação, o curso de Direito da unidade Praça da 

Liberdade, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas, realiza semestralmente o 

Curso de Extensão “Introdução ao Estudo da Arbitragem e da Mediação de Conflitos”, aberto para 

o público em geral. Além deste curso, foi criado um grupo de estudos em mediação (GEMedE), 

vinculado ao NEE - Núcleo de Estudos Empresariais, cadastrado no DGP - CNPq. Os alunos ainda 

são estimulados a participar da equipe de Competições de Mediação e a fazerem a disciplina virtual 

“Temas de Direito Processual: Mediação e Arbitragem”. 

Os alunos da PUC Minas, após participarem de algumas dessas iniciativas, têm a 

oportunidade de fazer a inscrição para o processo seletivo de extensionistas que irão atuar no 

projeto de extensão “Mediação na PUC”, a ser executado no PAPRE da PUC Minas, seja na 

unidade da Praça da Liberdade, ou do Coração Eucarístico. Esse projeto, por um lado, tem por 

objetivo  buscar a  melhor forma de atender os cidadãos na busca de soluções para os conflitos  

em que se encontrem envolvidos, Por outro, oferece aos estudantes a oportunidade de prestarem um 

serviço relevante para a sociedade, trabalhando de forma interdisciplinar na prática do Direito. 

Os estudantes selecionados ficam responsáveis pela triagem dos casos que chegam 

cotidianamente no SAJ. Após o cadastro na secretaria, o cidadão é atendido pelo extensionista, que 

irá conferir os dados cadastrados e coletar outros, como nome e telefone da parte contrária. Em 

seguida, o aluno deverá ouvir o cidadão para compreender o motivo que o levou ao SAJ. Este é um 

momento importante do aprendizado do extensionista, sobretudo para o aluno do curso de Direito. 

Ele precisa aprimorar sua capacidade de escuta ativa, ou seja, ouvindo para compreender e não dar 

soluções, ouvir sem interromper a pessoa que está falando, esperando o relato completo da história, 
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de forma a melhor perceber o real motivo que a levou a procurar assistência jurídica. O cidadão, 

nesse ambiente informal, tem a liberdade de perguntar a respeito dos seus direitos, expondo seu 

problema e o conflito do qual faz parte, o que não ocorre no judiciário, ou seja, em um ambiente 

formal. Todo esse atendimento é realizado com o uso de um formulário específico, que deve ser 

seguido pelo extensionista, devendo ele, após o término do relato do caso, fazer algumas perguntas 

para melhor avaliar o encaminhamento a ser dado ao conflito descrito. 

Percebendo que o caso é mediável, caberá ao extensionista explicar para a parte o que é a 

mediação e qual o papel do mediador. Uma vez compreendidas essas informações, deve-se verificar 

se há interesse em participar de uma sessão de mediação com a parte contrária. Caso negativo, o 

caso será encaminhado para o contencioso judicial. Caso haja, verifica-se a disponiblidade da parte 

e a disponibilidade de agenda do SAJ, de acordo com as turmas e horários de aula disponíveis da 

disciplina Estágio Supervisionado  - Prática Real - Mediação.  

Identificada a melhor data e horário para a realização da primeira sessão de mediação, 

considerando a disponibilidade de ambas as partes, o extensionista deverá entrar em contato por 

telefone com a parte contrária, se autorizado pelo solicitante, para convidá-la para a mediação. Na 

conversa por telefone, o extensionista se identifica, comunica à parte contrária que a parte 

solicitante procurou uma assistência jurídica, aborda o motivo e explica o que é mediação. Caso a 

parte contrária aceite participar da mediação, verifica-se a sua disponibilidade e procura-se 

encontrar uma data e horário em consenso com a disponibilidade da parte solicitante. Quando não é 

possível o contato por telefone, a parte solicitante fica encarregada de entregar uma carta-convite à 

parte contrária, juntamente com a lista de documentos necessários para eventual homologação do 

acordo, se for o caso. Se a parte contrária se recusar a participar da mediação, o extensionista 

explica para a parte solicitante que o caso deverá ser encaminhado para o contencioso. Feito o 

agendamento da mediação, caberá ao aluno participante do Projeto fazer o cadastro completo do 

caso no Canal de Direito, sistema virtual de controle dos processos do SAJ, criando o número da 

pasta do caso com o cadastramento das partes e do histórico do atendimento. 

No inicio do semestre de 2018, no PAPRE da Praça da Liberdade, foi criada uma planilha 

com informações de controle de triagem. Nela, os extensionistas preenchem o nome da parte 

solicitante (parte que comparece ao SAJ) e da parte solicitada (parte contrária), o agendamento da 1ª 

sessão de mediação (sim/não, data/hora), se a sessão foi encerrada com acordo (sim/não), o envio ao 

CEJUSC e a data da homologação, bem como da entrega da sentença homologada às partes. Esse 

controle mostrou que, em 2018, a PUC Minas, unidade Praça da Liberdade, atendeu 246 pessoas da 

comunidade, 147 pessoas agendaram sessão de mediação, tendo sido homologados 76 acordos. 
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Na unidade Coração Eucarístico, o controle de triagem iniciou-se no 2º semestre de 2018, e 

as seguintes informações foram obtidas: ocorreram 94 atendimentos; destes, foram realizados 58 

agendamentos de sessões de mediação, e 23 acordos foram homologados pelo CEJUSC. Importante 

lembrar que, quando não é possível a mediação, a pessoa é encaminhada imediatamente para o 

contencioso do SAJ, o que é mais um indício de que as partes são assistidas juridicamente de forma 

integral. 

Os dados supramencionados mostram que o Projeto de extensão “Mediação na PUC” 

desempenha sua função social de acolhimento da comunidade, através do crescente destaque da 

mediação não só como meio consensual de solução de controvérsias (por ser voluntária e possuir 

função pacífica), mas também como uma alternativa na busca de desafogamento das vias judiciais, 

o que demonstra a relevância do papel do mesmo para a consolidação do PAPRE na universidade. 

Adicionalmente, desde setembro de 2018, o Projeto de Extensão “Mediação na PUC” conta 

com a parceria do estágio supervisionado de Psicologia Jurídica: Interlocuções entre Psicologia e 

Mediação de conflitos, sob a coordenação das professoras Cristina Campolina Vilas Boas e 

Fernanda Simplício Cardoso, na execução das atividades de triagem e observação de sessões de 

mediação. Essa parceria tem contribuído de forma significativa para o sucesso do projeto, pois 

permite um atendimento mais humanizado e uma melhor escuta das pessoas que passam pela 

triagem no SAJ. 

Ademais, como já mencionado, a PUC Minas possui parceria com o TJMG, de forma que o 

SAJ Praça da Liberdade e o SAJ Coração Eucarístico são considerados Postos de Atendimento Pré-

Processual (PAPREs). Com isso, todos os casos envolvendo direitos indisponíveis, como são os 

casos de família, e que tenham passado pela Mediação, que se encerrem com acordo, são 

encaminhados ao CEJUSC, para receberem o parecer do Ministério Público e a homologação 

judicial. 

 

4 O PROJETO SOB A ÓTICA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO  

 

Como enfatizado ao longo deste relato, a mediação, enquanto um instituto concreto dentro 

dos PAPRE da PUC beneficiados pelo projeto, é uma experiência de qualidade e eficiência. No 

início, o projeto não foi bem recepcionado pela comunidade docente e discente, tendo ocorrido 

resistências. Contudo, diante dos resultados positivos e seu gradativo crescimento, hoje é acolhido e 

estimulado amplamente. Com a capacitação dos alunos do Direito, aliada ao equilibrio entre o saber 

teórico e a prática, o projeto propõe a tomada de interesse da comunidade pela mediação de forma a 

reconhecer sua existência, seus inúmeros benefícios e a disponibilidade do serviço no SAJ. Assim, 
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quem participa do projeto tem a oportunidade de ouvir vários relatos apresentados pelos individuos 

que buscam uma assistência jurídica dos PAPRE da PUC, SAJ Praça da Liberdade e SAJ Coração 

Eucarístico, no sentido de que adquiriram um conhecimento sobre a mediação de conflitos, a ponto 

de compartilharem com toda comunidade, família e vizinhos a diferença deste procedimento que, 

além dos resultados positivos sobre suas disputas, os deixaram mais tranquilos e mais satisfeitos. 

Isso é apenas um reflexo de que, cada vez menos, as pessoas estão aceitando e se satisfazendo com 

decisões e/ou conclusões ditadas por outros. 

Sendo as políticas públicas, em seu processo de elaboração e implantação, uma forma de 

exercício do poder político, o que envolve distribuir e redistribuir o poder, e acaba por revelar uma 

relação social que envolve vários atores com projetos e interesses diferentes e contraditórios, há 

uma necessidade de mediações sociais e institucionais, para obtenção de um mínimo de consenso, 

em consequência, as políticas públicas serão mais eficazes e legitimadas, visando responder as 

demandas e principalmente nos setores marginalizados da sociedade. Importantes e necessárias são 

essas ações estratégicas que concretizem os objetivos e atendam às reivindicações da população 

(TEIXEIRA, 2002). 

O desequilíbrio do poder é a regra e não a exceção nas relações de conflito em que são 

empregados os meios consensuais de resolução de controvérsias. O melhor argumento para 

defender o uso do instituto da mediação é questionar o processo contencioso, com seu formalismo, 

se oferece melhor condição de igualdade. 

O procedimento de mediação é flexível, não sendo adotada uma postura rígida e burocrática, 

o que permite que as partes envolvidas se sintam livres para buscar uma solução conjunta sem se 

prender às formalidades do contencioso judicial. Essa maior aproximação do mediador com as 

partes favorece a tratativa nas relações de desequilíbrio de poder. No entanto, não se trata de uma 

ausência de regras legais e processuais, mas de uma aplicabilidade mais flexível, que permita maior 

liberdade de atuação das partes e do terceiro facilitador, sem abrir mão de qualquer regra. De fato, 

na mediação, o processo vai se moldando conforme a participação e interesse das partes, o acordo 

vai sendo construído segundo o envolvimento e a participação de todos interessados na resolução da 

controvérsia. 

Nada melhor que o consenso das partes para evitar ou atalhar o processo. Através do 

diálogo, elas podem escolher as regras que irão reger o procedimento e buscar a solução do seu 

problema antes de chegar à Justiça. No Brasil, o CPC/2015(Lei nº 13.105/2015), a Lei de Mediação 

(Lei nº 13.140/2015) e a Resolução  CNJ nº 125/2010  preveem a adoção dessas técnicas.  Contudo,  
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não adiantam princípios e normas se não houver mudança de mentalidade dos profissionais do 

Direito. É preciso substituir a “cultura da sentença” pela “cultura da pacificação” (WATANABE, 

2005, s/p.).  

Em outras palavras, não basta institucionalizar a mediação como meio consensual de 

solução de conflitos de interesse, porque isso apenas mantém os processos dentro do Judiciário, não 

o desafoga, mesmo que seja tratada como atividade pré-processual. Na verdade, este instituto 

necessita ser usado como filtro do contencioso judicial assegurando o acesso à justiça pelo 

mecanismo da solução consensual (interesses das partes), resultando na diminuição da insatisfação, 

indisposição e consequente desgaste. 

Uma vez que, quando as partes conseguem por si mesmas chegarem a uma solução para sua 

demanda, vê-se que a mediação é a mais pacífica, eficaz e adequada técnica social para solução de 

controvérsias, já que os envolvidos são independentes e responsáveis por desenvolverem opções 

com possibilidades de ganhos mútuos satisfatórios, proporcionando uma visão de futura 

convivência e/ou uma manutenção da relação que mantêm entre si. Portanto, não é o suficiente 

sentenciar e nem desafogar o judiciário, é preciso encontrar a melhor forma de resolução para os 

conflitos, e é isso o que busca fornecer, para os cidadãos belo-horizontinos, o projeto de extensão 

em comento e presente nas unidades Praça da Liberdade e Coração Eucarístico, da PUC Minas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que os conflitos são inerentes à natureza humana. Todavia, a forma como as 

pessoas na sociedade brasileira ainda lidam com as situações conflituosas e se propõem a resolver 

essas disputas precisa ser revista. Para muitas pessoas, resolver um conflito significa acessar o 

Judiciário, sendo o contencioso judicial a única forma de resolução de controvérsias. Com isso, 

sedimentou-se uma cultura litigante em nosso país. Contudo, os métodos autocompositivos, como a 

mediação, sempre estiveram presentes e disponíveis para os cidadãos. No entanto, somente a partir 

da institucionalização desses mecanismos, iniciada com a Resolução do CNJ em 2010 e, a 

promulgação de duas leis em 2015, a Lei de Mediação e o Novo Código de Processo Civil, é que os 

brasileiros tomaram conhecimento de tais métodos e houve a legitimação dos mesmos, em especial, 

da mediação e da conciliação, iniciando um processo de ruptura da veia litigante presente nos 

brasileiros. Portanto, foi necessário que o uso dos métodos autocompositivos se tornasse lei e que, 

por meio desta, ficasse reconhecida a validade deles, para que as pessoas passassem a considerá-los 

como válidos e como opção para a resolução de suas disputas. 
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Nesse contexto, a sociedade civil também tem um papel a ser exercido. A PUC Minas, por 

meio do Projeto de Extensão "Mediação na PUC” está fazendo a sua parte, na medida em que busca 

direcionar seus alunos, professores e funcionários, através da atuação dos SAJ Coração Eucarístico 

e Praça da Liberdade, a refletirem sobre a forma mais adequada de resolução dos conflitos das 

pessoas que buscam um atendimento nesses locais. Conclui-se que a política pública de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses, que levou à institucionalização da Mediação, tornou-se 

também um objetivo da sociedade como um todo. Mudar a cultura do litígio para a cultura do 

consenso é papel de cada cidadão. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho retrata uma experiência de graduandas do curso de Letras e Pedagogia em um projeto de extensão 

vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da PUC Minas. Intitulado “Aprendizagem da leitura e escrita por 

parte de adultos com deficiência intelectual”, o projeto consiste em, por meio da aprendizagem da leitura e escrita, 

facilitar a vida diária de adultos que possuem dificuldade de aprendizado derivada de algum comprometimento cerebral 

/ mental. Este relato de experiência tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de atividades e aulas que foram 

elaboradas baseando-se nas contribuições de Paulo Freire, Emília Ferreiro e Magda Soares. Os encontros acontecem 

semanalmente e as atividades são elaboradas de forma lúdica, através de jogos pedagógicos, músicas e vídeos 

interativos, englobando temas de interesse, a fim de provocar os modos de agir, pensar, falar e sentir dos alunos, para 

que estes constituam e percebam o sentido das relações sociais. O resultado tem sido promissor, a proposta das aulas e 

atividades fundamentadas no método de tais autores teve um impacto positivo. Constatou-se que os alunos tiveram um 

interesse maior pelos conteúdos ministrados, o que, consequentemente, contribuiu para os avanços dentro da hipótese 

da escrita. Percebeu-se, ainda, que os alunos se mostraram estimulados e motivados. Desse modo, conclui-se que a 

oficina tem sido de suma importância para os alunos com comprometimento intelectual, na medida em que possibilita 

oportunidades de desenvolvimento das habilidades e potencialidades de cada um. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Atividades. Deficiência intelectual.  

 

LITERACY ACTIVITIES FOR ADULTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES: contributions of Paulo Freire, Emília Ferreiro  

and Magda Soares 

 

ABSTRACT 

 

This current work portrays an experiment of Letters and Pedagogy graduation students in an extension project 

associated with the Human Rights and Inclusion Department of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais 

(PUC Minas). Entitled “Learning how to read and write by adults with intellectual disabilities”, the project consists of 

facilitating the routine of adults who have learning difficulties due to some cerebral / mental impairment through 

reading and writing. This report of experience aims to present the development of activities and classes that were 

elaborated based on the contributions of Paulo Freire, Emília Ferreiro and Magda Soares. The meetings are held on a 

weekly basis and the activities are formulated in a recreational form through pedagogical games, interactive music and 

videos that encompass themes of interest in order to provoke students’ manners of acting, thinking, speaking and feeling 

so that they compose and acquire the meaning of social relations. The result has been assertive, the proposal of classes 

and activities based on the method of such authors has had a positive impact. It was shown that the students had a 

greater interest in the content  taught, which, consequently, contributed to the advances within the writing  hypothesis. It  
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was also noticed that the students were stimulated and motivated. Thus, it is concluded that the workshop has been of 

great importance for the students with intellectual impairment’s development as it provides opportunities for developing 

the skills and potential of each one. 

 

Keywords: Literacy. Activities. Intellectual disability. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alfabetização, segundo Magda Soares, “é o processo de aprendizagem do sistema 

alfabético e de suas convenções, ou seja, a aprendizagem de um sistema notacional que representa, 

por grafemas, os fonemas da fala”. (SOARES, Glossário Ceale). Existem alunos que copiam / 

reescrevem qualquer palavra escrita no quadro, mas não conseguem escrever sozinhos, por não 

saberem a representação das letras. Esse é um fato corriqueiro, os alunos se tornaram verdadeiros 

copistas, copiam exercícios do quadro, livros e cadernos, no entanto, não conseguem ler o que 

transcreveram e não compreendem o sentido do que estão escrevendo. Esses alunos, notoriamente, 

possuem dificuldades em representar o código escrito quando solicitados a escreverem sem a 

orientação do professor. 

Refletindo sobre o atual cenário educacional e com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº. 9.394 de 1996), que tem como proposta garantir o atendimento educacional 

especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, bem como a integração desses alunos nas classes comuns nas escolas 

regulares, percebemos que muitas vezes esses alunos passam pela escola, mas não conseguem 

aprender e dominar o código escrito com eficiência. Esse fato pode ocorrer devido à precária 

formação de professores, insuficientes ações de políticas públicas voltadas à educação especial e 

poucas intervenções pedagógicas com sucesso na área. 

Este relato de experiência é fruto de nossas experiências como participantes de uma ação de 

extensão universitária que é vinculada ao Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI) da PUC 

Minas. Intitulado "Aprendizagem da leitura e da escrita por parte de adultos com deficiência 

intelectual", trabalho que tem sido realizado desde o segundo semestre de 2016, com professora e 

graduandas do curso de Letras e Pedagogia. 

O Decreto Lei nº 5296 define a deficiência intelectual como o funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. 

Entendemos que é importante compreender o processo de aquisição da leitura e da escrita 

por parte de pessoas com deficiência intelectual, considerando-se que pouco se sabe sobre tal 
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processo. A proposta deste relato é apresentar duas atividades que tiveram o maior impacto sobre os 

alfabetizandos dessa oficina de alfabetização, bem como as dificuldades e facilidades encontradas. 

No desenvolvimento, apresentamos o objetivo, a metodologia proposta e as concepções teóricas 

sobre o processo de alfabetização que embasaram a elaboração das atividades. Para tal, recorre-se a 

Paulo Freire com seu método dialético; a Emília Ferreiro, com a proposta construtivista; e a Magda 

Soares, referência no Brasil na área de alfabetização e letramento. Procuramos trazer ainda as 

contribuições sobre o signo linguístico, conforme proposto por Saussure, que utilizamos no 

desenvolvimento da aula. Em seguida, demonstramos tais atividades elaboradas pelas extensionistas 

e descrevemos como a oficina foi desenvolvida. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto de extensão Alfabetização e Letramento foi uma das oficinas que pertenceu, até o 

segundo semestre de 2018, ao programa de apoio à pessoa com deficiência ou reabilitados: Rede 

Incluir. Atualmente, o projeto acontece de maneira independente. O público alvo da proposta são 

pessoas com deficiência, doença mental e reabilitados do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), com mais de 16 anos, residentes na região metropolitana de Belo Horizonte, com qualquer 

nível de escolaridade e preferencialmente de classe econômica baixa. Especificamente, a oficina de 

Alfabetização e Letramento, trabalhou, até o momento, com adultos com deficiência intelectual.  

As atividades foram realizadas, desde o mês Junho de 2016 até o segundo semestre de 2017, na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Unidade São Gabriel. Do primeiro semestre de 

2018 até nos dias que correm, a oficina vem acontecendo no campus Coração Eucarístico. O retorno 

da comunidade atendida é positivo, o que fez com que a parceria se consolidasse para o primeiro 

semestre de 2019. Os encontros com os alunos são semanais: ocorrem às terças e quintas-feiras, no 

horário das 9h às 12h, com um intervalo de 30 minutos para o lanche.  

A equipe da Rede Incluir oferta cursos de cidadania e inclusão digital e, ao ministrarem 

esses cursos, sentiram a necessidade de que os alunos fossem alfabetizados, para melhor 

aproveitarem as ferramentas digitais e se inserirem no mercado de trabalho. Desse modo, 

estabeleceu-se uma parceria da Pró-Reitoria de Extensão – Proex – com o Departamento de Letras. 

Assim sendo, no início do projeto, foram feitas as seguintes perguntas: quais são as dificuldades 

apresentadas pela pessoa com deficiência intelectual no que diz respeito à aprendizagem de leitura e 

de escrita? Qual é o percurso que cada indivíduo segue no aprendizado da escrita? Como essa 

pessoa constrói suas hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita? Para entendermos 
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esses questionamentos sobre a aquisição de um sistema de representação da língua, nos ancoramos 

em Ferreiro (2000) e, para fazermos uma análise da ortografia, nos baseamos em Oliveira (2006). 

Nessa perspectiva, o projeto tem como objetivo geral promover oportunidade de 

aprendizagem da leitura e da escrita por parte de adultos com deficiência intelectual. Propõe-se 

como objetivos específicos: compreender o que os alunos já dominam em termos de leitura, de 

escrita e de letramento, como forma de proceder-se a um diagnóstico; promover ações que 

permitam a tais indivíduos aprender a ler e escrever textos ligados, especialmente, às suas 

atividades rotineiras, ampliando, dessa forma, as condições de letramento; discutir as dificuldades 

apresentadas no processo de alfabetização das pessoas com déficit intelectual; propor estratégias 

pedagógicas para lidar com os problemas levantados; criar situações de escrita e de leitura, dotadas 

de sentido, que estimulem, no aluno, a escrita e a leitura de textos / gêneros de discurso que 

integram as suas práticas cotidianas.  

A metodologia realizada no trabalho é definida juntamente a professora orientadora desse 

projeto. Visando atingir os objetivos propostos, no primeiro momento, buscou-se conhecer a 

demanda dos pais. Para tal, foi realizado um diagnóstico. 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. (Mãe de aluno da Oficina de 

Alfabetização). 

 

Para elaborar atividades em que se contemplassem o universo e os 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 novela “Carrossel”. Em uma recente conversa com a turma, 

surgiram outros temas de interesse, tais como a música e trabalho. 

Tendo essas informações como base, as atividades foram elaboradas considerando-se três pilares: a 

experiência de vida dos alunos (FREIRE, 1994), o modelo construtivista proposto por Ferreiro 

(2000) e o que leva em conta o processo de alfabetização inserido em práticas de letramento 

(SOARES, 1998). 
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Dentre os muitos trabalhos que realizou para promover uma educação humanista, libertadora 

e problematizadora, Paulo Freire se destacou, também, por desenvolver um método de alfabetização 

voltado para jovens e adultos. Para Freire (1994), a leitura e escrita das palavras passa pela leitura 

de mundo, ou seja, “ler o mundo é um ato anterior à leitura da palavra” (FREIRE, 1994, p. 79). 

Nesse sentido, ensinar a ler e escrever não pode se distanciar de um exercício crítico da leitura do 

mundo. Levando em conta essas concepções, o método baseia-se nas histórias de vidas dos 

alfabetizandos, bem como no contexto social no qual eles estão inseridos. 

Para promover o aprendizado da leitura e escrita, o educador defende que o ensino não deve 

ser uma reprodução mecânica, como antigamente era ensinado por meio das cartilhas, que 

continham palavras e sentenças soltas e descontextualizadas, como, por exemplo: "Eva viu a uva" e 

"A ave voa". Pelo contrário, o processo de alfabetização de jovens e adultos deve ser um ato 

libertador. Freire (1989), afirma que, 

 

Seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, 

dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da 

palavra, das sílabas ou das letras. Ensino cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” 

com suas palavras as cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, 

enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no 

alfabetizando, o seu sujeito. (FREIRE, 1989, p. 10). 

 

Para que o alfabetizando se torne o sujeito desse processo, o educador precisa compreender 

seu universo, seu contexto e saberes que detém. O primeiro passo, assim, é conhecer o vocabulário 

utilizado pelo grupo de alfabetizandos e, em seguida, identificar quais serão os temas trabalhados 

em sala por meio das palavras geradoras:  

 

Estas palavras são chamadas geradoras porque, através da combinação de seus elementos 

básicos, propiciam a formação de outras. Como palavras do universo vocabular do 

alfabetizando, são significações constituídas ou reconstituídas em comportamento seus, que 

configuram situações existenciais ou, dentro delas, se configuram. Tais significações são 

plasticamente codificadas em quadros, slides, filminas, etc, representativos das respectivas 

situações, que, da experiência vivida do alfabetizando, passam para o mundo dos objetos. O 

alfabetizando ganha distância para ver sua experiência: “admirar”. Nesse instante, começa a 

decodificar. (FREIRE, 1987, p. 6). 

 

Para trabalhar com essa metodologia das palavras geradoras, primeiramente, procuramos 

conhecer o universo vocabular dos alfabetizandos. Após ter conhecimento das palavras que fazem 

parte do contexto dos educandos, o processo de alfabetização acontece do seguinte modo, 

(consideremos a palavra "MALA" como exemplo), o primeiro passo é fazer a separação silábica da 

palavra  (MA-LA), em seguida, identifica-se a família  silábica de cada  sílaba da palavra. (MA: ma,  
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me, mi, mo, mu - LA: la, le, li, lo, lu), posteriormente, com essas sílabas, os alfabetizandos são 

levados a formar novas palavras e relacioná-las a outras já estudadas, e, por fim, apresentam-se as 

vogais (A-E-I-O-U). 

Em nossa oficina, para conhecer melhor o universo dos indivíduos, observamos os seus 

hábitos e as conversas durante o intervalo das aulas. Esses sujeitos demonstraram, de um modo 

geral, gostar de  temas ligados à música e ao universo do trabalho (profissões). Em uma roda 

deconversa, inferimos outros assuntos de interesse da turma: tecnologia, animais, rock, entre outros. 

Ter conhecimento dessas palavras geradoras é fundamental para a elaboração de atividades em que 

se contemple o universo dos alfabetizandos. 

Na preparação das atividades escritas, além de nos inspirarmos em Freire, nos baseamos, 

também, no modelo construtivista proposto por Ferreiro (2000). A autora afirma que, 

 

do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução 

surpreendentemente regular (...). Aí, podem ser distinguidos em 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). 

 

Para Ferreiro (2000), a escrita pré-silábica está muito ligada ao significado e se divide em 

duas fases: no primeiro momento, não existe uma distinção entre o icônico e não icônico, o 

indivíduo, portanto, 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). No segundo momento, o alfabetizando utiliza muito as letras do próprio nome 

e repete essas mesmas letras para representar palavras diferentes e sem fazer uma definição de 

quantidade de letras. 

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”). 
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Soares (1998), trabalha a alfabetização juntamente ao processo de letramento, que, por sua 

vez, é entendido como o “desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da 

leitura e da escrita em práticas sociais” (SOARES, p. 97). Embora sejam práticas diferentes, a 

autora afirma que 

 

é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento são 

interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no 

contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em 

um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só 

pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 

(SOARES, 2004, p. 97). 

 

Assim, o ideal é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais nas quais os 

indivíduos estão inseridos. 

Seguindo essas concepções, apresentamos dois exemplos de atividades aplicadas. A 

primeira está relacionada à proposta de desenvolvimento de letramento. A segunda refere-se à 

interpretação da música "Super Trabalhador" de Gabriel O Pensador. Vamos ainda descrever as 

implicações dessas atividades: como foi a recepção da turma, as dificuldades e facilidades, bem 

como o resultado das dinâmicas que foram realizadas ao final de cada aula. 

Durante o intervalo da oficina, os alunos frequentaram uma lanchonete, portanto, essa 

primeira atividade buscou promover o desenvolvimento de práticas de letramento. Para isso, 

utilizamos o gênero textual cardápio e também a matemática. A aula dessa temática organizou-se do 

seguinte modo: primeiramente apresentamos, usando o power point, todos os produtos que 

encontramos em um cardápio. Em seguida, mostramos o cardápio completo (o cardápio que 

elaboramos baseou-se no da lanchonete que os alfabetizandos frequentam). 

O objetivo de mostrar o cardápio é levar os indivíduos a compreenderem a estrutura 

composicional desse gênero textual. Geralmente, é dividido em seções: salgados, bebidas, 

sobremesas, entre outros. No cardápio, também, encontramos o valor de cada produto. É importante 

que os alfabetizandos tenham esse conhecimento para fazerem suas escolhas.  

Analisemos a proposta de atividade: 
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Figura 1 – Atividade do gênero textual cardápio 

 
Fonte: Elaborado pelas extensionistas, 2018. 

 

Essa atividade de letramento está voltada para ações que facilitarão a vida diária desses 

adultos. Englobamos uma questão voltada para o letramento matemático com o objetivo de os 

alfabetizandos aprenderem sobre o uso dos números, pois é importante que eles saibam que os 

utilizamos nas mais diversas situações em nosso cotidiano. 

Em nossa oficina, começamos a desenvolver as noções de adição e subtração; para tanto, 

contamos com o auxílio de materiais diversos, como tampinhas de garrafa pet e notas de dinheiro 

sem valor. O objetivo era de preparar os alunos para lidar com as situações da vida diária. Desse 

modo, as atividades vão sendo trabalhadas de forma lúdica, de maneira a desenvolver a habilidade 

de cada aluno. Por exemplo, na finalização dessa aula sobre o cardápio, fizemos em sala a 

simulação da lanchonete que os alunos costumam a frequentar durante o intervalo; nesse momento, 

eles puderam escolher os alimentos e bebidas que queriam comprar, realizaram o pagamento e 

tiveram que conferir se o troco estava correto. Essa atividade teve um resultado positivo, os alunos 

interagiram, socializaram e, consequentemente, puderam associar a matemática com a 

comercialização do dia a dia. 

A segunda atividade, relacionada ao gênero textual letra de música, trabalhou com a música 

“Supertrabalhador”, de Gabriel O Pensador. Como os estudantes participantes da oficina buscam 

inserir-se no mercado de trabalho, um tema altamente recorrente entre eles é esse, sobre as 

profissões. A letra dessa canção se volta para as questões do universo do trabalho e seus aspectos 

sociais de uma maneira a englobar as diversas profissões existentes. 

A aula sobre essa temática organizou-se da seguinte maneira: no primeiro momento, 

organizamos uma roda de conversa, escutamos a música e apresentamos, por meio do power point, 

algumas das profissões que são citadas na melodia. Ao trabalhar com essas profissões, é importante 
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não somente escrever as palavras no quadro, mas também utilizar imagens que correspondem ao 

significado de cada palavra geradora (nesse caso, foram escolhidas as profissões da música). Isso 

contribui para que o indivíduo possa compreender a relação das letras / palavras com o que elas 

representam. Essa associação, que faz parte do campo psíquico, corresponde ao signo linguístico. 

Este, por sua vez, "une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. [...] 

Propomo-nos a conservar o termo signo para designar o total, e a substituir conceito e imagem 

acústica respectivamente por significado e significante." (SAUSSURE, 1995, p. 81). 

É importante ressaltar que imagem acústica, conforme Saussure (1995) aponta, está 

relacionada com a representação natural da palavra e não com a sua realização por meio da fala. 

Desse modo, em termos de processo de alfabetização, podemos considerar que o significante está 

relacionado à parte imagética da escrita propriamente dita da palavra e significado associa-se com a 

imagem / conceito que essa escrita representa. 

Em nossa oficina, alguns indivíduos possuem dificuldade de fazer essa relação, por 

exemplo, ao citarmos a profissão gari, o alfabetizando pode não a associá-la com o trabalhador que 

está responsável pela limpeza das vias públicas, no entanto, quando colocamos uma imagem, a 

associação rapidamente acontece. 

A proposta de atividade escrita para essa aula baseou-se nas propostas pedagógicas tanto de 

Ferreiro como de Freire. Em nossa turma, metade dos educandos encontra-se no período pré-

silábico da escrita e a outra metade, na fase silábica. Desse modo, realizamos dois tipos de 

atividade. 

Na fase pré-silábica, é importante trabalhar com perguntas que levam o alfabetizando a 

perceber que as palavras possuem determinadas quantidades de letras. Para isso, apresentamos uma 

foto representando a profissão e realizamos a seguinte pergunta: “Quantas letras há na palavra?”. 

Além disso, é importante começar apresentando as vogais. Para tal, pedimos aos alunos que 

completassem a palavra da seguinte maneira: “M___D___C___” (médico). Por estarem todos 

alfabetizandos na segunda fase dessa etapa da escrita, eles não demostraram maiores dificuldades na 

realização dessa atividade, no entanto, é importante ressaltar que eles precisaram da mediação das 

extensionistas.  

Já na fase silábica, o alfabetizando assimila que as letras representam aquilo que 

expressamos por meio da fala, contudo, na escrita, escreve uma letra para representar cada sílaba 

(por exemplo, tfne representando telefone). Para essa etapa da escrita, a atividade contempla uma 

pergunta sobre a quantidade de sílabas da palavra; esse tipo de questão possibilita ao indivíduo 

perceber que existe mais de uma letra correspondente ao fonema. 
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Na realização da atividade, os alfabetizandos precisaram de mediação das monitoras e 

demostraram ter dificuldade na hora de fazer a separação silábica, muitos confundiram o número de 

sílabas com o número de letras, mas, à medida que foram realizando a tarefa com o auxílio das 

extensionistas, conseguiram perceber a diferença entre tais noções e, em atividades que foram 

aplicadas posteriormente, eles não apresentaram mais essa dificuldade. Embasadas na proposta de 

Freire, trabalhamos com a família silábica das palavras selecionadas com o objetivo de os 

alfabetizandos perceberem que é possível formar novas palavras com essas sílabas. Ao final da 

atividade, nós as escrevemos no quadro e os educandos foram formando outras palavras além 

daquelas que foram apresentadas na questão. 

Para finalizar essa temática do mundo do trabalho, realizamos uma atividade lúdica por 

meio de uma dinâmica para os alfabetizandos assimilarem o que foi aprendido. O trabalho 

aconteceu da seguinte maneira: em uma caixa, que denominamos de "caixa mágica", colocamos 

objetos relacionados com as profissões estudadas: seringa, pincel de quadro, saco de lixo, cartas, 

moedas, entre outros; os alfabetizandos, vendados, pegavam um desses objetos e tinham que 

adivinhar a profissão a qual ele representava. Os indivíduos se envolveram completamente com a 

atividade, interagiram entre si e com as extensionistas, tornando o ambiente propício para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Paulo Freire, Magda Soares e Emília Ferreiro legaram-nos uma grande contribuição para 

compreendermos que a alfabetização é, antes de tudo, uma leitura crítica do mundo. O seu processo 

deve ser significativo e deve considerar a subjetividade do alfabetizando.  

Durante cada aula, foi possível perceber que os alunos, juntamente ao apoio dos pais e da 

comunidade acadêmica, mostraram-se mais interessados pelos conteúdos ministrados em sala de 

aula, desenvolvendo-se, dessa forma, na leitura, escrita e nas operações matemáticas. Foi notável a 

melhora em seus relacionamentos com os demais colegas e professores, de tal maneira que, dia após 

dia, se tornaram mais independentes e motivados, agindo de forma responsável e cooperativa. 

Por meio da experiência exitosa com os dois tipos de atividades que foram apresentadas, 

inferimos que é necessário atender aos alunos em sua totalidade, adaptando o conteúdo aos diversos 

níveis de aprendizagem e à realidade de cada um, propiciando um ensino dinâmico, no qual o aluno 

possa desenvolver plenamente suas habilidades e potencialidades. Compreendemos que o ato de 

alfabetizar não é apenas ensinar escrever e a ler mediante repetições, mas, sim, mostrar para o aluno 

o uso dessas habilidades nas diversas práticas sociais, promovendo, assim, transformações. 
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Área do conhecimento: 7.08.00.00-6 Educação. 
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RESUMO 

 

O trabalho apresenta o projeto “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e Educação Comunitária” e 

procura contemplar as experiências relacionais humanas em suas dimensões práticas, teóricas, metodológicas 

e ético-políticas com ênfase na relação entre o Direito, a Psicologia e o método de mediação de conflitos. O 

principal objetivo do projeto é promover um processo de ensino-aprendizagem em mediação comunitária por 

meio da efetivação de práticas de mediação de conflitos articuladas com ações comunitárias e atividades de 

educação em direitos humanos no bairro São Gabriel, e tem como estratégia metodológica de referência a 

intervenção psicossocial. As práticas têm sido realizadas por alunos dos cursos de Psicologia e Direito, e 

professor de Psicologia, na entidade comunitária Fundação Metodista, o que contribui para o intercâmbio 

entre universidade e comunidade, e assim, incentiva e provoca a inovação nas práticas de ensino, pesquisa e 

extensão, na instituição de ensino superior, vindo a torná-la mais sintonizada com a realidade social e mais 

instrumentalizada, atualizada e competente em seu potencial de retorno à sociedade. Ademais, observa-se, 

como resultados parciais que, pessoas em situação de controvérsias, principalmente famílias e vizinhos tem 

exercitado suas capacidades de diálogo e potencializado recursos para resolver seus conflitos. 

 
Palavras-chave: Mediação de Conflitos. Psicologia. Direito. Educação em Direitos Humanos. Ação Comunitária. 

 

PSYCHOLOGY AND LAW IN THE CONTEXT OF  

CONFLICT MEDIATION 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents the project "Community Mediation: Conflict Mediation and Community Education" and seeks to 

contemplate human relational experiences in their practical, theoretical, methodological and ethical-political 

dimensions, with emphasis on the relationship between law, psychology and the mediation method of conflicts. The 

main objective of the project is to promote a teaching-learning process in community mediation through the practice of 

conflict mediation practices articulated with community actions and human rights education activities in the São Gabriel 

neighborhood, having as methodological strategy of reference the psychosocial intervention. These practices have been 

carried out by students of the courses of Psychology and Law, and a professor of psychology in the community entity 

Metodista Foundation, which contributes to the exchange between University and community, and thus, encourages and 

provokes  innovation in  teaching, research and in the Institution  of Higher  Education, making it  more  attuned  to  the  
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social reality and more instrumented, updated and competent in its potential to return to society. In addition, partial 

results show that people in situations of controversy, mainly families and neighbors, have exercised their capacity for 

dialogue and potentialized resources to resolve their conflicts. 

 

Keywords: Mediation of Conflicts. Psychology. Law. Education in Human Rights. Community Action. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este relato de experiência apresenta a edição de 2017 de uma proposta de mediação de 

conflitos, em realização numa comunidade de Belo Horizonte, através do projeto de extensão 

“MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e Educação Comunitária”, vinculado ao curso de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, unidade São Gabriel, que têm 

como integrantes alguns acadêmicos de Direito e, professor e alunos do curso de Psicologia, no 

contexto da extensão articulada com estágios profissionalizantes em “Psicologia e Mediação de 

Conflitos” e “Psicologia Jurídica”, ambos estabelecidos no curso de Psicologia da PUC Minas. O 

referido projeto tem como objetivo principal promover um processo de ensino-aprendizagem em 

mediação comunitária, por meio da efetivação de práticas de mediação de conflitos, articuladas com 

ações comunitárias e atividades de educação em direitos humanos, no bairro São Gabriel.  

As práticas do projeto “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e Educação 

Comunitária” se organizam por meio da realização de mediações de conflitos, na Fundação 

Metodista de Ação Social e Cultural, cooperação em mediações de conflitos no projeto Mediar da 

Polícia Civil de Minas Gerais e práticas psicossociais de educação em direitos humanos. Contudo, 

nesta apresentação, contempla-se apenas a primeira frente de ação, ou seja, as práticas de mediação 

de conflitos, na comunidade do bairro São Gabriel, Regional Nordeste da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, realizadas na Fundação Metodista de Ação Social e Cultural.  

Destaca-se que, sob o enfoque psicossocial que orienta o projeto em apresentação, relação é 

o conceito transversal: sintonizada com uma perspectiva ético-política, relação pressupõe o sujeito, 

a alteridade e o social. Ademais, a subjetividade é vista como “subjetividade social”. Assumimos, 

também, a Mediação de Conflitos como um método extrajudicial de resolução de conflitos que se 

justifica não apenas pela celeridade na solução, mas por investir na busca de soluções que sejam 

mais satisfatórias, próximas da realidade e passíveis de execução; e que possibilita a transformação 

nas visões que os sujeitos trazem sobre os conflitos, fomentando, também, a comunicação pacífica. 

Os eixos patrocinados são mediação atendimento, em realização, e mediação comunitária, em 

construção. A mediação de conflitos de orientação transformativa constitui o principal método 

adotado. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

A Psicologia Social comunitária é saber teórico, prático e inter/transdisciplinar a orientar as 

práticas comunitárias de mediação de conflitos (SANTOS; NASCIMENTO, 2013), em processo de 

realização. Numa perspectiva antidicotômica, a Psicologia é vista como uma ciência potencialmente 

transdisciplinar, estando colocada entre o biológico e o social. A Psicologia Social, por sua vez, 

coloca-se entre a Psicologia e as Ciências Sociais. (ARENDT, 2004; SANTOS; NASCIMENTO, 

2013). 

Assume-se, também, a psicologia como construção histórica. Desse modo, o “sujeito 

universal” é colocado em questão e o suposto “sujeito psicológico” é historicizado. Contra o 

modelo de profissional identificado como o “herói disciplinador”, controlador, produtor de corpos 

dóceis e normalizador (CONDE, 2004), propõe-se, alternativamente, potencializar atores que 

praticam e alimentam discursos valorizadores de outros modos de agir, sentir e pensar que não os da 

“boa família” e do “indivíduo ajustado ao trabalho” (CONDE, 2004). Focaliza-se aqui, portanto, 

não psicólogos e demais profissionais da normalização e do ajustamento social, mas aqueles da 

criação, da invenção e da resistência aos modelos que alimentam relações de dominação. Elisa 

Gonsalves (2004) fala sobre a ciência e “outros saberes” e se vale da escritora Clarice Lispector 

para afirmar que “o essencial está na relação”. (GONSALVES, 2004, p. 22).  

Guareschi (1996, p.82), valendo-se da contribuição de uma menina de 15 anos, define 

relação como “alguma coisa que não pode ser ela mesma, se não houver outra”. Para o autor, trata-

se de “um conceito que se aplica a uma realidade que não pode ser ela mesma, sem que haja uma 

outra coisa” (GUARESCHI, 1996, p. 83). Defendendo a lógica da analética do filósofo da 

libertação, Enrique Dussel, o citado psicólogo social gaúcho (GUARESCHI, 2002) a contrasta com 

a lógica da identidade, na qual o outro, comigo na relação, está sob o meu domínio por ser “objeto” 

do meu pensar e do meu fazer. Há, aí, pouco espaço para ele (o outro) na condição de sujeito.  

A lógica da analética é também comparada com a lógica da dialética. Nesta, o outro se 

apresenta diante de “mim” como “diferente”, dialoga “comigo”, não é inteiramente objeto do meu 

pensar e do meu agir, como na lógica da identidade. Já na lógica da dialética, o outro, além de mim, 

é sujeito na relação. Contudo, se sou “eu” (psicólogo, pesquisador, interventor) que tenho a última 

palavra quanto a afirmação e a negação que constituem nosso diálogo, o outro, ainda que tenha 

espaço para dizer a sua palavra, está de algum modo sob meu controle. 

Na lógica da analética, propõe-se que o outro não seja nem objeto, nem sujeito sob meu 

controle, mas sujeito “distinto” o que significa tingir, pintar; no sentido do outro, se apresentar em 
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“si mesmo”, tendo direito de ser diante de mim. Advoga-se o ser por direito independente do poder, 

maior ou menor, que eu pretenda ou venha a exercer sobre ele. 

Na lógica da identidade, embasada no modelo de ciência positivista, a relação que se salienta 

é a relação entre sujeito epistêmico e objeto do conhecimento. As lógicas da dialética e da analética 

se pautam pelo diálogo entre sujeitos, ambos atores na construção do conhecimento. A analética 

seria, no entanto, uma dialética melhorada (GUARESCHI, 2002), em que se persegue maior 

horizontalidade na relação entre pesquisadores / interventores e pesquisados / utilizadores do 

serviço.  

Na condição de mediadores de conflitos, os acadêmicos, orientados pela analética, como 

orientação ético-política do projeto, pretendem aproximar-se de atores e atrizes comunitários 

moradores do bairro São Gabriel e região e de agentes de políticas públicas para a construção de 

uma proposta de mediação comunitária.  

O sujeito e o eu, articulados e socialmente constituídos (NASCIMENTO, 2000), ou a 

“pessoa”, são vistos como sujeito de direitos, subjetividade social e política. O conceito de relação, 

sob a perspectiva ético-política, diz da subjetividade e da pessoa, contempla as interações e o 

“entre”, expressa o laço social e se pauta por relações de poder (SANTOS; NASCIMENTO, 2013). 

Relação é a principal referência teórico-prática da mediação de conflitos, aqui proposta sob o 

enfoque psicossocial. Trata-se de “uma noção de relação que abriga o racional e o irracional, 

sapiens e pathos, privado e público, poder e afeto, clínica e política.” (ANDRADE; 

NASCIMENTO, 2016, p. 252). 

O Projeto “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e Educação Comunitária” se 

orienta pela interdisciplinaridade e o movimento em direção à transdisciplinaridade e o 

compromisso social com a cidadania e os direitos humanos e, assim, articula Psicologia, Direito e 

compromisso social. Atenção especial é dada a uma noção de Psicologia como ciência 

interdisciplinar e de mediação com aspiração à transdisciplinaridade. 

Sabe-se que o Direito possui uma ligação direta com a Psicologia, inicialmente, devido a ambas as 

áreas manterem o foco no estudo compartilhado do comportamento humano. A priori, a Psicologia 

intervém no estudo do Direito como forma de interagir com a sociedade e perceber seu 

comportamento de maneira tão específica a ponto de contribuir para regulamentá-lo. Além disso, 

essa interdisciplinaridade aproxima o Direito dos hábitos comuns do cotidiano das pessoas, uma vez 

que o Direito, propriamente dito, ainda possui resquícios característicos do seu histórico positivista 

ou tradicional. Dessa forma, o processo de mediação de conflitos, com ênfase na 

interdisciplinaridade entre essas ciências, viabiliza a aproximação entre o Direito e os hábitos 

comuns do cotidiano das pessoas. 
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Contemplando a dimensão de cidadania, procura deslocar o foco de um rigor teórico-

metodológico asséptico para uma perspectiva ético-política, afinada com os direitos humanos. 

Parte-se da compreensão de que as pessoas são mediadoras umas para as outras, em processos de 

ensino/aprendizagem informais ou formais, sendo, assim, educadoras mútuas.  

No projeto, há a proposta de o mediador de conflitos em formação (extensionistas e 

estagiários) se assumir como um mediador social, um interventor social ou um “educador” no 

sentido freiriano, que propõe uma pedagogia dialógica centrada nas relações sociais como essência 

do ato educativo. Para Paulo Freire, no contexto da prática social historicamente compartilhada, 

experimentamos uma realidade e nela nos experimentamos como seres humanos (FREIRE, 2000; 

GUARESCHI, 2002). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A principal estratégia metodológica do projeto “MediAção Comunitária: Mediação de 

Conflitos e Educação Comunitária” tem referência nas pesquisas-ações participativas realizadas na 

América Latina. (PEREIRA, 2001). Os métodos e técnicas de intervenção, além da mediação de 

conflitos, são a observação participante e as ações grupais participativas e de mobilização social.  

A Mediação de Conflitos é assumida como uma prática de Justiça Restaurativa e se constitui 

como um dos meios consensuais de resolução de conflitos junto com conciliação, arbitragem e 

negociação. Tais métodos buscam celeridade e soluções mais satisfatórias, próximas da realidade e 

com possibilidade de execução. A Mediação de Conflitos, como um dentre estes instrumentos, 

possibilita a transformação nas visões sobre os conflitos e fomenta a comunicação pacífica. 

(ANDRADE; NASCIMENTO, 2016). 

Há diversas correntes de mediação de conflitos: a) a Mediação Tradicional Linear que é 

focada no acordo; b) a Mediação Transformativa que enfatiza a relação, o mútuo reconhecimento de 

posições, interesses e sentimentos, vindo a gerar a aproximação das partes e a humanização do 

conflito. Nesta, destaca-se, ainda, a capacitação e o empoderamento na controvérsia atual, mas 

também para o enfrentamento dos futuros conflitos; e, c) a Mediação Circular Narrativa que é 

centrada tanto nas relações, quanto nos acordos. 

A proposta em realização no projeto “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e 

Educação Comunitária” está mais próxima da Mediação Transformativa (ANDRADE; 

NASCIMENTO, 2016), uma vez que objetiva fomentar a reflexão e a transformação das histórias 

trazidas aos encontros e, a partir disto, realizar acordos.  
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4 A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA COMUNIDADE 

 

A Fundação Metodista de Ação Social e Cultural, campo do projeto de extensão, é uma 

instituição sem fins econômicos e político-partidários, que promove ações de educação, cultura e 

assistência em comunidades do Espírito Santo e Minas Gerais. No bairro São Gabriel, em Belo 

Horizonte, trabalha com crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias, proporcionando 

oficinas de educação cristã, acompanhamento escolar, literatura, brinquedoteca, tae kwon do, 

esporte, cidadania, musicalização, expressão corporal, artes e informática.  

A proposta de mediação familiar e comunitária promovida pelo projeto “MediAção 

Comunitária: Mediação de Conflitos e Educação Comunitária” na Fundação Metodista tem se 

configurado e funcionado da seguinte maneira:  

a) seleção e contratação de extensionistas, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão – 

PROEX PUC Minas;  

b) recepção dos estagiários matriculados nos Estágio Profissionalizante “Psicologia e 

Mediação de Conflitos”, a partir do 7º período do curso de Psicologia.  

c) capacitações de estagiários e extensionistas; 

d) reuniões de início: há uma reunião de apresentação do campo e do trabalho, na Fundação 

Metodista, com a participação de algum representante da referida instituição. 

e) supervisões semanais de estagiários; 

f) reuniões de equipe e supervisões semanais de extensionistas; 

g) ações de mobilização comunitária no bairro São Gabriel para divulgação da oferta e 

potencialização da demanda.  

 

5 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

As práticas de mediação de conflitos, na Fundação Metodista, ocorrem em uma sala 

específica, mobiliada com armários, uma mesa redonda com cadeiras para os atendimentos e 

simulações didáticas. Há, também, uma mesa longa e retangular com cadeiras para as reuniões e 

supervisões. 

Os atendimentos em pré-mediação e mediação ocorrem durante o semestre letivo, em um dia 

fixo da semana, e com durações entre 20 minutos (acolhimento) e 1 hora e 40 minutos 

(atendimentos  individuais  e ciclos). Quando  possível, são  seguidos  da  partilha  da  experiência e  
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reflexões e da supervisão. A mesa circular de mediação tem sido composta pela (s) partes (s) e por 

três ou quatro componentes da equipe de mediação com funções de mediador principal, comediador 

e observador de mesa.  

Seguem os passos no atendimento em mediação de conflitos na Fundação Metodista: 

 

a) recepção por uma funcionária da fundação metodista de ação social e cultural;  

b) acolhimento pelos mediadores, acadêmicos em formação; 

c) atendimento inicial e orientação, quando a mediação de conflitos não é apropriada para a 

demanda; 

d) atendimento inicial das partes, quando a demanda é adequada para o procedimento de 

mediação de conflitos;  

e) ciclos de mediação ou realização de uma ou mais seções de diálogos entre os mediandos, 

facilitadas pela equipe de mediadores;  

f) registro e assinatura do termo de mediação ou termo de acordo entre as partes com vistas a, 

respectivamente, comprovar a realização do procedimento e atestar a realização do acordo, 

quando ocorrido. 

 

Na proposta de mediação comunitária, focalizam-se dois eixos: mediação atendimento e 

mediação comunitária, propriamente dita: 

 

a) O eixo mediação atendimento contribui para a resolução dos conflitos num espaço de 

diálogo entre as partes, em nível micro envolvidas na demanda (indivíduos, famílias), Isso é 

feito por meio da orientação psicossocial e/ou jurídica às partes ou da mediação de conflitos 

estrito senso. Na mediação de conflitos, ocorre a informação sobre o método;  

b) com a concordância e engajamentos das partes estabelece-se um clima de diálogo, que pode 

gerar compreensões mútuas, consenso e até mesmo o acordo pacífico de resolução do 

conflito. (SANTOS; NASCIMENTO, 2013). 

 

A mediação comunitária abrange demandas de coletivos. Por isso, vai além da mediação 

atendimento, que atende demandas individuais. A mediação comunitária atende grupos de 

moradores,  associações e redes. Pode, também, tornar grupais as reivindicações individuais comuns  

antes desarticuladas, e, tornar comunitárias demandas que eram, inicialmente, de grupos 

fragmentados. Identificações e mapeamentos de lideranças comunitárias, equipamentos públicos, 

grupos e redes sociais são úteis para este trabalho. (SANTOS; NASCIMENTO, 2013).  
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Por fim, salienta-se que, o projeto “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e 

Educação Comunitária” e a própria Fundação Metodista fazem parte da rede social do bairro São 

Gabriel, o que facilita a viabilização da proposta, em construção, de aprimorar o atendimento de 

mediação de conflitos na comunidade, transformando-o em mediação comunitária.  

 

6 RESULTADOS INICIAIS 

 

Há sinais de conquistas iniciais dos resultados perseguidos. Orientações e mediações têm 

sido realizadas com sucesso, no sentido de gerar empoderamento nos atendidos, e, também, 

observa-se êxito em ciclos de mediação concluídos com consensos alcançados e acordos feitos. 

Dentre o público-alvo, alguns moradores, famílias e vizinhos atendidos demonstram ampliação de 

recursos para resolverem desavenças e busca de soluções pacíficas para seus conflitos. 

Persegue-se o desenvolvimento de mudanças de atitudes, valores e ações, ampliando as 

capacidades de diálogo. Na perspectiva da Universidade, espera-se que, mediante a reflexão entre 

teoria e prática, alunos, extensionistas e estagiários, continuem a desenvolver posturas éticas e 

críticas, sendo estimulados a sistematizarem conhecimentos e articularem as experiências com a 

sala de aula. Juntos ao professor, eles devem continuar a refletir sobre a teoria e a prática 

profissional em aprendizagem, no contexto das interações acadêmicas, reuniões, supervisões e nas 

interlocuções com as comunidades (ANDRADE; NASCIMENTO, 2016), fazendo isso em um 

contexto de trabalho que articula a Psicologia e o Direito, em torno da Mediação de Conflitos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de extensão da PUC Minas “MediAção Comunitária: Mediação de Conflitos e 

Educação Comunitária” realiza atividades didáticas de mediação de conflitos, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Neste texto, focalizou-se apenas no trabalho realizado na 

Comunidade do bairro São Gabriel.  

A mediação de conflitos tem caráter inter e transdisciplinar, articulando distintos saberes. A 

formação em mediação de conflitos perseguida pelo projeto “MediAção Comunitária: Mediação de 

Conflitos e Educação Comunitária” busca contemplar novos profissionais, identificados com a 

proteção e a defesa dos direitos humanos. Na Fundação Metodista, professor de Psicologia e alunos 

dos cursos de Psicologia e Direito, ao buscarem construir, cooperativamente, uma proposta de 

mediação  comunitária, assumem-se  como  mediadores  sociais e educadores  em direitos humanos.  
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Mediando e aprendendo a mediar, buscam contribuir para a formação e a transformação de relações, 

de outras pessoas e de si mesmos, autoidentificando-se como aprendizes de profissionais cidadãos, 

como sujeitos e atores sociais. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa relatar a experiência dos extensionistas no projeto de extensão Parlamento Jovem de Minas, 

que é fruto de uma parceria da PUC Minas com a Câmara Municipal de Belo Horizonte e a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. O projeto tem como objetivo estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio, por 

meio de atividades que os levem a compreender melhor a organização dos Poderes, especialmente do legislativo, e a 

importância da participação popular no Parlamento; além disso, busca incentivar o envolvimento das câmaras 

municipais em atividades de educação para a cidadania e fortalecer o legislativo municipal, e, com isso, propiciar 

espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-se as diferentes 

opiniões, levando os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu município e pelo exercício da 

participação democrática na discussão e decisão de questões relevantes para a comunidade. Durante todo o ano, os 

alunos do Ensino Médio assistem a palestras, participam de grupos de trabalho, redigem propostas e debatem sobre o 

tema proposto por eles mesmos, sendo no ano de 2018 a temática dirigida à violência contra a mulher. Após as 

discussões ocorridas em âmbito municipal, regional e estadual, os estudantes apresentam propostas concretas para 

apreciação da Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas Gerais. Todo o projeto propicia o 

envolvimento dos jovens com a formação política e cidadã, corroborando com a emancipação  do indivíduo enquanto 

ser social. 

 

Palavras-chave: Parlamento. Juventude. Cidadania. Democracia. Participação popular. 

 

EDUCATION FOR CITIZENSHIP: extensionist experience in the Young 

Parliament Minas Project 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to report the experience of extension workers in the extension project Jovem de Minas, which is 

the result of a partnership between the Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC Minas) and Belo Horizonte 

City Council and the Minas Gerais Legislative Assembly. The project aims to stimulate the political and citizen 

education of high school students, through activities that lead them to better understand the organization of Powers, 

especially the legislative branch, and the importance of popular participation in Parliament, in addition, seek to 

encourage the involvement of the municipal councils in citizenship education activities and strengthen the municipal 

legislature, thereby providing space for living in situations of studies and research, debates, negotiations and choices, 

respecting the different opinions, interest in the socio-political agenda of their municipality and the exercise of 

democratic participation in the discussion and decision of issues relevant to the community. Throughout the year, 

students attend lectures, participate in working groups, write proposals and debate on the theme proposed by the 

students themselves, since the year was 2018, the theme addressed was Violence Against Women. After the discussions  
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at the municipal, regional and state levels, the students present concrete proposals for appreciation of the Popular 

Participation Committee of the Assembly of Minas Gerais. The whole project promotes the involvement of young 

people with political and citizen education, corroborating with the emancipation of the individual as a social being. 

 

Keywords: Parliament. Youth. Citizenship. Democracy.  Popular participation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O homem é um ser social dotado de direitos e deveres, e no exercício da democracia, faz-se 

necessário seu protagonismo e a mútua relação dos agentes sociais, a fim de que a cidadania seja de 

fato concretizada. Conforme Martins e Mogarro (2010), “o conceito de cidadania é, geralmente, 

entendido como o conjunto de direitos e deveres do indivíduo que pertence a uma determinada 

comunidade, que passa a designar-se como cidadão” (MARTINS; MOGARRO, 2010, p.187). 

Segundo Marshall (1967), a cidadania é um conjunto de três partes, sendo, direitos civis, 

políticos e sociais. O autor destaca que “O elemento civil é composto dos direitos necessários à 

liberdade individual - liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 

propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça” (MARSHALL, 1967, p. 63);  tem-

se o elemento político que objetiva “o direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo” (idem), e por fim, o elemento social que “se refere a tudo o que vai desde o direito a um 

mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança 

social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade” 

(ibidem). 

É válido salientar que o pleno exercício da cidadania somente é possível em um contexto de 

reprodução social em que a base das relações de poder e diálogo sejam a democracia, e para tanto, 

faz-se necessária uma aproximação entre o Estado e a sociedade, e vice-versa, a fim de que as 

demandas sociais sejam pensadas e formuladas em conjunto. Desse modo, só é possível conceber a 

ideia de diálogo objetivando o exercício da democracia e da cidadania; para isso, é necessário 

aprimorar os mecanismos de reprodução social tendo como objetivo a efetivação da participação 

popular. 

No que diz respeito aos mecanismos de ampliação da participação popular, encontra-se o 

projeto de extensão Parlamento Jovem de Minas, uma parceria da PUC Minas, da Câmara 

Municipal de Belo Horizonte e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto tem por 

objetivo estimular a formação política e cidadã de estudantes do Ensino Médio, por meio de 

atividades que os levem a compreender melhor a organização dos Poderes, especialmente do 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

230 

legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento. Além disso, buscar incentivar o 

envolvimento das câmaras municipais em atividades de educação para a cidadania e fortalecer o 

legislativo municipal, com isso, propiciar espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, 

debates, negociações e escolhas, respeitando-se as diferentes opiniões, levando os jovens a se 

interessarem pela agenda sociopolítica de seu município e pelo exercício da participação 

democrática na discussão e decisão de questões relevantes para a comunidade.  

Sendo este o ponto de partida, a extensão universitária tem papel fundamental na reprodução e 

sucesso do projeto, haja vista a troca mútua de experiências que ocorrem nos espaços de discussões 

e aprendizado. Isto é, “na perspectiva de democratizar o conhecimento produzido, a extensão 

consolida-se como um dos meios que permite ampliar os canais de interlocução com os segmentos 

externos à universidade” (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 

2006, p. 16), tornando a práxis pedagógica indissociavelmente alicerçada no ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A experiência no projeto de extensão exigiu dos acadêmicos a necessidade de realizar um 

levantamento bibliográfico a respeito da temática a ser discutida. Em 2018, o tema escolhido pelos 

estudantes do Ensino Médio foi “violência contra mulher”, sendo desmembrado em três subtemas: 

violência doméstica e familiar; violência nos espaços institucionais de poder e violência e assédio 

sexual. Por conseguinte, com a delimitação bibliográfica realizada e discutida no campo da 

universidade, os acadêmicos encontraram com os organizadores do projeto na Câmara Municipal de 

Belo Horizonte, se organizaram em relação a horários, atividades a serem desempenhadas, 

demandas externas, etc., ficando definidas as atribuições / responsabilidades de cada extensionista.  

Para maior compreensão do projeto, faz-se necessária uma breve caracterização das 

atividades desenvolvidas durante o ano de 2018, no âmbito da parceria supracitada neste trabalho. O 

Parlamento Jovem de Minas é divido em três momentos distintos, designados pela organização do 

projeto como etapas, sendo elas, a municipal, a regional, e a estadual. 

A etapa municipal é organizada de modo que, os estudantes do ensino médio das escolas 

participantes, E. E. Cândido Portinari, E. E. Professora Alaíde Lisboa de Oliveira, E.E. Sagrada 

Família II, Colégio Ilumina e os jovens aprendizes da ASSPROM, recebam oficinas de formação 

política, oficinas de oratória e escrita legislativa, a fim de prepará-los para formulação, mais 

adiante, de propostas de participação popular no que tange ao tema do ano. Nesta etapa, são 
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selecionados palestrantes com estudo na temática a ser apresentada aos estudantes, com intuito de 

levantar um debate da situação da violência contra a mulher, no cenário brasileiro, abarcando os 

recortes histórico, econômico e social. Ao final desta etapa, os estudantes já se encontram aptos 

para formulação de propostas a serem levadas para apreciação na etapa regional, além disso, tem 

como tarefa, definirem alunos representantes que defenderão as respectivas propostas na etapa 

estadual. 

Na etapa regional, os estudantes definem grupos de trabalhos, levando em consideração os 

respectivos subtemas. A partir disso, se reúnem com estudantes de outros municípios que compõem 

o polo regional – cada polo regional é definido de acordo com a quantidade de municípios que se 

inscreveram, levando em consideração a proximidade entre os mesmos – assim, discutem, 

formulam, modificam, criam novas propostas. No término da etapa, os estudantes precisam seguir o 

mesmo rito da etapa municipal, ou seja, necessitam definir quais propostas serão priorizadas para 

apreciação na etapa estadual, assim como, quais estudantes irão representar o polo regional na 

plenária estadual.  

Por fim, tem-se a concretização da etapa estadual, que tem por finalidade acolher os 

representantes dos estudantes de todos os municípios participantes na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. Neste momento do projeto, os estudantes se reúnem novamente em grupos de 

trabalho e realizam discussões do tema e das propostas selecionadas, objetivando definir quais serão 

levadas para plenária estadual, onde serão votadas e levadas para apreciação da Comissão de 

Participação Popular da Casa Legislativa. 

No que tange à prática extensionista, os acadêmicos da PUC Minas tiveram a oportunidade 

de dialogar e ministrar oficinas ligadas à temática da violência contra a mulher, enriquecendo a 

vivência e compartilhando conhecimento com os estudantes das escolas participantes no projeto. 

Além disso, propiciaram momentos de discussões nos grupos de trabalhos em todas as etapas 

supracitadas amadurecendo as ideias dos estudantes, a fim de que as propostas finais estivessem 

condizentes com as demandas sociais latentes na sociedade. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

O projeto de extensão Parlamento Jovem de Minas possibilita uma verdadeira 

experimentação  da  práxis  enquanto  elemento  transformador  social  da  educação, uma  vez  que 

corrobora  a  troca  de  experiências  e  a  experimentação  da  realidade  política  e  cidadã  entre  os  
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acadêmicos extensionistas, os estudantes participantes, os coordenadores e organizadores do 

projeto, assim como, os servidores públicos da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Durante todo o projeto, é possível perceber a mudança de paradigma dos agentes sociais 

envolvidos com a transformação social dos jovens participantes da formação política. Esta ocorre 

em momentos como a construção do pensamento coletivo na discussão crítica do tema proposto, no 

diálogo que se faz necessário construir uns com os outros para alcance de determinado fim, na troca 

de experiências de vida que ocorre nos encontros, etc.  

Carvalho (2016) enfatiza que “a democracia é uma ordem para conviver racionalmente em 

uma sociedade aberta em que o poder do soberano ou das teocracias foi substituído pelo do povo, 

em que os cidadãos livres decidem seu futuro como indivíduos e como grupo” (CARVALHO, 

2016, p.93), portanto, os cidadãos são protagonistas da sua própria história. Os jovens envolvidos 

com o Parlamento Jovem de Minas aprendem na prática o pleno exercício da cidadania e da 

participação popular, construindo assim, registros históricos e temporais de transformação da 

realidade.  

O aprendizado dos jovens é nítido na responsabilidade com que assumem as demandas que 

lhes são repassadas, pela compreensão da importância do diálogo como forma de debate 

democrático, pela construção de um pensamento coletivo, pelo gesto de saber ouvir, e de saber a 

hora certa de falar, além é claro, da elucidação do papel da política na construção de uma sociedade 

mais justa, igualitária e fraterna.  

Durante a participação dos jovens no projeto, é possível perceber a troca de experiências das 

diversas realidades sociais, por se tratarem de escolas públicas e particulares de diferentes 

localidades, além de possibilitar o conhecimento dos estudantes com relação à temática apresentada 

a cada ano, que é escolhida pelos próprios estudantes durante a plenária estadual do não anterior, 

contribuindo para a apropriação dos dilemas sociais que demandam de intervenção dos entes 

federados, assim como do engajamento da sociedade civil na organização, planejamento e discussão 

dos diversos temas. 

É importante ressaltar a relevância da extensão universitária em projetos como este, pois, 

possibilita a construção do conhecimento de forma democrática, cidadã e interligada ao devir da 

sociedade. Com isso, potencializa a dinamicidade do ensino, da pesquisa e da extensão, acarretando 

em uma educação transformadora e dialética que ultrapassa os limites geográficos da universidade, 

colocando à disposição da comunidade local recursos, conhecimento, instrumentos, ferramentas e 

cidadãos dispostos a modificar, construir, ressignificar a vida em sociedade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de extensão possibilitou uma troca mútua entre extensionistas da PUC Minas, 

os estudantes do Ensino Médio das escolas participantes, os colaboradores e os organizadores, e 

agregou valor ao conhecimento e experiência social. Os extensionistas estiveram presentes em 

momentos de construção do saber político, que é negado a certas camadas populares, e puderam 

vivenciar através de um movimento dialético envolto pela práxis pedagógica a formação político-

cidadã de jovens do ensino médio, fomentando o autoconhecimento e, principalmente, suscitando a 

construção e democratização do conhecimento coletivo. A formação política dos estudantes do 

Ensino Médio evidenciou, durante o desenvolvimento do projeto, a emancipação dos jovens 

enquanto ser social, isto é, agentes impulsionadores da transformação, sendo parte intrínseca de um 

processo de construção popular. 

 

Área do conhecimento: 6.10.00.00-0 Serviço Social. 
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RESUMO 

 

O Programa Escola Integrada (PEI), presente na cidade de Belo Horizonte, foi criado para ampliar a jornada escolar de 

crianças e adolescentes matriculados no ensino regular da rede municipal. O PEI tem como base o programa Rede de 

Cidades Educadoras, que visa educar sujeitos mais críticos e políticos, tendo como a cidade o principal  recurso didático 

pedagógico. Atualmente, o programa é composto por vários atores, entre eles, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 

por meio da Diretoria de Educação Integral (DIED); a Secretaria Municipal de Educação (SMED); as escolas 

municipais de Belo Horizonte, as Universidades parceiras, estudantes universitários, coordenadores, monitores e 

oficineiros. Este relato tem como objetivo investigar a efetiva concretização das ações desenvolvidas/elaboradas entre o 

Programa Escola Integrada, a Universidade e a Prefeitura, apontando mecanismos que acabam impossibilitando a 

integração efetiva entre os sujeitos envolvidos nesse projeto. A pesquisa foi desenvolvida a partir da vivência de duas 

bolsistas, vinculadas ao Programa Escola Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte, tendo sido realizadas em duas 

escolas da rede municipal. Trata-se de uma escola da regional centro-sul e outra da noroeste. Para subsidiar a pesquisa, 

buscou-se além da vivência escolar, pesquisas bibliográficas relacionando às orientações realizadas na Universidade em 

que as autoras estão inseridas. 

 

Palavras-chave: Cidades Educadoras. Cidadania. Vivências. 

 

PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA: a diagnosis of living challenges  

and potentialities at school 

 

ABSTRACT 

 

The Integrated School Program (PEI), present in the city of Belo Horizonte, was created to extend the school day of 

children and adolescents enrolled in the regular education of the municipal network. The PEI is based on the Educator 

Cities Network program, which aims to educate more critical and political subjects with the city as the main educational 

didactic resource. Currently, the program is composed of several actors, among them, the Belo Horizonte City Hall 

(PBH), through the Directorate of Integral Education (DIED); the Municipal Education Department (SMED); the 

municipal schools of Belo Horizonte, the partner universities, university students, coordinators, monitors and office 

workers. This report aims to investigate the effective implementation of the actions developed and elaborated between 

the Programa Escola Integrada, the University and the City Hall, pointing out mechanisms that make it impossible to 

integrate the subjects involved in this project effectively. The research was developed based on the experience of two 

scholarship holders, linked to the Integrated School Program of the City Hall of Belo Horizonte, and was carried out in 

two schools of the municipal network, from the south-central region and from the northwest. To subsidize the research, 

the authors searched, in addition to the school experience, a bibliographical investigation relating to the orientations 

carried out at the University. 

 

Keywords: Educational Cities. Citizenship. Experiences. 
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: UM BREVE CONTEXTO DOS 

PROGRAMAS DE ESCOLA INTEGRADA NO BRASIL E AS CIDADES EDUCADORAS 

 

Os primeiros debates sobre Educação Integral no Brasil ocorreram a partir da década de 

1930, tendo o educador Anísio Teixeira, signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
4
, 

como seu principal expoente. Segundo Resende (2010), os estudos de Anísio foram baseados em 

escolas comunitárias norte-americanas, que entendiam a educação como algo que não se restringe 

ao ensino do conhecimento como algo acabado, mas sim um diálogo com o saber e a habilidade do 

estudante. Tendo assumido a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em 1950, Anísio teve a 

oportunidade de realizar a primeira experiência de implantação de um sistema público em tempo 

integral, no qual a educação da sala de aula seria complementada por uma educação aberta, porém 

de forma dirigida. Nessa perspectiva, a escola pública apresentaria dois ambientes físicos distintos e 

significativos para a aprendizagem, sendo estes pensados de maneira racional e otimizados. 

Era o início de uma educação que visava integrar, em ambiente escolar, a vida do estudante 

como cidadão, pessoa e ser humano. Neste sistema de educação, o turno de funcionamento ocorria 

de forma integral e as crianças eram obrigadas a frequentar regularmente tanto as “escolas classes”, 

onde recebiam uma educação formal, quanto as “escolas parques”, onde desenvolviam atividades 

diversificadas, como educação física e musical, leitura, assistência alimentar e etc. Foi dessa forma 

que se apresentou um tipo de ensino integral, não limitado dentro de sala de aula, mas também em 

contato com a natureza, em áreas externas (ANELLI, 2004). 

Proposta por Anísio Teixeira, essa ampliação da jornada escolar: 

 

Partia do pressuposto de que a educação escolar, como era organizada, não conseguia 

garantir uma educação plena e por isso era necessário desenvolver atividades em que os 

alunos pudessem aprender a partir da experimentação, da vivência de oportunidades de 

escolha e do exercício da responsabilidade. Além do currículo comum, Anísio propunha o 

acesso a aprendizagens relacionadas ao trabalho, ciência e cultura, desenvolvendo o senso 

de criatividade e de democracia. (RESENDE, 2010, p.51). 

 

Segundo Bastos (2009), a arquitetura escolar brasileira neste período, caracterizou-se por 

ambientes de novas concepções espaciais, com a finalidade de oferecer formação completa ao 

aluno, ainda que com o desafio de construir escolas baratas. 

Foi de fato uma proposta ousada e extremamente valiosa para a educação, mas, infelizmente, 

Anísio Teixeira não conseguiu sensibilizar suficientemente o Estado e por isso as “Escolas Parques” 

acabaram não alçando voos maiores, não sendo capazes de atingir mais do que algumas escolas na 
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Bahia e no Distrito Federal. A discussão sobre esse sistema de ensino integral acabou ficando no 

ostracismo até a década de 1980, quando retornou com uma nova roupagem diante do processo de 

redemocratização e universalização do acesso à educação, onde a escola acabou por se ver diante do 

impacto das diferenças sociais, culturais e econômicas da população: 

 

O fracasso escolar, principalmente, das classes populares suscita o debate sobre as 

necessidades específicas destes grupos historicamente excluídos, gerando inúmeras 

pesquisas sobre a alfabetização, evasão e repetência. Na mesma época, vários serviços de 

assistência social e gestão da pobreza migram para a escola, na tentativa de promover uma 

proteção da infância e uma reestruturação dos serviços de assistência social, a partir desta. 

(RESENDE, 2010, p.52). 

 

O debate sobre a escola integral ressurgirá então, como uma possibilidade de desenvolver a 

escolarização para as classes populares, na medida em que este sistema de ensino poderia viabilizar 

tanto a permanência, quanto o acesso dos estudantes, configurando um misto de escolarização e 

assistência social.  

Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo foram os pioneiros neste momento. No Estado 

carioca, tem-se o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), de Leonel Brizola e o Estado 

paulista cria o Programa de Formação Integral da Criança, o PROFIC. Os CIEP visavam aproximar 

a comunidade da escola, e para isso eram locados em bairros periféricos, próximos a morros e 

favelas no Rio de Janeiro, destoando-se, assim, de seu entorno (XAVIER; BRITO; NOBRE, 1991). 

A construção dessas escolas, escolhidas, nesses espaços, aconteceu com o intuito de reverter o 

quadro da desigualdade social e de transformar a situação territorial da localidade em que se 

encontravam. Os PROFIC objetivam oferecer às prefeituras recursos e financiamentos para apoiar 

os projetos de Educação Integral, tanto para os projetos já existentes, quanto para aqueles a serem 

criados. O Programa teve como pressuposto estender o tempo de permanência das crianças pobres 

na escola, a partir de parcerias com o setor privado e com as entidades assistenciais (RESENDE, 

2010). 

Inspirado no modelo dos CIEP, do Rio de Janeiro, o presidente da época, Fernando Collor 

de Melo, lança em 1990, o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente o 

PRONAICA, que “objetivava a construção de cerca de mil Centros Integrados de Atenção à 

Criança (CIAC) por todo o Brasil, para atender a aproximadamente seis milhões de crianças, com 

estrutura para oferecer educação em tempo integral, assistência médica e odontológica.” 

(RESENDE, 2010, p.54). 
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Na década de 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada pela 

UNESCO, na cidade de Jomtien, na Tailândia, reforçou a educação não somente como um direito 

de todos, mas levantou a bandeira pela melhoria da aprendizagem, principalmente, na busca de 

estratégias para superar as diferenças educacionais entre os diversos grupos sociais. Baseado nessa 

Conferência, e tendo ocorrido na mesma época, o intitulado 1º Congresso Internacional das Cidades 

Educadoras, em Barcelona, teve como objetivo discutir a responsabilidade das cidades na formação 

e educação de seus habitantes. 

Aprovada neste Congresso, a “Carta de Princípios Básicos” tinha como papel caracterizar 

uma cidade que educa, apresentando um projeto de educação na cidade e para a cidade, reafirmado 

o compromisso dos governantes das cidades em desenvolver estratégias de educação para a 

diversidade, para a compreensão, a cooperação solidária internacional e a paz no mundo. 

(RESENDE, 2010). No Brasil, de acordo com GADOTI (2006), várias cidades brasileiras são 

membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras
5
. 

 

1.1 A cidade como ambiente para a educação 

 

Temos uma Escola Cidadã e uma Cidade Educadora quando existe diálogo entre a escola e 

a cidade. (GADOTTI, 2006, p. 135). 

 

Muitos podem se perguntar: será mesmo que a cidade pode educar? Em que aspectos pode 

este espaço ajudar na educação dos sujeitos? Freire (1993, p. 23) vai além dessas questões e nos 

afirma que “enquanto educadora, a Cidade é também educanda”, ou seja, a relação é recíproca e 

necessária. 

Apresentando um espaço que engloba funções ligadas à economia, prestação de serviços, 

mobilidade e organização social, a cidade como espaço para a educação oferece inúmeras 

possibilidades educadoras que vão além dessas tradicionais funções. Escolas, teatros, cinemas e 

jornais são alguns dos equipamentos urbanos, públicos e privados, que podem contribuir com o 

processo formativo de seus cidadãos. “É inegável que nem tudo que a cidade oferece está 

relacionado a possibilidades educativas, mas tudo que ocorre dentro de seus limites corrobora de 

forma positiva ou negativa o processo formativo de seus cidadãos” (RESENDE, 2010, p.72).   

Para Gadotti (2006), a vivência na cidade se constitui num espaço cultural de aprendizagem 

permanente por si só e que, portanto, se dá de maneira espontânea. Segundo  Freire (1993), “é quase 

como se as Cidades gesticulassem ou andassem ou se movessem ou dissessem de si, falando quase 

                                                           
5
 São exemplos: Belo Horizonte (MG), Caxias do Sul (RS), Cuiabá (MT), Pilar (PB), Porto Alegre (RS), Piracicaba 

(SP), Alvorada (RS) e Campo Novo do Parecis (MT). 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

238 

como se as Cidades proclamassem feitos e fatos vividos nelas por mulheres e homens que por elas 

passaram.” (FREIRE, 1993, p.23). Entretanto, a cidade pode ser “intencionalmente” educadora, 

mas, para isso, precisa promover e desenvolver o protagonismo de todos (crianças, jovens, adultos, 

idosos) na busca de um novo direito, o direito à cidade educadora.  

Na cidade que educa, todos os seus habitantes usufruem das mesmas oportunidades de 

formação, desenvolvimento pessoal e de entretenimento que ela oferece. Entretanto, não basta 

reconhecer que a cidade é educadora, é preciso entender que a “cidade somos nós e nós somos a 

cidade”. Para tanto, o potencial educativo da cidade deve ser redimensionado e organizado por um 

projeto intencional, visando à formação de seus cidadãos. Em Belo Horizonte, o Programa Escola 

Integrada, da Prefeitura, tem por finalidade desenvolver e potencializar a cidade como educadora.  

 

2 O PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA DE BELO HORIZONTE: CONCEITO E 

ESTRUTURA  

 

O Programa Escola Integrada (PEI), implementado em 2006, na cidade de Belo Horizonte, 

foi criado com a função de ampliar a jornada escolar de crianças e adolescentes da rede municipal 

de educação para nove horas diárias. Todos os alunos matriculados na escola têm o direito de 

participar no PEI, sendo que as atividades realizadas ocorrem no contraturno da escola regular. No 

PEI, são realizadas atividades pedagógicas e lúdicas, com foco voltado a educar o sujeito para o seu 

desenvolvimento ético, moral, social e cultural. 

As atividades são desenvolvidas por meio de oficinas que atendem as seguintes áreas: 

“acompanhamento pedagógico; arte e cultura; educação socioambiental; educação e diversidade; 

direitos humanos e cidadania; cidade, patrimônio cultural e educação; educomunicação e uso de 

mídias; esporte e lazer; prevenção e promoção à saúde e investigação no campo das ciências; 

leituras na Educação Integral.” (BELO HORIZONTE, 2018). 

O PEI tem como referência o projeto “Rede de Cidades Educadoras”, conhecido 

internacionalmente, e adotado por vários países do mundo. No Brasil, a rede tem como 

compromisso formar cidadãos a partir da cidade, ou seja, transformar a capital mineira em uma 

verdadeira sala de aula. Na cidade educadora, os diferentes tempos, espaços, políticas e atores são 

compreendidos como sujeitos pedagógicos. (CIDADES EDUCADORAS, 2018). 

O papel da cidade educadora está presente no PEI no instante em que Belo Horizonte se 

torna uma sala de aula, onde a cidade passa a ser entendida como esse novo espaço de aprendizado. 

Entretanto, para que essa efetivação ocorra, o processo de ensino-aprendizagem deve ultrapassar os 
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limites do espaço escolar, além de englobar tanto a participação das crianças e jovens, quanto da 

comunidade e das famílias. 

Na capital mineira, o programa conta com muitos espaços, equipamentos e serviços 

disponíveis, sendo eles desde o bairro da escola, suas praças, parques, museus, cinemas e teatros, 

até torneios esportivos. Educar na cidade pressupõe uma articulação com esta, potencializando e 

internalizando assim, uma educação cidadã capaz de ser passada de geração para geração, 

possibilitando uma formação de sujeitos mais críticos e políticos. 

Atualmente, o Programa Escola Integrada é composto por vários atores no seu 

funcionamento. São eles: a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Diretoria de Educação 

Integral (DIED); a Secretaria Municipal de Educação (SMED); as escolas municipais de BH e as 

Universidades parceiras, que oferecem aos estudantes (bolsistas) uma oportunidade de ingressar no 

ensino básico e atuar de acordo com as orientações dos professores vinculados ao projeto. Nas 

escolas existem os coordenadores do programa – que deve ser um(a) professor(a) lotado na escola e 

indicado pela direção; os monitores contratados pelo Caixa Escolar; e os oficineiros, que são 

convidados para desenvolver atividades específicas em um período estipulado. 

É função da Diretoria de Educação Integral (DIED) coordenar, planejar e articular o 

desenvolvimento de políticas de Educação Integral e Integrada no ambiente escolar. 

(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2018). No âmbito da universidade, cabe a 

responsabilidade de assistir aos bolsistas e orientá-los para que eles possam desenvolver as oficinas 

nas escolas. Já no âmbito escolar, o principal compromisso, é de acolher o PEI e os bolsistas, de 

acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela PBH. Os bolsistas são contratados pelo Caixa 

Escolar, com intermediação da universidade, para uma jornada de vinte horas semanais, distribuídas 

da seguinte forma: 12 horas para o desenvolvimento de atividades diretas com os alunos; 4 horas de 

planejamento de atividades na escola e 4 horas de orientações com os professores vinculados a 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

Este relato tem como objetivo investigar se há uma concretização das ações desenvolvidas / 

elaboradas entre o PEI, a universidade e a Prefeitura e, se não, quais mecanismos impossibilitam 

que se alcance essa integração entre todos os sujeitos envolvidos. 

Tendo por base que muitas das atividades planejadas na universidade acabam não sendo 

efetivadas nas escolas, foram levantados muitos questionamentos, tais como: se o problema teria a 

ver com o lócus das escolas e sua vulnerabilidade quanto ao território; se tal situação, é algo 

pontual; se é referente à infraestrutura escolar; ou mesmo se tem a ver com as relações 

interpessoais; e, por fim, se é referente às insuficiências de recursos financeiros das escolas. 
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Tomou-se como base a vivência das duas autoras deste relato, em duas escolas da rede 

municipal de BH vinculadas ao PEI. Trata-se de uma escola da regional Centro-sul e outra da 

Noroeste. Para subsidiar este estudo, buscaram-se, além da vivência escolar, as pesquisas 

bibliográficas. 

Durante as atividades, constatou-se que, em muitos momentos dos trabalhos desenvolvidos 

pelas bolsistas, houve uma incoerência entre a elaboração e planejamento realizados na 

universidade e as atividades desenvolvidas na escola. Motivados por essa questão, este trabalho 

propõe sugestões de aperfeiçoamento, visando reduzir as dificuldades vivenciadas tanto pelos 

bolsistas, quanto pela instituição escolar, além de contribuir para as potencialidades do Programa 

Escola Integrada e colaborar com a comunidade acadêmica a proporcionar uma melhor preparação 

dos bolsistas. 

 

3 INTEGRAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NAS ESCOLAS VIVENCIADAS 

 

Para a inserção do bolsista no PEI, existe, a princípio, uma solicitação da escola para a 

contratação, variando de acordo com a demanda de cada instituição, ou seja, número de alunos 

inscritos, infraestrutura funcional e número de monitores / oficineiros atuantes. Essa solicitação 

feita pela escola é então encaminhada para a SMED, que é responsável pelo acolhimento dos 

estudantes das universidades, além do direcionamento desses para as instituições de ensino 

escolhidas. Geralmente, a escolha dos bolsistas ocorre de acordo com a localização ou a oficina a 

ser trabalhada nas escolas. Após esse processo, o estudante universitário é encaminhado até a escola 

escolhida para a realização de uma entrevista com a direção ou a coordenação do PEI. Se houver 

interesse de ambas as partes, a contratação é efetivada, ficando sob a responsabilidade da 

universidade de origem emitir o contrato e renovação do bolsista. Somente depois de todo esse 

processo finalizado, é que o aluno poderá iniciar suas atividades na escola. 

Em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), o Projeto 

de Extensão Escola Integrada, tem como intuito propiciar aos discentes de todos os cursos de 

licenciatura uma experiência profissional nas escolas. Essa experimentação, em seu futuro campo 

de trabalho, possibilita além do envolvimento entre pares, uma relação com os professores e toda a 

comunidade escolar, o que com toda certeza contribuirá para sua bagagem cultural, ética e 

cognitiva. Na Universidade, o projeto está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e engloba, 

em sua maioria, a participação dos cursos de Geografia, Pedagogia, Letras e História no que tange o 

auxílio e a orientação dos bolsistas. Para cada curso, tem-se um professor orientador que ajuda na 

elaboração das atividades de acordo com as oficinas nas quais os bolsistas estão inseridos. 
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Acredita-se que a Universidade, como um local pluridisciplinar de formação, pode 

potencializar e muito a efetivação dessa pluralidade no momento em que as intervenções para/na 

escola são elaboradas em grupos que contemplam várias áreas da ciência. Leituras de textos, 

reflexões elaboração e realização de oficinas são sempre atividades realizadas em grupo, o que 

propiciam uma intensa troca de saberes entre orientador e alunos. 

As autoras tiveram a oportunidade de ingressar como bolsistas no PEI, por intermédio desse 

Projeto de Extensão, e assim, entraram em escolas distintas, sendo uma localizada na regional 

centro-sul e a outra na noroeste. 

As atividades foram exercidas no período entre 2017 e 2018 sendo um pouco mais de 12 

meses na regional centro-sul com alunos entre a faixa etária de 6 a 12 anos e cerca de 9 meses na 

regional noroeste com alunos entre a faixa etária de 12 a 15 anos. Ambas desenvolveram atividades 

na “Oficina de Meio Ambiente e Cidadania”. Sendo assim, ficaram estabelecidas que as tarefas a 

serem desenvolvidas  deveriam  ser voltadas para a formação de sujeitos conscientes  e críticos, 

através de atividades pedagógicas e lúdicas por meio de dinâmicas, jogos, gincanas, dentre outras. 

Havia um compromisso de promover uma sensibilização acerca das questões ambientais, ou seja, 

possibilitar  aos alunos análises de condutas que têm levado a degradação ambiental e o mau uso 

dos recursos naturais da Terra. As atividades desenvolvidas nas escolas, em ambos os casos, tinham 

como base as orientações ocorridas com a professora orientadora da universidade. 

Na escola da regional centro-sul, para alcançar as tarefas propostas, foram realizadas 

atividades que pudessem retratar a realidade degradada do meio ambiente na contemporaneidade, a 

fim de se obter uma reflexão dos alunos. Para isso, houve muitos momentos de diálogos acerca da 

temática ambiental e a realização de diversas atividades lúdicas, incluindo dinâmicas, filmes, jogos, 

trabalhos de campo pela cidade de Belo Horizonte e a produção de um jardim vertical para a escola. 

Na escola da regional noroeste, às dedicações ao planejamento de atividades, eram pensadas 

visando projetos que reunissem toda a comunidade escolar com o espaço em torno da escola, como 

por exemplo, gincanas no espaço externo da escola, coleta de lixos recicláveis para a produção de 

brinquedos/jogos, acompanhamento ao trabalho de produção da horta e conhecer a cidade por meio 

de visitas e passeios. Além disso, exercícios e discussões diárias eram organizadas para ser 

aplicadas junto aos alunos. 

No desenvolver das atividades propostas na Oficina Meio Ambiente e Cidadania foi possível 

levantar alguns pontos acerca da objetivação e concretização das mesmas e assim analisá-las de 

maneira crítica, de acordo com o objetivo outrora explicitado nesse trabalho. Diferentemente, da 

escola da regional centro-sul, onde parte do planejamento das atividades desenvolvidas pela 

bolsista, em conjunto com a orientação da universidade, foram realizadas, na escola da regional 
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noroeste, muitas das atividades planejadas e citadas não foram possíveis de serem realizadas. A 

seguir, através da vivência nas duas escolas, serão citadas algumas questões pertinentes ao objetivo 

deste trabalho. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Após reconhecer que algumas atividades planejadas não foram efetivadas nas escolas das 

duas regionais
6
, buscou-se identificar que fatores poderiam ter impossibilitado  o andamento de tais 

atividades. Para isso, foram apontadas algumas considerações, sendo elas: orientações fornecidas 

por professoras/orientadoras da universidade; mediações da SMED; acolhimento do PEI e bolsistas 

nas escolas; lócus; infraestrutura; relações interpessoais; questões ligadas à materialidade/recursos; 

uso da cidade como recurso didático-pedagógico, a fim de validar o compromisso com a Rede de 

Cidade Educadoras. Para traçar alguns resultados e, posteriormente, analisá-los, utilizou-se como 

metodologia uma comparação entre as atividades realizadas nas duas escolas, uma vez que ambas 

realizaram a mesma oficina “Meio Ambiente e Cidadania”. 

Existe um consenso entre as autoras de que a função da universidade foi exercida 

corretamente, tanto no processo de contratação, quanto nas orientações de responsabilidade do 

professor vinculado ao curso do graduando. Semanalmente, ocorriam as reuniões com todos os 

bolsistas do programa, nas quais eram trocadas experiências e atividades a serem desenvolvidas 

diretamente com os alunos do PEI, além do planejamento em conjunto, de projetos pedagógicos a 

fim de se alcançar uma integridade educativa. Para isso, foram pensadas atividades para além das 

oficinas propostas pela escola, buscando assim levar ações que fossem de encontro a questões como 

sustentabilidade, a ética, a inclusão, dentre outras. 

Referente à SMED, as autoras acreditam na necessidade de uma visita habitual, por parte 

desse órgão nas escolas que fazem parte do PEI. Sabe-se que essa intervenção não deve ser direta e 

autoritária, pois, é preciso considerar a autonomia de cada escola. Entretanto, acredita-se que essas 

visitas permitiriam uma maior mediação entre a Escola e a Prefeitura, possibilitando assim um 

maior suporte e esclarecimentos que tangem às questões da própria diretriz do programa. As 

bolsistas detectaram, em suas escolas, uma diferenciação na forma como a carga horária destinada 

ao planejamento foi exigida e cumprida. No caso da escola da regional noroeste, as quatro horas 

destinadas ao planejamento de atividades não eram respeitadas. Diferentemente, da escola da 

regional centro-sul, na qual esse horário foi respeitado e incentivado. 

                                                           
6
 Mesmo que a escola da Regional Centro Sul tenha realizado grande parte das atividades planejadas, muitas dessas 

ainda deixaram de ser efetivadas e isso implicou em perdas para a efetivação e finalização de algumas das propostas. 
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Às escolas, cabe o acolhimento do programa, levando em consideração os seus objetivos, 

seu regimento de funcionamento e a prática harmoniosa do projeto, ou seja, assumirem o 

compromisso de formar cidadãos críticos visando seu desenvolvimento moral, ético, político, 

cultural por meio dessa jornada escolar ampliada.  Na maioria das vezes, o que ficou nítido para as 

bolsistas é que tanto as escolas, quanto a comunidade familiar enxergam o programa como uma 

forma de acolher os jovens a fim de tirá-los das ruas ou  em outras situações entendem como um 

“apoio” para que seus responsáveis possam trabalhar. Com toda certeza, o Projeto ajuda muitas 

crianças e jovens a se afastarem de casos de violência doméstica, do tráfico de drogas, mas, 

sobretudo, o PEI pode potencializar os saberes dessas crianças, trabalhando assim o cognitivo, a 

ética e a cidadania,  tornando-os sujeitos mais preparados para vencerem os desafios da vida. Seria 

de muita relevância se as escolas atentassem para as diretrizes propostas no programa. 

Quanto ao lócus das escolas, acredita-se não ter sido um empecilho para o desenvolvimento 

das atividades. A escola da regional centro-sul está localizada em um bairro nas proximidades de 

uma avenida que viabiliza um amplo fluxo de pessoas e transportes, portanto, atende crianças e 

adolescentes tanto do bairro, quanto de outras regiões. Já na regional noroeste a escola atende a 

população residente do bairro e seu entorno e uma parcela vinda de contagem. Mesmo em se 

tratando de uma população  de vulnerabilidade social, a maior parte da comunidade / família estava 

presente no contexto escolar, participando de eventos e reuniões, acreditando que a cooperação 

entre comunidade e escola concretiza a educação. Portanto, pode-se afirmar que a localização da 

escola não foi um empecilho para concretizar as atividades. 

Em relação a infraestrutura, pode-se dizer que a escola da regional centro-sul dispõe de um 

amplo espaço, composto por três andares. Sendo o primeiro andar destinado ao  desenvolvimento 

do Programa Escola Integrada e os demais andares destinados ao desenvolvimento das atividades 

do ensino regular. Contudo, mesmo a escola sendo bem amparada neste quesito, houve alguns 

problemas que podem ser associados à infraestrutura, dentre eles destaca-se a má gestão dos 

espaços disponíveis para o Programa. Essa má gestão desencadeou uma série de fatores que 

levaram  ao impedimento de determinadas atividades, que foram planejadas na universidade, mas, 

que por “falta de espaço disponível” na escola não puderam ser realizadas. Um exemplo a ser 

citado, dessa situação, é que muitos dos planejamentos de atividades para as áreas verdes da escola, 

e que, muitas vezes, eram solicitados por esta, o que se tinha é que no momento da execução dessas 

atividades os gestores nos encaminhavam a outros ambientes. Nesse sentido, o que se observa é um 

total comprometimento tanto do tempo, quanto do planejamento das bolsistas.   

Na regional noroeste, o espaço da escola é amplo, mas as áreas são divididas, sendo a maior 

parte destinada ao uso dos alunos da escola regular e alguns espaços isolados destinados à escola 
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integrada, logo, era determinado pela direção que os alunos da integrada não poderiam estar no 

mesmo lugar que os da regular.  Assim como na outra escola, houve uma má gestão na logística de 

funcionamento. A oficina de Meio Ambiente e Cidadania não possuía lugares específicos para seu 

desenvolvimento, o que acarretava sérios problemas tanto da elaboração, quanto na aplicação das 

atividades planejadas. 

No que diz respeito às relações interpessoais, na escola da regional centro-sul sucederam-se, 

na maioria das vezes, de forma positiva. Tanto a coordenadora do Programa, quanto os monitores 

possibilitaram uma relação harmoniosa. Entretanto, em alguns momentos, houve uma relação 

negativa entre outros funcionários e a bolsista. Essas relações negativas impossibilitaram, algumas 

vezes, o andamento de atividades, por falta de materiais necessários solicitados à Escola, por 

exemplo. Já na escola da regional noroeste, as relações interpessoais eram mais frágeis, e a todo 

momento havia desentendimento entre os funcionários do PEI, prejudicando o convívio e 

comprometendo a educação dos alunos, já que muitos projetos necessitavam da união de todos. 

No que tange à materialidade, ou seja, aos materiais disponíveis na escola para o 

desenvolvimento de atividades no PEI, a escola da regional centro-sul conta com um rico 

almoxarifado. Todavia, ainda que solicitados com antecedência determinados materiais para 

algumas atividades, poucos  foram repassados. Na escola da regional noroeste, a situação era um 

pouco  parecida. A escola possuía os materiais necessários no dia a dia, mas, quando era solicitado 

algo mais específico, com a finalidade de fazer uma atividade diferente, a compra do material nunca 

era realizada. 

Como já foi explorado nesse texto, o PEI tem na sua base a Rede de Cidades Educadoras, 

com objetivo de promover a educação a partir da cidade, indo além da sala de aula. Pode-se 

observar que essa proposta está explícita na própria logo do Programa Escola Integrada: “Belo 

Horizonte é uma sala de aula”, demonstrada na imagem a seguir (Figura 1). 

 

Figura 1 - Logo Programa Escola Integrada 

  
Fonte: PBH, 2018. 
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A questão é que nem todas as escolas parecem entender, ou mesmo procuram se inserir 

nesse contexto de aprendizado através da cidade. Na regional centro-sul, essa proposta ganhou 

destaque, uma vez que, além dos espaços da própria escola, utilizou-se também de muitos espaços 

da cidade para o cumprimento de múltiplas atividades propostas. Os espaços variaram desde as 

praças e parques do bairro, como  também bibliotecas, museus, teatros e outros equipamentos das 

demais áreas da cidade. Dentre esses lugares, destacaram-se o Centro de Referência da Juventude, o 

Centro de Educação Ambiental (CEA-PROPAM), as aulas passeio nos Parques Ursulina de 

Andrade Mello e também o Parque Ecológico da Pampulha, assim como visita técnica na Estação 

de Tratamento de Águas Fluviais Ressaca e Sarandi. Em função disso, o que se detectou  foi que, ao 

fazer do seu local de convivência um verdadeiro recurso didático-pedagógico, o olhar da criança foi 

extremamente aguçado para outras formas de se aprender. 

Na regional noroeste, infelizmente, essa proposta não chegou a ser efetivada. Nunca, a 

cidade fora utilizada e entendida como o local do aprendizado, da reflexão. Nessa escola, os alunos 

só podiam utilizar apenas os espaços da escola. Os passeios  que chegaram  a acontecer foram todos 

voltados para fins recreativos e de lazer, e mesmo assim, eles não contemplavam a todos. Muitas 

das vezes, quando essas atividades eram propostas, nem todos os alunos tinham a oportunidade de 

ir, pois, somente os “mais comportados” é que “ganhavam” o direito de irem nessas atividades 

como forma de premiar o bom comportamento e punir o mau comportamento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito das autoras com esse texto foi promover uma reflexão em/sobre todos os atores 

envolvidos nesse Projeto. É inegável a contribuição que o Projeto Escola Integrada oferece tanto 

aos bolsistas, inseridos nas escolas, quanto aos alunos dessas. Na verdade, o que se observou é que 

toda a comunidade escolar sai ganhando com as oficinas e novas metodologias de aprendizagem 

que são propostas. Os pontos positivos são muito maiores  que os negativos, apontados nesse texto, 

entretanto, é preciso que o PEI avance, tanto na sua afirmação dentro de algumas escolas, quanto no 

seu entendimento por parte da comunidade escolar.  

É preciso avançar na formação integral dos alunos. Analisando e comparando as duas 

escolas em questão, constatou-se que, em muitos momentos do trabalho desenvolvido pelas 

bolsistas, houve uma incoerência entre a elaboração e o planejamento realizados na universidade e 

as atividades desenvolvidas na escola. Na maioria das vezes, não havia uma concretização  das 

ações desenvolvidas entre o PEI, a universidade e a Prefeitura. Essa coesão, para acontecer, carece 

de uma maior atenção ao Programa. 
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As questões como infraestrutura, relações interpessoais e de materialidade estão 

intrinsecamente ligadas à escola, mas, não foram detectadas  como as maiores condicionadoras dos 

pontos negativos do Projeto. É fato que essas questões necessitam de uma atenção e de melhorias 

para que os trabalhos propostos fluam com maior intensidade, organização e fluidez. É preciso 

melhorar alguns espaços onde o PEI atua, estabelecer regras que muitas vezes não são obedecidas 

pelas escolas e que assim dificultam o trabalho do bolsista. A universidade exerce sua função, 

dando assistência ao aluno, e a Prefeitura possibilita o funcionamento do programa, entretanto, 

poderia haver uma maior e mais eficaz intermediação. 

Visando reduzir as dificuldades vivenciadas tanto pelos bolsistas, quanto pela instituição 

escolar, sugerem-se algumas medidas de aprimoramento que poderiam contribuir para uma maior 

potencialidade do programa: a SMED poderia promover atividades formativas em que todos os 

atores do programa estivessem presentes garantindo assim um diálogo entre as partes; as escolas 

ficariam encarregadas em efetivar o Programa seguindo as orientações da SMED e apoiar as 

propostas dos monitores / bolsistas para desenvolverem as atividades, proporcionando materiais, 

espaços adequados, à promoção da cidade como principal recurso didático-pedagógico e uma 

melhor convivência em grupo para que assim a educação integral possa acontecer. 

Como já foi referido anteriormente, o alicerce do Programa Escola Integrada está vinculado 

à Rede Cidades Educadoras, portanto, é de suma importância que o órgão gestor leve e assegure 

essa base teórica para as escolas, para que depois o educador seja a peça chave dessa transmissão 

aos estudantes. Sendo assim, as escolas devem se atentar ao fomento de atividades que promovam o 

direito à cidade a seus alunos, garantindo assim seus direitos como cidadãos, tornando-os sujeitos 

conscientes, críticos e políticos. Desse modo, a cidade ao “educar” os estudantes promoverá um 

cidadão que a respeite e a compreenda, tendo em vista que a educação é mútua. 

 

Área do Conhecimento: 7.08.03.01-3. Política Educacional. 
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RESUMO 

 

O presente relato tem por objetivo apresentar a experiência vivida pelos acadêmicos do Curso de Administração da 

PUC Minas em Betim por meio da realização de um concurso de empresas sociais. Trata-se de uma atividade realizada 

dentro da disciplina Tópicos Especiais em Ciências Gerenciais, pertencente às práticas extensionistas do curso. A 

disciplina teve como conteúdo programático tópicos como Sustentabilidade, Responsabilidade Social Empresarial, 

Gestão Ambiental, Inovação Social, Negócios Inclusivos e Empresas Sociais. O foco central foi desenvolver uma 

proposta aplicada ou concreta de uma Empresa Social, a saber, um empreendimento econômico-produtivo que agrega 

valor econômico de forma igualitária e cidadã, valor ambiental para problemas de sustentabilidade ambiental 

vivenciados pela sociedade e valor social frente a desafios presentes em sociedades marcadas pela desigualdade e 

acesso tardio e parcial à cidadania. As estratégias didático-pedagógicas adotadas se basearam em princípios da 

pedagogia ativa e de aulas invertidas, nas quais os alunos recebiam a cada encontro tarefas para o desenvolvimento em 

etapas de diferentes dimensões de uma empresa social, a ser implantada em comunidades previamente selecionadas 

pelos discentes, a partir também de orientações do professor da disciplina. Cada grupo seguiu também a orientação de 

tutores, que foram convidados a desempenhar esse papel a partir de suas expertises em diferentes áreas de 

conhecimento ligadas aos setores de atuação de cada Empresa Social. A partir disso, foram selecionados 10(dez) 

projetos que mais se adequaram aos critérios anteriormente estabelecidos e apresentados posteriormente para uma banca 

avaliadora. Entre as propostas selecionadas, pôde-se perceber uma diversidade de segmentos, sendo a vencedora do 

concurso uma empresa do ramo alimentício. A experiência em questão demonstrou que a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão é um importante caminho a ser considerado para a concepção e desenvolvimento de Empresas 

Sociais. Além disso, a experiência proporcionou aos alunos uma vivência socioprática de desenvolvimento de um plano 

de negócio baseado em novos paradigmas de gestão social, elementar para a formação dos profissionais que lidam com 

os desafios da sustentabilidade. Diante do exposto e considerando o sucesso do evento, a Coordenação do Curso 

pretende tornar esta ação parte integrante do cotidiano do Curso, indo ao encontro das atividades de extensão realizadas 

na Universidade. 

 

Palavras-chave: Gestão Social. Empresa Social. Empreendedorismo Social. Sustentabilidade. Inclusão Social. 

 

I SOCIAL ENTERPRISES COMPETITION OF PUC MINAS BETIM 

ABSTRACT 

 

The present report aims to present the experience lived by the academics of the Management Course of the Pontifical 

Catholic University of Minas Gerais (PUC Minas),  Betim Unity, through the holding of competition of social 

enterprises. It is an activity carried out within the discipline Special Topics in Management Sciences, belonging to the 

extensionist practices of the course. The discipline had topics such as Sustainability, Corporate Social Responsibility, 

Environmental Management, Social Innovation, Inclusive Business, and Social Business. The central focus was to 

develop an applied or concrete proposal of a Social Enterprise, namely an economic-productive enterprise that adds 

economic value in an egalitarian and citizen way, environmental value for ecological sustainability problems 

experienced by society and social value in face of present challenges in societies marked by inequality and late and 
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partial access to citizenship. The didactic-pedagogical strategies adopted were based on principles of active pedagogy 

and inverted classes, in which the students received, at each meeting, tasks for the development in stages of different 

dimensions of a social enterprise to be implanted in communities previously selected by the students from orientations 

of the teacher of the discipline. Each group also followed the guidance of tutors, who were invited to play this role due 

to their expertise in different areas of knowledge related to the sectors of activity of each Social Enterprise. From this, 

10 (ten) projects were selected that best fit the criteria previously established and later presented to an appraisal bank. 

Among the selected proposals, it was possible to perceive a diversity of segments, being the winner of the competition a 

food company. The experience in question has shown that the articulation between teaching, research and extension is 

an important way to be considered for the design and development of Social Enterprises. In addition, the experience 

provided the students with a socio-practical experience of developing a business plan based on new paradigms of social 

management, elementary for the training of professionals who deal with the challenges of sustainability. Given the 

above and considering the success of the event, the Course Coordination intends to make this action an integral part of 

the daily life of the Course, matching the extension activities carried out at the University. 

 

Keywords: Social Management. Social Enterprise. Social Entrepreneurship. Sustainability. Social Inclusion. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto marcado por profundas mudanças sociais, econômicas e políticas, as 

universidades vivenciam um clima de crise e expectativa. É necessário fazer uma reflexão sobre os 

desafios postos às instituições de ensino superior na busca da qualidade científica, tecnológica e 

artístico-cultural e em sua interação com a sociedade. (PUC MINAS, 2019). 

Ao lado disso, muitas pessoas já passaram - outras ainda vão passar - pela ansiedade gerada 

durante o período acadêmico, no qual expectativas são criadas em relação às perspectivas e 

oportunidades de carreira pós-graduação. “O que fazer?”, “Para onde vou?”, “Qual caminho 

seguir?”. Perguntas como essas são comuns nessa etapa, porém as “saídas” ou respostas para cada 

uma delas são, com frequência, influenciadas pelo meio no qual os estudantes estão inseridos. E é 

esse meio que conduz a respostas que muitas vezes não seriam os “melhores caminhos” e nem 

mesmo os mais adequados à diversidade de perfis dos estudantes. Talvez, até mesmo, seriam forças 

de mercados que “empurram” potenciais profissionais por trajetórias mais convencionais à própria 

dinâmica de mercado e não aos seus interesses próprios e aos anseios da sociedade, sobretudo 

quando se leva em conta as questões relacionadas à sustentabilidade e promoção da equidade social. 

Nesse cenário, é possível exemplificar a cidade de Betim, que segundo o IBGE (2015) é 

considerada a 5ª maior cidade do estado de Minas Gerais e uma das 50 maiores cidades do Brasil, 

com 417 mil habitantes, caracterizada como um importante polo industrial. Pertencente à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, a cidade tem um sistema econômico industrial, que circunda e 

impacta as cidades da região, gerando externalidades tanto positivas quanto negativas. E é esse 

impacto  que  leva  diversos  estudantes a  focalizar  seus esforços acadêmicos em busca da inserção  
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nesse meio que tanto influencia decisões de carreira, deixando de lado diversas outras opções que 

poderiam ser levadas em consideração se fossem destacados empreendimentos e atividades ligadas 

à geração não apenas de valor econômico, mas também ambiental e social. 

Não se trata de dizer que as oportunidades de carreira geradas pela cadeia da indústria 

inviabilizam outras opções a serem consideradas. Porém, todo esse fenômeno industrial tem tornado 

bastante difícil para os estudantes avaliarem outras importantes alternativas de carreira, como o 

empreendedorismo em empresas de base tecnológica, startups (GUIMARÃES et al., 2018) e as 

organizações da sociedade civil, bem como a construção de negócios de impacto social ou de 

“Empresas Sociais”, nomenclatura que se adota neste relato. Nesse sentido, destaca-se, aqui, a 

importância das Instituições de Ensino Superior (IES) na construção e disseminação do saber, 

proporcionando aos acadêmicos conhecer possíveis caminhos de desenvolvimento profissional 

dentro da sociedade a partir de uma relação não hierárquica e não replicadora de tecnologias sociais 

junto às comunidades. As IES têm papel importante nesse contexto, desde que estejam abertas não 

apenas a transferir soluções em termos de tecnologias socioambientais exitosas em outras realidades 

e territórios, mas a construir diálogos de múltiplas aprendizagens, na qual a universidade também 

aprende com os atores do território, inclusive aqueles que detêm conhecimentos práticos, populares, 

da cultura local e da ancestralidade, muitas vezes ofuscados pela pretensa superioridade do 

conhecimento formal e acadêmico. 

Na perspectiva de democratizar o conhecimento produzido, a Extensão Universitária 

consolida-se como um dos meios que permite ampliar os canais de interlocução com os segmentos 

externos à universidade. Simultaneamente, o contato com a sociedade retroalimenta o ensino e a 

pesquisa e a própria Extensão, contribuindo para o desenvolvimento de novos conhecimentos 

relevantes para os desafios sociais e ambientais postos na contemporaneidade. (PUC MINAS, 

2019). 

A Extensão Universitária pode ser entendida, ainda, “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” (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000). 

Segundo Silva (2016), na busca de soluções para combater o déficit social na base da 

pirâmide global, especialmente em países em desenvolvimento, observa-se atualmente que há 

inúmeras abordagens que contribuem para desenvolver práticas alternativas de inclusão que geram 

transformação social. Ao falarmos sobre Empresas Sociais, importa destacar, dentre outras, a 

existência de três vertentes, quais sejam: i. Empresas na Base da Pirâmide: pressupõem que é 

preciso ajudar os pobres, que os envolva em uma parceria para inovar e atingir cenários ganha-

ganha sustentáveis, dos quais sejam participantes e, ao mesmo tempo, as empresas que os suprem 
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de produtos e serviços obtenham lucro. (PRAHALAD E HART, 2010); ii. Empresas Sociais: o 

conceito tem, em sua essência, o desafio de suprir lacunas e resolver problemas sociais e ambientais 

com sustentabilidade financeira e eficiência, as quais se constituem como um novo tipo de negócio 

no mundo do capitalismo (YUNUS, 2010) e iii. Empresas Inclusivas: termo adotado para explicar 

as organizações que visam solucionar problemas sociais com eficiência e sustentabilidade 

financeira, sobre os quais se pode dizer que são voltados à geração de oportunidades de emprego e 

renda para grupos com baixa mobilidade no mercado de trabalho, dentro dos padrões do chamado 

trabalho decente e de forma autossustentável, estabelecendo relações com organizações 

empresariais privadas tradicionais na condição de fornecedores ou distribuidores de seus produtos 

ou serviços. (TEODÓSIO E COMINI, 2012). 

Os conceitos acima, apesar de diferentes, possuem uma interface na busca pela mudança 

social, que tem no empreendedorismo social, nos negócios sociais e nas redes sociais, a 

possibilidade de gerar ações inovadoras por organizações que atuam tanto no setor público como no 

privado e na sociedade civil, com o objetivo de promover a transformação social. As interfaces 

podem contribuir para a construção do campo da gestão social na medida em que a ação 

empreendedora no desenvolvimento dos negócios sociais intensifica-se com as redes sociais. O 

debate dessas ideias sugere a abertura de novos caminhos que possam contribuir para o 

enfrentamento dos problemas sociais. (SILVA; MOURA; JUNQUEIRA, 2015). 

Nesse sentido, independentemente da vertente em que as Empresas Sociais se sejam 

problematizadas como tópico de ensino e pesquisa,  evidenciam-se possibilidades / potencialidades 

de atuação dos jovens que se preparam para inserir no mundo do trabalho atual e futuro. Trata-se de 

público imbuído algumas vezes de criatividade, flexibilidade, espírito inquieto e inovador e, 

especialmente, participantes ativos dos problemas sociais contemporâneos diariamente expostos e 

disseminados nos diversos veículos midiáticos atuais. 

A partir do exposto, o presente relato tem por objetivo apresentar a experiência vivida pelos 

acadêmicos do Curso de Administração da PUC Minas Betim, por meio da realização do “I 

Concurso de Empresas Sociais” da PUC Minas. Trata-se de uma atividade proposta dentro da 

disciplina Tópicos Especiais em Ciências Gerenciais, pertencente às práticas extensionistas do 

referido Curso. Cabe salientar que as Instituições de Ensino Superior (IES) possuem papel 

fundamental para o desenvolvimento de potenciais aliados na disseminação do saber e, 

corroborando estes princípios, o “I Concurso e Empresas Sociais”, realizado em 2018, buscou 

desenvolver habilidades acadêmicas, profissionais e pessoais no campo do Empreendedorismo 

Social, mas, sobretudo, de forma mais  ampla, buscou  despertar nos alunos a importância da prática  
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da extensão universitária nas bases que uma "nova universidade" para uma "nova sociedade" 

colocam como grandes desafios para todos aqueles que estão inseridos nas IES, como docentes e 

técnicos, na construção do conhecimento socioprático e ambiental relevante. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O relato reflexivo pode ser compreendido como um gênero discursivo que permite ao 

professor, “através da interlocução mediada pela escrita, criar mecanismos e espaços de reflexão 

sobre teorias e práticas que constituem os modos individuais e coletivos de compreensão e produção 

/ reprodução deste campo de trabalho, bem como das identidades profissionais, individuais, e de 

grupo” (SIGNORINI, 2006, p.54). 

Em virtude da natureza da atividade, optou-se pelo relato reflexivo como gênero para 

apresentação dos dados do presente estudo, cujo público alvo foi constituído por quatro turmas, a 

saber, do 2º ao 4º período do Curso de Administração da PUC Minas em Betim/MG, regularmente 

matriculados na disciplina de Tópicos Especiais em Ciências Gerenciais, pertencente às práticas 

extensionistas.  

Inicialmente, foram apresentadas as literaturas inerentes ao tema “Empresas Sociais”. Além 

das discussões teóricas e suas múltiplas abordagens, diversos exemplos práticos foram 

apresentados. O objetivo foi explanar para os alunos as formas, contextos, o surgimento, o 

funcionamento e a dinâmica organizacional  presentes em empresas sociais de diferentes portes, 

culturas, nacionalidades e setores.  

Após o esclarecimento do arcabouço teórico e sua interação com exemplos presentes do 

contexto de “vida real” do mercado, a etapa seguinte se deu pela orientação dos alunos para a 

criação de propostas de “Empresas Sociais”. Os critérios foram baseados nos três conceitos 

anteriormente apresentados, ou seja, pela abordagem de Prahalad e Hart (2010): aquelas que são 

direcionadas à camada mais pobre da população, as quais gerariam lucros e poderiam erradicar ou 

minimizar a pobreza ao mesmo tempo; por Yunus (2010): negócios que suprem lacunas 

socioambientais, ao mesmo tempo em que se obtém sustentabilidade financeira; e por Teodosio e 

Comini (2012): organizações que visam solucionar problemas sociais ou ambientais por meio de 

suas atividades mercadológicas, podendo impactar positivamente na resolução desses problemas 

pela inclusão de pessoas ao seu modelo de negócios e, ao mesmo tempo, com sua atividade fim. 

Com os critérios definidos, diversos grupos foram criados. Essa etapa se deu pela interação 

dos alunos em busca de propostas que se enquadrassem em uma das três teorias apresentadas. Na 

medida em que as propostas emergiam, o professor responsável contribuía no processo de 
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estabelecimento do foco da proposta e, em sequência, elencava tutores especialistas do meio das 

“Empresas Sociais” – sendo eles da academia ou mercado – para ajuda no processo de orientação, 

modelagem, estruturação e modelo de negócio da proposta de “Empresa Social”. 

Além dos aportes citados, conforme os projetos iam se desenvolvendo, o professor 

responsável convidava profissionais do campo para palestrar e conversar com os alunos de cada 

grupo. O objetivo principal foi trazer visões de fora para contribuir com detalhes importantes e 

práticos do contexto das “Empresas Sociais”, principalmente aquelas presentes no contexto mineiro, 

o qual apresenta relevantes empresas e mecanismos de apoio, como grupos de pesquisa, 

incubadoras e aceleradoras focadas nesse tipo de negócio. Em consequência, a apresentação do 

ambiente no qual estariam presentes, existia um forte interesse em “despertar” a curiosidade dos 

alunos em considerar explorar oportunidades presentes nesse meio. 

Durante aproximadamente quatro meses, os projetos foram sendo desenvolvidos, evoluindo 

de acordo com cada proposta. Ao final, aquelas que melhor se enquadraram e apresentaram 

melhores propostas que combinassem aspectos econômico-financeiros, ambientais e sociais, foram 

selecionadas para participar da ultima etapa: uma apresentação final, em formato de júri, para uma 

banca formada por quatro pessoas – um especialista acadêmico do contexto das “Empresas Sociais” 

de nível nacional, um professor universitário local do curso de Administração, uma professora 

universitária e profissional de Design além de um especialista do meio das startups mineiras. 

O júri final premiou três propostas, sendo “A melhor proposta de empresa social”, “A 

proposta com maior impacto social” e “A proposta com maior impacto ambiental”. Para 

estabelecimento das propostas vencedoras, cada participante do júri votava em uma empresa para 

cada categoria, enquanto a plateia também exercia o direito de voto, contudo, esta se caracterizava 

como apenas um ator no processo de contagem dos votos, ou seja, o voto geral da plateia tinha o 

peso igual a um integrante do júri, totalizando assim cinco votos para cada uma das categorias. 

 

3 O “I CONCURSO DE EMPRESAS SOCIAIS” – DA CRIAÇÃO DAS PROPOSTAS AO 

JÚRI FINAL 

 

A partir dos critérios elencados, o projeto fora desenvolvido por quatro meses tendo como 

direcionamento a criação de propostas que fossem coerentes com as teorias apresentadas, ou seja, 

propostas que impactariam social e ambientalmente e trariam retornos financeiros. É importante 

salientar  que os  tutores  elencados  para  suportar  demandas dos alunos eram tanto especialistas do  
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contexto das empresas sociais, quanto tinham “proximidade prática” com a ideia da proposta que 

estava sendo desenvolvida, fato esse que potencializou a pertinência dos direcionamentos feitos aos 

alunos. 

Nesta etapa, é importante salientar que os alunos foram a campo para a análise de cenários, 

coleta de dados e demais subsídios que pudessem auxiliar na construção do projeto. Em grande 

parte do desenvolvimento da proposta, os alunos incluíram a participação do publico em potencial, 

partes interessadas e possíveis grupos de indivíduos que poderiam ser impactados pelas atividades 

da empresa social. Dessa forma, lideranças comunitárias, associações de moradores, profissionais e 

técnicos de diferentes campos de conhecimento ligados aos problemas sociais e ambientais 

enfrentados pelas empresas sociais propostas e diferentes grupos de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social foram ouvidos através de metodologias ativas, horizontais e participativas de 

construção de diagnósticos socioambientais. 

Próximo à data do júri final, foram selecionadas as melhores propostas desenvolvidas de 

acordo com os critérios indicados na metodologia (Ver Tabela 1), sendo eles a coerência com as 

abordagens da literatura, geração de impacto socioambiental decorrente das atividades 

mercadológicas e sustentabilidade financeira. Dentre as propostas, dez foram as escolhidas para 

participação no júri final. 

 

Tabela 1 – Empresas participantes do Júri Final 

EMPRESAS FINALISTAS 

Special Bucks 
Cafeteria que se propõe a gerar valor social pela contratação de pessoais com deficiência e público 

que passou pelo (ou está inserido no) sistema prisional. 

Pulp Sucos 
Lanchonete especializada em sucos naturais que estabelece relação de agregação de valor social e 

ambiental na parceria com agricultores familiares que produzem no sistema de agroecologia. 

Verde do Bem 
Fazenda especializada na produção de produtos orgânicos e agroecológicos, cuja mão de obra é 

proveniente de classes populares. 

Render Finanças 

Consultoria voltada para a educação financeira e cidadania financeira de famílias de classes 

populares, que detêm pouco acesso e informação sobre diferentes formas de gestão do dinheiro 

capazes de evitar injustiças e perpetuar a desigualdade de rendimentos. 

Ambientar 
Empresa que atua na chamada Economia Circular coletando óleo vegetal em domicílios urbanos e 

gerando biocombustíveis, tintas e rações animais. 

Inova Sofás 
Indústria moveleira que utiliza materiais recicláveis provenientes da logística industrial como 

madeiras de proteção de pessoas e emprega pessoas de classes populares. 

Enterprise 
Empresa que promove a integração entre pessoas idosas e empresas, de forma a ampliar a 

empregabilidade e abrir vagas de trabalho para esse público em diferentes setores da economia. 

Pedacinho de Pano 
Cooperativa de mulheres em situação de vulnerabilidade social que trabalham com materiais que 

são resíduos ou descartes das indústrias têxteis (retalhos). 

Sabão e Inclusão 
Empresa que tem como mão de obra pessoas em situação de rua, que coletam óleo de cozinha nas 

residências e produzem sabão a partir desses materiais. 

Eco Villa 

Fazenda que contrata mulheres de classes populares, oferecendo creche no ambiente de trabalho, 

especializada na produção de biodigestão através de resíduos de empreendimentos agrícolas e 

domiciliares 

Fonte: Dados coletados para o relato, 2018. 
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Para o júri final, o professor responsável e os tutores apoiaram os alunos na construção da 

apresentação da proposta de empresa social para demonstrar sua relevância e, por conseguinte, 

cativar os jurados e plateia. Para tal apresentação, foi estabelecido o tempo de quinze minutos, 

sendo que, após esse prazo, o grupo poderia sanar possíveis dúvidas do corpo de jurados. 

A apresentação dos projetos das empresas sociais selecionadas aconteceu no dia 28 de 

novembro de 2019, na sala de Multimeios II da PUC Minas em Betim. Na ocasião, além da banca 

de jurados, que contava com pessoas de instituições de referência para o Empreendedorismo Social 

no Brasil, também estavam presentes na plateia alunos da Graduação e Pós-Graduação do Curso de 

Administração da PUC Minas e outras Universidades, alunos de outros cursos da PUC Minas Betim 

e pessoas das comunidades locais. No total, cerca de oitenta pessoas assistiram ao evento. 

O evento, que se iniciou às 19h15, teve uma breve abertura do professor responsável, 

apresentando aos jurados e plateia a dinâmica do evento da noite em questão e, em seguida, os 

grupos começaram as apresentações. Todas, conforme esperado, foram apresentadas dentro dos  

limites e diretrizes estipulados. Após as apresentações, todos – júri e plateia – votaram nas 

propostas que melhor se enquadravam nas três premiações e, contando com ajuda de uma equipe de 

auxílio, os votos foram contabilizados e obtiveram-se assim as propostas vencedoras do concurso. 

Vale dizer que, durante a apuração dos votos e, principalmente, com vistas a enriquecer o 

evento e dar sua contribuição do tema empreendedorismo social para os presentes, foi realizada 

uma palestra sobre “Empreendedorismo Social” com o Professor Edson Sadao Iizuka, Graduado, 

Mestre e Doutor em Administração Pública e Governo, pela EAESP-FGV, especialista em 

“Liderança para o Terceiro Setor” e ex-trainee GIFE –programa que foi apoiado pela “Fundação 

Kellogg”. Além disso, atua como “Editor Associado” na “Revista de Gestão Social e Ambiental 

(RGSA)”, “Editor Científico” da “Revista Administração Ensino e Pesquisa” para o biênio 2018-

2019 e faz parte do “Corpo Editorial Científico da Revista de Administração de Empresas - 

RAE/FGV”. 

Após a palestra do Professor Edson Sadao Iizuka, o resultado do concurso foi divulgado, 

apresentando a proposta “Special Bucks” como “A melhor proposta de empresa social”; “Sabão e 

Inclusão”, como “A proposta com maior impacto Social”; e “Eco Villa” como “A proposta com 

maior impacto ambiental”. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Entre as propostas selecionadas, pôde-se perceber uma diversidade de segmentos, sendo a 

empresa vencedora do ramo alimentício. Além deste, reciclagem, comunicação para causas sociais, 
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educação financeira de pessoas de classes populares e agricultura agroecológica, dentre outros, 

foram problemáticas abordadas pelas propostas desenvolvidas pelos alunos.  

Esta constatação nos permite inferir que a gama de possibilidades de atuação do 

empreendedorismo social vem crescendo e se tornando mais diversificado e que, de alguma forma, 

os alunos podem estar atentos a questões como essas ou, ate mesmo, cientes de que são situações 

que demandam atenção especial. Em várias empresas, notou-se uma preocupação com a inovação e 

com a sustentabilidade ambiental, o que vem ao encontro dos pilares do empreendedorismo social. 

Além disso, percebeu-se, por parte dos acadêmicos, uma grande preocupação com a inclusão social 

da população em situação de vulnerabilidade, ponto crucial nos pressupostos dos negócios 

inclusivos. 

Percebeu-se, também, por parte de uma parcela importante dos graduandos em 

Administração envolvidos na atividade, uma importante resistência a essa proposta de inovação 

didático-pedagógica de cunho extensionista. Isso se constitui em um paradoxo, pois ao mesmo 

tempo em que é recorrente, nas diferentes graduações das IES contemporâneas, um discurso de 

crítica à suposta ausência de integração entre teoria e prática, além de uma postura de resistência à 

proposta de trabalho oferecida por disciplinas baseadas apenas na transmissão de conhecimento, 

muitos desses mesmos alunos que tecem as críticas resistem às inovações didático-pedagógicas que 

exigem ações para além da sala de aula. Tais ações, como as apresentadas nesse relato, geralmente 

descentralizam o papel do professor como único detentor de conhecimento relevante e transmissor 

de conteúdos e o torna um ator intermediário de apoio, algo similar a um direcionador dos discentes 

na própria construção de seus saberes a partir da interação com diferentes atores que se localizam 

no seio da sociedade e das comunidades. 

A tendência de muitos discentes a quererem reproduzir relações hierárquicas com 

comunidades, grupos sociais e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e ambiental, 

sobretudo quando se trata de moradores de áreas rurais com baixa escolaridade, exigiu também 

esforço contínuo de toda a equipe de planejamento e implementação  do “I Concurso de Empresas 

Sociais”, sobretudo o docente responsável pela disciplina.  

Apesar dessas resistências, o resultado geral da atividade foi considerado muito bom pelos 

discentes, sendo recorrentes as manifestações de satisfação, destacando-se o desejo de que a 

atividade seja integrada de forma definitiva ao processo formativo do curso e seja ampliada. Além 

da própria atividade de interação com comunidades e públicos em situação de vulnerabilidade 

social, o palestrante externo e também membro do júri, prof. Edson Sadao Iisuka, uma pessoa 

proveniente  de  família  de  classes  populares e  que  se estabeleceu como profissional com carreira  
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definitiva no campo do empreendedorismo social, serviu como elemento de materialidade e 

convencimento expressivo dos argumentos e colocações que a equipe responsável pelo concurso 

vinha desenvolvendo ao longo do semestre com a turma. 

É possível dizer que tais argumentos contribuíram para consolidação da perspectiva, junto 

aos discentes, de que "outras carreiras" para "outras economias" e "outros modelos de 

desenvolvimento" são factíveis, rompendo a sedução e a "cegueira" inerente à dependência 

exagerada do município de Betim e outros territórios que sofrem influência desse centro industrial 

quanto à indústria automobilística e petroquímica, dois setores principais no contexto em que se 

insere a PUC Minas em Betim. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas três décadas,  a PUC Minas vem desenvolvendo práticas extensionistas, tais 

como ações científicas, culturais e educativas, que possibilitam a interlocução da Universidade com 

a sociedade e a participação de diversos segmentos sociais em suas ações, contribuindo para a 

promoção da cidadania, a inclusão e o desenvolvimento social e demonstrando um grande 

dinamismo e criatividade. (PUC MINAS, 2019). 

A experiência em questão demonstrou que a Academia, por meio da extensão universitária, 

oferece um importante caminho a ser considerado para o desenvolvimento de projetos de impacto 

social. Ao mesmo tempo, trata-se de um ambiente promissor para as discussões teóricas e práticas 

inerentes ao empreendedorismo social. Além disso, a experiência proporcionou aos alunos uma 

vivência de desenvolvimento de um modelo de negócio diferente do padrão, do habitual, elementar 

para a formação dos profissionais da Administração, com um diferencial humanístico, ético, 

ambiental, político e cultural, baseados na promoção da sustentabilidade e da equidade social. 

A extensão universitária integrada ao ensino e à pesquisa é, portanto, parte do fazer 

acadêmico e um dos lugares do exercício da função social das IES. Nessa dupla dimensão, uma 

ação pedagógica extensionista favorece que a universidade intensifique a convergência entre a 

vocação  técnico-científica, a vocação humanizadora e o seu compromisso social. (PUC MINAS, 

2019).  

No ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço da sala de aula, permitindo que a 

construção do saber se faça dentro e fora da academia, além de contribuir com o processo 

pedagógico na medida em que possibilita o intercâmbio e participação entre as comunidades interna 

e externa à vida  universitária. A relação entre  extensão e pesquisa favorece a criação e recriação de  
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conhecimentos que podem contribuir para a transformação da sociedade, para o desenvolvimento 

teórico, bem como para retroalimentar parte da ação pedagógica da universidade. (PUC MINAS, 

2019). 

Concluímos que a indissociabilidade do ensino e da extensão pôde ser vivenciada pelos 

discentes do Curso de Administração da PUC Minas Betim durante o processo de desenvolvimento 

e execução das etapas do “I Concurso de Empresas Sociais”, que, certamente, poderão ser 

aprimoradas ao longo do tempo, buscando reforçar junto aos alunos a missão de contribuir para a 

transformação de uma sociedade mais justa. 

 

Área do conhecimento: 6.00.00.00-6.00.00.00-7 Ciências Sociais Aplicadas 
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RESUMO 

 

Este é um relato de experiência reflexiva referente à prática de construção colaborativa de um biodigestor caseiro, com 

o intuito de ser instalado em moradias localizadas em ocupações urbanas. As atividades foram vivenciadas pelos centros 

de pesquisa e extensão Escritório de Integração
5
 (EI) do curso de Arquitetura e Urbanismo e Centro de Integração para 

a Sustentabilidade Ambiental (Cisal) do curso de Ciências Biológicas, durante o segundo semestre de 2018, em 

consonância com os projetos de extensão da Escola de Formação de Autoprodutores em Processos Socioambientais 

(Prosa)
6
 e DCBio Sustentável

7
. O biodigestor é um dispositivo caseiro capaz de tratar resíduos orgânicos e transformá-

los em biogás e biofertilizante. Visando à implantação e replicação desse dispositivo em áreas de interesse social, o 

objetivo da experiência foi realizar um protótipo, no campus Coração Eucarístico, para compreender e adaptar os 

modelos existentes para o formato caseiro. 
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possam reverter processos da urbanização extensiva e predatória, tornando-se promissoras tanto a autoprodutores 

quanto a estudantes, professores, técnicos, operários e outros praticantes da Arquitetura e Urbanismo. 
7
 O DCBio Sustentável é um projeto criado no Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas no ano de 2014, 

com o intuito de implementar ações estratégicas sustentáveis na instituição condizentes com as diretrizes e metas de 

uma “Universidade Sustentável”,  valorizando as boas práticas ambientais instituídas e mitigando riscos e impactos na 

PUC Minas. 

mailto:zerlotini@oi.com.br
mailto:ahannarezendemoura@gmail.com
mailto:eduardomrbittencourt@gmail.com
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COLLABORATIVE CONSTRUCTION OF A HOMEMADE BIODIGESTER 

 

ABSTRACT 

 

This is an experience report regarding the practice of collaborative construction of a homemade biodigester. to be 

installed in houses located in urban occupations. The activities were experienced by research and extension centers 

Escritório de Integração (Integration Office or EI) of the course of architecture and Urbanism and integration Centre for 

environmental sustainability (Centro de Integração para a SustentabilidadeAmbiental or CISAL) of Biological Sciences, 

during the second half of 2018, in line with the PROSA extension projects (Escola de Formação de Autoprodutores em 

ProcessosSócioAmbientais" or "Training School of Self-producers in Socio-Environmental Processes") and DCBIO 

Sustentável project. The biodigester is a homemade device capable of treating organic wastes and turning them into 

biogas and bio-fertilizers. Aiming to implant and replicate this device in areas of social interest, the objective of the 

experiment was to carry out a prototype, on the Coração Eucarístico campus, to understand and adapt the existing 

models to the home format. 

 

Keywords: Biodigester. Self-production of Space. Organic Waste Treatment. Sustainability. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante os trabalhos de campo da equipe da Escola de Formação de Autoprodutores em 

Processos Socioambientais (Prosa) nas ocupações urbanas, não são raros os relatos dos moradores 

com dificuldades para garantir o acesso a uma fonte de energia para cocção de alimentos. Devido 

ao alto valor do gás de cozinha, também denominado Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), os 

moradores o substituem por lenha ou contam com contribuições para adquiri-lo ou, quando 

possuem o botijão, este é alvo de roubo. 

A partir dessa situação de insustentabilidade socioambiental, os projetos de extensão Prosa 

e DCBio Sustentável decidiram desenvolver um protótipo de um biodigestor caseiro. À medida 

que os trabalhos foram evoluindo, as equipes articularam parcerias com os correspondentes cursos 

e institutos aos quais são afiliados e com a Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra). As equipes 

decidiram desenvolver o protótipo do biodigestor no espaço de aprendizagem e ensino Canteiro 

em Obras, do curso de Arquitetura e Urbanismo, para que pudesse ser testado e, após a aprovação, 

instalado futuramente nas ocupações urbanas. A partir da iniciativa do DCBio, outra parceria foi 

restabelecida com uma cantina localizada no campus Coração Eucarístico, para fornecimento do 

material orgânico. 

Os trabalhos foram iniciados em agosto de 2018, a partir de várias iniciativas e 

experiências das equipes: estudos técnicos da disciplina de Gestão Ambiental (Engenharia 

Química) – Prof. André Rocha Franco – e de um Trabalho Acadêmico Integrador do Curso de 

Engenharia Química; projeto de Iniciação Científica aprovado (ICVOL-2018/22280-1S Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais) – “Produção e caracterização do biogás gerado a partir de 
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resíduos alimentares e dejetos bovinos”; experiência bem-sucedida de construção de biodigestor 

desenvolvida e testada na Colômbia pela Profª. Viviane Zerlotini, em parceria com a engenheira 

ambiental Liliana Armero, da Colômbia; processos de experimentações do protótipo no Canteiros 

em Obras – Arquitetura e Urbanismo; reuniões técnicas semanais, desde agosto de 2018, entre a 

equipe do Projeto Universidade Sustentável, Canteiro em Obras e Escritório de Integração; visita 

técnica à Universidade Federal de Minas Gerais para o reconhecimento de modelos de 

biodigestores; oficina na Semana de Arquitetura, com a engenheira ambiental Liliana Armero, no 

período de 1 a 3 de outubro de 2018, que consistiu em uma roda de conversa sobre Biodigestor; 

palestra sobre tecnologias avançadas e tradicionais e oficina de instalação de um biodigestor 

caseiro no Canteiro em Obras, com 20 inscritos, provenientes de comunidades externas, dez 

inscritos da comunidade acadêmica, dentre eles alunos, professores e funcionários da Proinfra. 

O desenvolvimento do protótipo teve como horizonte a incorporação das características do 

modo de autoprodução do espaço pelas ocupações urbanas, de modo que o dispositivo possa ser 

replicado pelos moradores em suas residências. A autoprodução é caracterizada pela maneira 

como os usuários transformam o espaço para adequá-lo ao uso. Nas ocupações urbanas, os 

moradores autoproduzem o espaço sem acesso ao conhecimento técnico especializado: 

 

Grande parte de nosso território é autoproduzido! Casas, roças, cidades são construídas 

por quem vive, trabalha, mora... bem ali, sem que sejam reconhecidos como "técnicos"... 

Autoprodutores de espaços constroem seus territórios - ocupações, favelas, bairros, 

lavouras, cidades - no cotidiano. Para o EI, o espaço autoproduzido, ainda que produto e 

reprodutor de espoliações várias, e o processo mesmo de autoprodução do espaço 

guardam potenciais que não são reconhecidos, quando não temidos e aniquilados pelo 

próprio Estado. A incompletude da urbanização segundo o modelo hegemônico; o baixo 

consumo de recursos, incluindo a terra; a independência da indústria e da cadeia produtiva 

da construção civil; a constituição de práticas econômicas, associativas e construtivas 

outras; a autonomia: tudo isso faria do espaço autoproduzido um campo privilegiado para 

a investigação e a experimentação tanto de metodologias e processos de projeto, quanto 

de técnicas e práticas de construção (ESCRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO, 2018). 

 

Assim, optou-se por se desenvolver a construção colaborativa de um protótipo biodigestor 

no campus Coração Eucarístico, capaz de reduzir a emissão de gases do efeito estufa e também a 

poluição dos recursos naturais. Neste relato, pretende-se apresentar a experiência da construção de 

um protótipo de biodigestor caseiro, focando na necessidade do descarte adequado dos resíduos 

produzidos, para produção de energia limpa.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Construção colaborativa de um biodigestor caseiro 

 

O biodigestor é um equipamento tecnológico desenvolvido para a geração de energia limpa 

e o tratamento de resíduos orgânicos (mistura de alimentos orgânicos, dejetos de animais e água), 

em que estes passam por um processo de biodigestão, resultando na produção de biogás e de 

biofertilizante, capaz de enriquecer a terra e propiciar a absorção de nutrientes pelas plantas 

(GRANZOTTO; SCHERER; BRACHER, 2016). O biogás é produzido por um sistema de 

putrefação de resíduos orgânicos em condições anaeróbias (ausência de oxigênio), sendo 

composto basicamente por metano (CH4). Ele pode ser considerado uma alternativa sustentável ao 

uso de outros gases, pois aproveita o potencial energético dos dejetos orgânicos que são 

descartados. 

A proposta foi executar um protótipo caseiro, com materiais de construção de fácil 

aquisição pelos moradores em depósitos e casas de construção civil, com um baixo custo de 

investimento, com um modelo de design aberto à possibilidade de adaptação por moradores, 

segundo seus recursos disponíveis, e com uma baixa capacidade de produção de biogás para o 

processo de experimentação e avaliação. O desejo é que, posteriormente, construam-se outros 

digestores, com maior capacidade de gestão de resíduos sólidos produzidos, o incentivo à 

expansão desse dispositivo por todo o campus e a replicação da metodologia na comunidade 

externa, com possibilidade de adaptação dos materiais por outros alternativos, que possam ser 

mais acessíveis. 

Após definição dessas parcerias e identificação das habilidades e interesses do grupo por 

meio de encontros semanais, trocas de experiências em áreas diferentes e materiais didáticos 

informativos e circularidade desses saberes, foi possível definir o modelo do biodigestor (de 

acordo com a demanda, necessidade, custo-benefício), a capacidade de produção, o envolvimento 

da comunidade acadêmica e comunidade externa na construção desse protótipo, a divisão de 

tarefas e responsabilidade, entre outros fatores.  

 

2.1.1 Visita à UFMG 

 

Para entender melhor como funciona o processo de digestão e funcionamento de um 

biodigestor, foi realizada uma visita a dois biodigestores instalados no campus Pampulha da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um de escala industrial com alta capacidade de 
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carga e produção, que recebe os resíduos de cantinas, e outro experimental, fruto de um projeto de 

mestrado de menor carga e produção. 

Professores, alunos participantes do processo de elaboração da atividade e funcionários da 

Proinfra fizeram essa visita e utilizaram informações e experiências aplicadas na UFMG para 

esclarecer dúvidas sobre o seu funcionamento, o processo de digestão e monitoramento e planejar 

as etapas do biodigestor a ser construído na PUC Minas. 

 

2.1.2 Roda de conversa e Oficina de construção na Semana de Arquitetura 

 

Nos dias 2 e 3 de outubro de 2018, aconteceu a 22ª Semana de Arquitetura da PUC Minas, 

oportunidade de colocar em prática as pesquisas elaboradas pela equipe. Foram definidas duas 

etapas para a realização da montagem do protótipo: a primeira era entender o processo e a 

necessidade de se ter um biodigestor, realizando assim uma roda de conversa com uma convidada 

especialista no assunto e com os interessados. A segunda foi a oficina de construção do modelo 

com a comunidade acadêmica, no próprio Canteiro em Obras, do prédio 47 do campus Coração 

Eucarístico. 

Na roda de conversa, foram colocadas várias questões sobre biodigestores e novas 

tecnologias para geração de energia. Pensar nessas novas tecnologias contribui para o 

questionamento sobre a diversificação da matriz energética do Brasil. Esta ainda se encontra 

pautada, principalmente, no uso do petróleo para os mais diversos fins. Porém, por se tratar de um 

recurso finito, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias energéticas alternativas, que 

estejam próximas de um modelo mais sustentável. 

Nesse novo cenário, em conjunto com a importância de se pensar em energias renováveis e 

também a responsabilidade com os resíduos que são produzidos, os biodigestores possuem grande 

potencial de utilização, uma vez que, reutilizando resíduos gerados cotidianamente, resultam biogás 

e biofertilizante como produtos finais. 

Considerando essas questões, a convidada especialista Liliana Armero, engenheira 

agrônoma da Colômbia, iniciou a discussão, trazendo elementos fundamentais e contribuições para 

a conversa com a perspectiva do seu trabalho com comunidades indígenas, sempre buscando 

tecnologias acessíveis e econômicas, que sejam práticas para que essas comunidades possam 

replicá-las de forma autônoma. 

Liliana também falou sobre a importância do seguinte questionamento: “Para que um 

biodigestor? Por que implantar um biodigestor? Qual a necessidade de implantação? Qual será o 

local? Como é o modo de vida do local onde será implantado? O custo de implantação vale a pena? 
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Esse local tem como adotar essa prática?”. Algo também colocado em pauta foi a preocupação que 

as empresas deveriam ter para reduzir os impactos causados por suas atividades e a destinação 

correta dos seus resíduos, o que merece planos de apoio governamental para o tratamento dos 

resíduos gerados com consciência. E, para isso, os biodigestores podem ser uma ótima alternativa. 

Outra pauta foi o desafio de incorporar na paisagem e no cotidiano esse dispositivo, principalmente 

no meio urbano. Incorporar o tratamento de resíduos no geral, como as composteiras, é uma prática 

que deve ser incentivada. 

A palestrante apresentou e explicou alguns dos possíveis modelos de biodigestores, como o 

de fluxo contínuo e o de fluxo descontínuo; deu exemplos de funcionamento, quantificação e 

resultados. Explicou que os modelos construídos nas comunidades indígenas são acessíveis tanto na 

compreensão da tecnologia como financeiramente, muitas vezes feitos com materiais disponíveis na 

região de instalação. 

Foram discutidas as quantidades de insumos necessários para a produção do biogás, o 

traçado ideal de água e resíduos a ser colocado por dia e o tempo necessário para essa produção. 

O planejamento da oficina de construção do protótipo considerou a necessidade de ter um 

recipiente hermeticamente fechado, com tubulações e válvulas que permitem a retirada do gás. Para 

o abastecimento, foi definida, para o primeiro modelo, uma recarga intermitente
8
 com cargas de 

matéria orgânica (resíduos de alimento, exclusivamente orgânico, preferencialmente sem partes 

fibrosas, folhas secas de árvores, grama cortada, outros resíduos putrescíveis, tais como bagaço de 

cana, serragem de madeira), esterco e água. Para isso, deve- se ter um sistema de alimentação e um 

sistema de descarga de material já decomposto e, para diminuir o tempo do processo de 

fermentação da massa e acelerar a produção de gás, é recomendável a instalação de 

agitadores/misturadores no dispositivo.   

É fundamental a observação de alguns fatores para o processo de biodigestão, como a 

temperatura, o pH, a umidade, a disponibilidade de nutrientes para as bactérias, o tempo de 

retenção
9
, o local de implantação e a forma como esses fatores influenciam no processo de 

fermentação e desenvolvimento do digestor. 

Após entender as particularidades técnicas do equipamento, foi definido tal modelo para 

implantação: 

 

                                                           
8
 Recarga intermitente é a utilização da capacidade máxima de armazenamento de matéria orgânica no recipiente, que 

fica retida até sua completa biodigestão. Após o tempo de digestão, essa matéria orgânica é retirada, e uma nova recarga 

acontece.  
9
 Tempo de retenção é o período em que o material orgânico permanece no biodigestor até sua completa degradação, 

podendo variar com o volume de material disposto.  
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Figura 1 - Modelo adaptado proposto para construção do protótipo do biodigestor 

 
Fonte: Adaptado de Aquaponia Beira Mar (2016). 

 

Durante a apresentação do projeto, alguns pontos foram discutidos, como: a manutenção 

requerida e as medidas de segurança que devem ser tomadas ao trabalhar com o biodigestor; a 

implantação de um dispositivo que pudesse ser incorporado à paisagem e ao cotidiano dos alunos e 

funcionários, possibilitando a sua apropriação. 

A montagem foi realizada mediante a apresentação desse protótipo para todos os 

participantes no dia da prática. A construção foi viabilizada pela disponibilização dos materiais 

necessários pela Proinfra.  

Todos os materiais necessários foram dispostos da seguinte forma: 

 

a) biodigestor: (01) Bombona de 50L; (01) Bombona de 80L; (3 m) Tubo de PVC ½”; (1 m) 

Tubo de PVC - Entrada; (01) Cap PVC - entrada; (04) Adaptador com anel de 20 mm x ½’; 

(03) Joelho 90º 20 mm; (01) Tê 90º PVC soldável marrom 20 mm”; (01) Espigão fixo NPT 

½” x ¼”; (01) Niple ½” rosca; (01) Registro esfera roscável (líq.); (01) Registro (gás); (02) 

Fita veda rosca 18x25 m. 

b) filtros: (1 m) Tubo de PVC 40 mm; (02 de 1 m) Tubulação maleável para gás; (01) Niple ½” 

rosca; (02) Joelho 90º 20 mm;  (02) Registro esfera roscável (gás); (01 de 3L) Recipiente de 

vidro; (500g) soda cáustica; (3 unidades a cada 3 semanas); palha de aço. 

c) agitador: (3 m) Tubo de PVC 25 mm”; (02) Tê 90º PVC soldável marrom 25 mm”; (01) 

Flange PVC 25 mm; (01) Joelho 90º PVC 25 mm; Luva 20/25 cola; (02) Cap PVC 25 mm”; 

(05) Adaptador soldável/ rosca; (01) Cruzeta galvanizada ¾”; (04) paleta de chapa  

galvanizada.  

d) outros: (01) Manômetro; (01) Válvula de segurança; (01) Termômetro. 
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Começamos a oficina com um café da manhã coletivo, com muitas frutas para 

aproveitarmos as cascas para a alimentação do biodigestor (melancia, banana, manga, mamão, 

jabuticaba, maçã etc.). 

No começo da oficina, os professores Viviane Zerlotini e Eduardo Bittencourt, do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, o professor André Rocha Franco, do Departamento de 

Ciências Biológicas, e a convidada Liliana Armero fizeram uma introdução com considerações 

sobre a importância de ações sustentáveis no campus e no nosso cotidiano e a importância de 

sempre se pensar em projetar tecnologias sociais para que os moradores tenham acesso a essas 

tecnologias, tenham condições de realizar a sua manutenção e de replicá-las para outras pessoas, de 

forma autônoma. 

Após a introdução, os extensionistas do projeto Universidade Sustentável, Giovanni e 

Mariana, e a equipe do Escritório de Integração ampliaram o desenho do modelo de biodigestor 

proposto em uma grande folha, para que o projeto fosse executado com clareza nos detalhes. 

Explicaram a quantificação do processo e os elementos necessários para a produção e execução do 

modelo. 

Partindo para a montagem, cada participante da oficina assumiu uma tarefa. Alguns lixando 

conexões, outros fazendo furos nas tampas e nas bombonas, serrando o tubo de PVC, conectando 

elementos, triturando os resíduos orgânicos do café coletivo, misturando o esterco bovino e a água, 

entre outras.  Depois de um dia inteiro de oficina, a montagem do biodigestor foi concluída, com o 

sistema principal em uma bombona de 80 litros, onde ficarão armazenados por 30 dias os resíduos 

orgânicos (5 quilos) + esterco bovino (12,6 quilos) + água (24,5 litros), os dois filtros para a 

limpeza do gás produzido e a outra bombona que armazenará o gás produzido no processo. 

A realização da montagem ocorreu durante todo o dia, sendo finalizada apenas no período 

da noite. Foi definida para as semanas seguintes a realização do monitoramento diário do 

biodigestor, com o intuito de certificar a produção do biogás e avaliar os parâmetros necessários 

para o funcionamento adequado da tecnologia. 

A etapa de manutenção e monitoramento exige um cuidado especial, pois o bom 

funcionamento do biodigestor e a produção de biogás e fertilizantes dependem dessas ações. Os 

parâmetros de monitoramento serão incorporados ao desenho do biodigestor a partir do 

desenvolvimento de selos de registro de informação, assim como as etiquetas de registro existentes 

em veículos automotivos; e selos com informações a respeito do manejo cotidiano do biodigestor, a 

fim de melhorar sua eficiência e segurança. Para a manutenção, a equipe de trabalho definiu: 
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a) a quantidade de resíduos a ser colocada na bombona não deverá ultrapassar 60% do total; 

b) o traço da mistura será: 3 de água para 1 de resíduos sólidos; 

c) não poderá haver resíduos ácidos na composição (cascas de laranjas, tomates etc.); 

d) os resíduos devem ser triturados, observando-se a granulometria do material (quanto menor 

a partícula, melhor); 

e) serão observados possíveis vazamentos pelo dispositivo;  

f) será trocado o filtro (palha de aço) a cada duas semanas; 

g) será trocada a água do filtro - soda cáustica, para evitar acidentes, e quando efetuar a troca 

de água do filtro, colocar sempre a água antes da soda cáustica. 

 

Para o monitoramento, foram definidos selos para: 

 

a) verificação do Ph - data e valor; 

b) registro do abastecimento de resíduos - data, tipo de resíduo e quantidade; 

c) registro do abastecimento de água - data e quantidade; 

d) utilização do biogás - data e tempo de uso; 

e) retirada do biofertilizante - data e quantidade; 

f) análise de materiais - tempo, quantidade e resultado; 

g) verificação da temperatura - data e valor; 

h) acompanhamento da pressão - data e valor; 

i) filtro 1 - material: soda cáustica - informar data de troca, data da próxima troca; 

j) filtro 2 - material: palha de aço - informar data de troca, data da próxima troca. 

 

2.2 Registro da oficina 

 

Para o Prosa, a formação de autoprodutores em processos socioambientais ocorre no 

espaço, pelo espaço, a partir da construção de relações sociais de produção de conhecimento. 

Assim, um material pedagógico é produzido segundo o registro das experiências que o coletivo de 

autoprodutores vivenciou durante as oficinas e que são devolvidas à comunidade. 
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Figura 2 - Anverso do Zine biodigestor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O material explicativo sobre aspectos relevantes da produção e funcionamento do 

biodigestor foi produzido pelos extensionistas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São conclusivas a necessidade e a importância de estudos de métodos alternativos como o 

biodigestor caseiro para o reaproveitamento dos rejeitos, evitando assim que tais se tornem 

contaminantes do meio. Com essa metodologia e desenvolvimento de trabalho, foi possível 

estipular um destino para a matéria-prima dos resíduos orgânicos gerados na universidade, tendo 

como foco as podas de jardinagem e os resíduos de alimentos das cantinas do campus. Trata-se de 

uma alternativa sustentável, estimando a produção de energia limpa, oriunda da decomposição da 

matéria orgânica em meio anaeróbio e buscando minimizar o impacto ambiental, com a 

conscientização de como nos relacionamos com nossos resíduos e a responsabilidade 

socioambiental com essa produção. 
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Foi possível observar que a replicação desse modelo é viável nas comunidades externas, 

pelo seu baixo custo de implantação e adaptação dos materiais necessários. O biodigestor se 

mostra um equipamento eficiente, que mesmo com demandas de manutenção e monitoramento, é 

de fácil utilização. Como sequência desses trabalhos, segue em estudos a implementação do biogás 

no fogão à lenha, como demanda para atender a outros pontos do campus e de outras unidades 

acadêmicas da PUC Minas, além do monitoramento e da manutenção para manter o bom 

funcionamento do dispositivo. 

 

Área do conhecimento: 6.04.03.00-4 Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo. 
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RESUMO 

 

O presente relato de experiência tem como objetivo descrever as atividades de extensão realizadas por discentes e 

docentes do Curso de Nutrição junto à comunidade assistida pelo projeto Vila Fátima, em Justinópolis, Ribeirão das 

Neves - Minas Gerais. A participação do Curso no projeto constituiu-se de intervenções educativas realizadas durante o 

ano de 2018, divididas em 12 oficinas, com duração de noventa minutos cada. A escolha dos temas foi realizada junto 

com os participantes da comunidade, de acordo com as necessidades e interesses pessoais, sendo abordados hábitos 

alimentares saudáveis, sustentabilidade, hipertensão arterial, alimentos diet e light, avaliação e orientação nutricional, 

valor nutricional e técnicas de preparo dos grupos alimentares. As oficinas foram realizadas por meio de rodas de 

conversas, atividades lúdicas com embalagens e rótulos de alimentos, kits representativos da quantidade de sal, açúcar, 

gordura e fibras presente em alguns alimentos e preparo de algumas receitas. O grupo foi formado por mulheres adultas 

e idosas, em sua maioria donas de casa. As participantes demonstraram interesse pelos assuntos tratados, havendo 

questionamentos, compartilhamento de experiências, reflexões sobre hábitos e padrões alimentares e descobertas de 

novos conceitos. Houve trocas de aprendizados e conhecimentos entre as participantes e as discentes extensionistas. 

Dessa forma, conclui-se que as atividades de extensão propiciaram integração das discentes com a comunidade 

assistida, permitindo abordagens e absorção de conteúdos que vão além dos muros da Universidade, possibilitando o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências, crescimento e amadurecimento profissional e pessoal. 

 

Palavras-chave: Dieta Saudável. Relações Comunidade - Intituição. Culinária. Guias Alimentares. 

 

REPORT OF EXPERIENCE: Food and Nutrition Education in 

the Vila Fátima Project 

 

ABSTRACT 

 

The objective of  this  experience report is to describe the extension activities carried out by students and teachers of the 

Nutrition Course in the community assisted by the Vila Fátima project in Justinópolis, Ribeirão das Neves - Minas 

Gerais. The participation of the Nutrition Course in the project consisted of educational interventions carried out during 

the year of 2018, divided into 12 workshops, lasting 90 minutes each. The choice of themes was held along with the  

members of the community, in accordance with the needs and personal interests, being addressed healthy eating habits, 

sustainability, high blood pressure, light and diet food, assessment and nutritional guidance , nutritional value and 

techniques of preparation of food groups. The workshops were conducted by means of   conversation groups, play 

activities with packaging and food labels, representation of the amount of salt, sugar, fat and fiber present in some foods 

and preparation of some recipes. The group was formed by adult and elderly women, mostly housewives. The 

participants have shown interest in the subjects dealt with, and there  were questions, sharing of experiences, reflections 

on habits and dietary patterns and discoveries of new concepts. There were exchanges of learning and knowledge 

between  the participants  and  the extension students. In this way, it was concluded that the extension activities allowed  
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the students to integrate with the assisted community,  permitting approaches and absorption of contents that go beyond 

the walls of the University, enabling the development of new skills and competences, professional and personal growth 

and maturation. 

 

Keywords: Healthy Diet. Community-Intitutional Relations. Cooking. Food Guide. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atividades de extensão associadas ao ensino e à pesquisa, regidas pelo princípio da 

indissociabilidade, tornam a universidade um local ímpar ao incremento de novos saberes e 

vivências. Neste espaço, busca-se agregar novas experiências, tornando possível àqueles que as 

almejam, a capacidade de diagnosticar problemas, fazer análises e acima de tudo, produzir novos 

conhecimentos. A união de três pilares, ensino-pesquisa-extensão, propicia a relação 

transformadora que liga a Universidade à sociedade. Dessa forma, espera-se que uma vez envolvido 

neste contexto, o estudante universitário torne-se um sujeito capaz de influenciar a sociedade na 

qual se insere, em condições de construir seu processo de aprendizagem, expressando seu saber e a 

capacidade do fazer, tendo como base o ensino e as vivências concretas do mundo acadêmico 

(FORPROEX, 2012; MORAES, 2014). 

Percebe-se, hoje, a importância que os programas, projetos e práticas de extensão 

universitária possuem, sobretudo quanto à interação entre instituição e sociedade, concretizadas 

pela troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e população. A extensão 

possibilita a promoção do desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, por meio de 

ações práticas do cotidiano que se correlacionam com o ensino e a pesquisa, proporcionando o 

confronto da teoria científica com o mundo real das necessidades e anseios populacionais (AMOR 

DIVINO, 2013). 

O desenvolvimento de atividades e da vivência extensionista dentro da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais tem como principal finalidade a integração com o ensino e a 

pesquisa, gerando um espaço à ação social da instituição. Dessa maneira, torna-se possível a 

articulação entre academia e sociedade, buscando a promoção da cidadania, a inclusão e o 

desenvolvimento social. Assim, a extensão reflete-se na formação cidadã e humanista do discente e, 

sobretudo, na sua formação integral (PUC, 2015). 

O projeto de extensão “Vila Fátima: Projeto de Intervenção Social em Justinópolis, Ribeirão 

das Neves - Minas Gerais” é um centro de referência para a juventude, família e comunidade e tem 

como  principal  objetivo  promover o protagonismo  infantojuvenil e o fortalecimento  comunitário,  
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com desenvolvimento de ações e intervenções interdisciplinares planejadas e contínuas. O presente 

relato de experiência tem como objetivo descrever as atividades de extensão desenvolvidas por 

discentes e docentes do Curso de Nutrição junto à comunidade participante deste projeto.  

 

2 METODOLOGIA 

 

No Estudo longitudinal desenvolvido no período de março a dezembro de 2018, junto à 

comunidade assistida pelo projeto “Vila Fátima: Projeto de Intervenção Social em Justinópolis, 

Ribeirão das Neves - Minas Gerais”, a participação do Curso de Nutrição constituiu-se de 

intervenções educativas realizadas durante o ano de 2018, divididas em 12 oficinas, com duração de 

noventa minutos cada e intervalos de quinze dias entre elas. A escolha dos temas foi realizada junto 

com os participantes da comunidade, de acordo com as necessidades e interesses pessoais. O 

público-alvo das oficinas consistia em qualquer pessoa da comunidade interessada nos assuntos 

abordados. Os encontros e oficinas aconteceram no espaço cedido por uma igreja, composto por 

uma cozinha ampla e bem equipada. 

O tema abordado na primeira oficina foi “Dez passos para uma alimentação saudável”, tendo 

como referência o Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2014). Nesse encontro, 

buscou-se estimular a ingestão de alimentos in natura e minimamente processados por meio de uma 

roda de conversa e exposição de embalagens de alimentos. Dentro da mesma oficina, discutiu-se 

sobre a redução na geração do volume de embalagens advindas do consumo de alimentos 

processados. Na sequência, propôs-se uma dinâmica, na qual todos foram convidados a representar 

em um prato vazio o almoço daquele dia. A proposta neste primeiro encontro consistia em obter 

algumas informações quanto à realidade alimentar dos participantes para direcionar a elaboração 

das oficinas subsequentes. 

A segunda oficina abordou o tema “Aproveitamento integral dos alimentos”, com o objetivo 

de contribuir para a promoção da saúde através da orientação acerca da utilização completa dos 

alimentos, evitando o desperdício e melhorando o valor nutricional da dieta. Com o intuito de 

abordar e integrar o conceito à rotina do grupo,  preparou-se, com os participantes, uma receita de 

sanduíche utilizando hortaliças com cascas.  

O tema da terceira oficina foi “Hipertensão arterial”, sendo realizada uma roda de conversa 

salientando sobre os efeitos fisiológicos, causas e consequências desta patologia. O objetivo, nesta 

oportunidade, consistiu em orientar sobre os pontos de maior relevância a respeito da hipertensão 

arterial, demonstrando como identificar a quantidade de sal e sódio em alimentos a partir da leitura 

de rótulos, além de trabalhar técnicas para promover a redução no consumo de sal na dieta. No 
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espaço da cozinha, foi elaborada a receita do “sal de ervas”, um mix de ervas desidratadas utilizado 

em preparações culinárias. Na receita preparada na oficina, foram utilizados sal marinho, 

manjericão, orégano, alecrim e salsinha. 

A quarta oficina abordou a temática “diet e light” com o objetivo de orientar os 

participantes, por meio de uma roda de conversa, a diferença entre os produtos que recebem estas 

classificações, a fim de capacitá-los a fazerem escolhas assertivas, e quando necessário, o consumo. 

O assunto foi abordado utilizando embalagens de alguns produtos para demonstrar e pontuar 

diferenças entre esses alimentos e os tradicionais. No desenvolvimento prático da atividade, buscou-

se demonstrar como é possível adaptar uma receita tradicional usando adoçante, elaborando a 

preparação Arroz Doce Diet. A prática foi elaborada em conjunto com as participantes para que 

estes pudessem aprender e posteriormente replicar a preparação e o aprendizado em suas casas. 

Durante a cocção da preparação, foi realizado um jogo de mitos e verdades, com perguntas 

relacionadas ao tema e as suas práticas no dia a dia. 

O tema abordado na quinta oficina foi “Informações Nutricionais”, com o objetivo de 

orientar os participantes sobre a quantidade de açúcar, sal, gordura e fibras presentes em alguns 

alimentos. As discentes extensionistas utilizaram kits da Clínica de Nutrição, que são tubos de 

ensaio contendo a exata quantidade de sal, açúcar, gordura e fibras de alguns alimentos, 

possibilitando a visualização da quantidade destes nutrientes nos alimentos usualmente utilizados 

pela população. Dessa forma, buscou-se por meio do material de apoio promover a conscientização 

da comunidade local, bem como orientá-los, visando à redução no consumo de alimentos 

processados e ultraprocessados, tal como orientado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014).  

O tema da sexta oficina foi “Avaliação e Orientação Nutricional”, sendo realizada a 

avaliação antropométrica por meio de peso e altura, com cálculo do Índice de Massa Corpórea. 

Utilizou-se balança plataforma para aferição do peso e fita métrica afixada à parede sem rodapé 

para avaliação da altura. O resultado foi discutido com cada participante e foi fornecida orientação 

nutricional de acordo com o perfil nutricional diagnosticado. 

A sétima oficina abordou o tema “Alimentação sustentável”, tendo como referência 

principal o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). O objetivo consistiu em 

contribuir com a promoção de uma alimentação sustentável e saudável por meio do preparo de duas 

receitas, Torta de Legumes e Refresco Tropical de Inhame, utilizando integralmente os alimentos. 

Os recursos utilizados foram  a  cozinha,  equipamentos  e  utensílios do local. Durante a preparação  
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foram feitas considerações nutricionais sobre os alimentos utilizados, os benefícios da utilização 

integral destes e orientações pertinentes aos procedimentos de higienização e manipulação de 

alimentos. 

O tema da oitava oficina foi “Carboidratos simples e complexos” e teve como objetivo 

explicar as diferenças entre estes nutrientes e as implicações do consumo de cada um na saúde. Foi 

realizada uma roda de conversa para abordar o tema e foi preparada uma receita de Escondidinho de 

Legumes para discutir as fontes de carboidratos, além de relembrar a temática do aproveitamento 

integral dos alimentos. 

Tendo como tema “Proteínas e Lipídios”, a nona oficina discutiu a importância desses 

macronutrientes na dieta, bem como orientações sobre alimentos fonte, melhores técnicas de 

preparo, valor nutricional e descarte correto do óleo de cozinha. As discentes e os participantes 

elaboraram um Rocambole de Carne Moída com Proteína de Soja. Durante o período de cocção, foi 

demonstrada a quantidade de lipídeos em alguns alimentos por meio do kit da Clínica de Nutrição. 

O tema do décimo encontro foi “Leguminosas”, com o objetivo de discutir alimentos fonte, 

melhores técnicas de preparo e valor nutricional. Foi realizada uma dinâmica com quatro tipos de 

leguminosas, para que os participantes pudessem fazer a distinção entre elas. Na sequência, 

explicou-se  quais eram as leguminosas e como estas poderiam ser incorporadas nas preparações do 

dia a dia. A sustentabilidade foi abordada por meio da economia do gás de cozinha, promovida pelo 

menor tempo de cozimento das leguminosas. A pedido  dos participantes foi elaborado novamente o 

sal de ervas, utilizado para refogar o feijão.  

Os temas da décima primeira oficina foram “Hortaliças e Vitaminas”, sendo discutidos o 

conceito, a importância desses alimentos na dieta, as técnicas de preparo, de absorção e de perdas 

nutricionais.  

A décima segunda oficina, cujo tema foi “Frutas”, abordou conceito, importância destes 

alimentos na dieta e orientação sobre as técnicas de preparo. A sustentabilidade foi tratada por meio 

de orientação quanto a aquisição, período sazonal e técnicas de preparo, buscando melhores custos, 

reduzindo perdas e obtendo maior aproveitamento das frutas. Foram feitas, neste dia, Panqueca de 

Frutas, com o objetivo de incentivar a inclusão destas nas preparações culinárias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo com o qual se trabalhou durante o ano foi formado por mulheres, de faixa etária 

entre dezoito e setenta anos, residentes do bairro Justinópolis, em sua maioria donas de casa e 

responsáveis pela elaboração das refeições dos membros de suas famílias. O número de 
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participantes nas oficinas variou entre 6 a 20 pessoas, com média de 14 pessoas em cada. As 

participantes buscavam, nas oficinas, novidades culinárias e métodos para melhorar a qualidade 

alimentar dos seus familiares.  

Ao longo das atividades e conforme a interação e a participação aconteciam, as participantes 

também relataram insatisfação em relação ao peso corporal, pois a maioria se encontrava acima do 

peso. Dessa forma, pôde-se inferir que fazia parte do interesse delas a discussão de métodos que 

viessem a tornar melhor a alimentação e consequentemente reduzir medidas antropométricas. De 

acordo com Gomes et al. (2013), a educação nutricional apresenta resultados positivos na melhora 

dos índices antropométricos e no conhecimento sobre alimentação saudável. Ainda segundo os 

autores, a educação alimentar realizada em grupos é considerada uma estratégia eficaz na promoção 

da saúde e no tratamento do excesso de peso. Segundo o princípio cinco (5) do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a Educação Nutricional tem como fundamento ainda, a promoção do autocuidado e 

da autonomia, com a mudança do comportamento centrado na pessoa, na sua disponibilidade e 

necessidades, tornando-a parte integrante do processo, garantindo assim o envolvimento nas ações e 

resultados (BRASIL, 2016). 

Ao longo das oficinas, à medida que algumas questões e conceitos foram abordados, 

surgiram dúvidas por parte das participantes, algumas advindas da utilização dos materiais 

propostos, outras da rotina cotidiana da vida doméstica. As participantes demonstraram interesse 

pelos assuntos tratados, expondo dúvidas e realizando anotações. Foram enriquecedores os 

momentos, marcados por questionamentos, compartilhamento de experiências, reflexões sobre 

hábitos e padrões alimentares, descobertas de novos conceitos e identificação entre participantes e 

discentes extensionistas. Durante as oficinas, houve a demonstração de interesse em colocar o que 

estava sendo tratado em prática. 

De maneira geral, considerados os objetivos propostos em cada oficina, entende-se que os 

resultados obtidos, ao final de cada atividade, foram satisfatórios, considerando a interação das 

participantes e a troca de conhecimentos, permitindo que tanto extensionistas quanto as 

participantes se beneficiassem dos temas abordados. Alcançou-se, assim, a proposta da extensão, tal 

qual descrito por Santos (2014), em que cabe à universidade socializar seus conhecimentos, 

difundindo-os à comunidade, com uso literal da palavra “extensão”, cujo significado “estender” 

esteja diretamente interligado a capacidade de transformação do ensino às necessidades e interesses 

da sociedade sobre a qual atua. Sob essa perspectiva, se vê compreendido um processo formado de 

conhecimento desenvolvido dentro da tríade ensino-pesquisa-extensão, na qual o aluno desenvolve 

a habilidade do “aprender a aprender-aprendendo”, que se dá pela capacidade do acadêmico de 

articular conteúdos teóricos e operacionais, levando-o á criação de oportunidades que permitam 
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desenvolver atitudes referentes ao trabalho em equipe e situações inusitadas, colocando-o em 

contato direto com a realidade social, possibilitando a vivência da interdisciplinaridade, 

oportunizando o desenvolvimento de novas habilidades e competências, permitindo ainda o 

aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos em áreas correlatas a de sua futura atuação 

profissional. 

Segundo Kops, Zys e Ramos (2013), uma abordagem educativa convencional, amparada 

apenas na transmissão de informações, geralmente se mostra insuficiente para motivar mudanças 

mais significativas das práticas de saúde. Dessa forma, buscou-se atuar dentro da comunidade de 

maneira dinâmica, trocando experiências e saberes, com o objetivo de contribuir e promover 

mudanças nos hábitos alimentares e rotinas no preparo dos alimentos. 

Em cada oficina desenvolvida, temas diferentes foram abordados, permitindo assim que se 

interviesse de forma variada na comunidade assistida. O Guia Alimentar para a População 

Brasileira (BRASIL, 2014) foi utilizado como material educativo em muitas oficinas, pois seu 

objetivo consiste na melhoria dos padrões de alimentação e nutrição da população, contribuindo 

para a promoção da saúde, por meio de informações que visem facilitar a adoção de escolhas 

alimentares mais saudáveis. 

Segundo Oliveira e Jaime (2016), o Guia Alimentar é um documento oficial que aborda os 

princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, 

que tem como propósito apoiar a educação alimentar e nutricional, e subsidiar políticas e programas 

nacionais de alimentação e nutrição no setor de saúde e também em outros setores. 

Nas oficinas, as preparações eram degustadas e neste momento eram abordados os nutrientes 

presentes na receita, funções no organismo, ingredientes que poderiam substituir os utilizados com 

o mesmo valor nutricional, tornando esses momentos propícios para a recapitulação e fixação dos 

temas propostos. Na oficina em que foi preparado o sal de ervas, cada participante levou um sachê 

com 50 gramas para experimentar em casa. A aceitação foi muito boa, sendo solicitado que em uma 

nova oficina fosse preparado novamente, o que aconteceu no décimo encontro. Segundo Araújo, 

citado por Santos (2016), o sal de ervas tem importante ação na redução do sal em sua totalidade, 

além de agregar propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias oriundo das ervas desidratadas. 

O tema sustentabilidade foi inserido no contexto de algumas oficinas almejando-se 

promover a conscientização sobre o aproveitamento integral dos alimentos, permitindo a redução na 

geração de resíduos com esta prática, além de melhorar o valor nutricional das preparações. 

Também foi discutida a prática de uma alimentação sustentável e saudável,  reforçando as diretrizes  



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

279 

apontadas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), pela utilização 

prioritária de alimentos in natura que não necessitam da utilização de embalagens, refletindo assim 

em menor impacto ambiental. 

Ribeiro, Jaime e Ventura (2017) afirmam que o ato de comer é uma ação social com sentido 

capaz de gerar novos valores e modos de vida sustentáveis. Dentro das oficinas, buscou-se abordar 

o tema de modo explicativo e prático, apurando conhecimento prévio dos participantes sobre o 

assunto. O primeiro princípio do SUS, citado em Brasil (2016), trata da sustentabilidade social, 

ambiental e econômica, para o qual a promoção da alimentação adequada e saudável, refere-se à 

satisfação das necessidades alimentares dos indivíduos e das populações, desde que ela não 

implique o sacrifício de recursos naturais. 

Carvalho (2018) destaca que a população não está acostumada a aproveitar ao máximo os 

alimentos, deixando de utilizar partes dotadas de altos valores nutricionais, que acabam sendo 

lançados no lixo, por falta de conhecimento. Percebe-se que há certo preconceito em relação ao 

aproveitamento integral de alimentos. O autor destaca que muitos julgam vergonhoso consumir 

alimentos que em teoria deveriam ir ‘parar’ no lixo. 

Buscou-se, nas oficinas, desenvolver temas teóricos e práticos que pudessem embasar 

escolhas mais assertivas e a autonomia no preparo das refeições, na montagem dos pratos e na 

rotina alimentar de cada participante e de seus familiares e, dessa forma, contribuir para a promoção 

da saúde, do cuidado e da manutenção da autonomia das participantes (CRISCUOLO; 

MONTEIRO; TELAROLLI JUNIOR, 2012). 

Percebeu-se que a aceitação e possíveis mudanças de paradigmas estão intimamente 

relacionadas ao preparo, considerando o nível de admiração e espanto das participantes em relação 

às características sensoriais das preparações, bem como à satisfação e ao interesse destas, tanto nas 

preparações desenvolvidas nas oficinas, quanto pelas receitas, visando possíveis replicações em 

seus lares. 

De maneira geral, o prazer e o entusiasmo advindos dos novos conhecimentos se dão pela 

oportunidade de incorporação de novos aprendizados, sentimento compartilhado por participantes e 

extensionistas. O interesse gera alegria pelo reconhecimento do potencial e de habilidades antes 

pouco exploradas. Tais observações são possíveis, segundo Santos (2016), pelo potencial de 

“ensinagem”, dentro do desenvolvimento de atividades de extensão, em que as trocas permanentes 

entre quem ensina e quem aprende  se tornam benéficas a ambos, dadas as possibilidades de 

permuta de conhecimentos que vão muito além daqueles apreendidos em sala de aula. Tal como 

destacado na Política Nacional de Extensão Universitária (2012), a prática de extensão é uma forma 

de, aos poucos, proporcionar educação e por consequência, melhorar a qualidade de vida da 
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comunidade participante. Essa interação e oportunidade de contato com pessoas, sedentas por 

aprendizados e conhecimentos, torna o educando cada vez mais experiente, propiciando a formação 

de profissionais de qualidade com maior valor de ética e humanismo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação em projetos de extensão possibilita ao discente extensionista a aquisição de 

uma bagagem de conhecimento que só pode ser apreendida diante da realidade do momento. 

Conhecer e se relacionar com pessoas de diferentes hábitos permitem compreender como um 

mesmo conteúdo elaborado pode ser absorvido de maneira distinta pelos participantes presentes, 

fazendo-os entender que é preciso respeitar e valorizar as diferentes expressões da identidade e 

individualidade das pessoas.  

Importante ainda ressaltar a troca de aprendizados e conhecimentos, pois os discentes 

extensionistas adentram nos projetos com a vaga ideia e grande interesse em levar informações aos 

participantes, contudo o que de fato acontece é que os mesmos acabam por aprender de maneira 

singular. As variadas oficinas, temas e propostas trabalhadas ao longo do ano e ainda considerando 

a idade e a vivência das participantes do projeto, tornou possível absorver conhecimentos práticos, 

diversidades no preparo culinário e identificar alimentos aceitos e não aceitos naquela região. Por 

meio das oficinas promovidas, tornou-se possível observar a importância de trabalhos de educação 

nutricional junto ao público leigo, haja vista que os avanços tecnológicos e os meios de 

comunicação oportunizaram a disseminação de informações errôneas sobre alimentação saudável e 

qualidade de vida. 

 

Área do conhecimento: 4.05.00.00-4 Nutrição. 
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RESUMO 

 

O objetivo desse relato consiste em avaliar a contribuição do projeto de extensão Respira-Ações na formação de 

estudantes de Fisioterapia. As ações do projeto abrangeram o estudo, planejamento, orientação, avaliação, reavaliação, 

supervisão e aplicação de exercícios físicos em grupo, buscando a inclusão social e a promoção do envelhecimento 

ativo. Além disso, buscou-se promover a interdisciplinaridade e a relação entre teoria e prática, bem como promover o 

intercâmbio entre a universidade e a comunidade, visando à manutenção da independência funcional de idosos. Para 

avaliar a percepção dos estudantes, foi aplicado um questionário com onze perguntas com questões relacionadas com as 

dificuldades e facilidades enfrentadas nas atividades, contribuições do projeto na vida acadêmica e pessoal e a 

importância de exercitar a extensão na vida acadêmica. A principal dificuldade relatada pelos estudantes foi elaborar 

atividades para um grupo de idosos heterogêneo; a contribuição do projeto para o desenvolvimento acadêmico e pessoal 

foi poder desenvolver e realizar as atividades propostas no projeto, a prática do ensino, desenvolver habilidades como 

ser menos tímido, conseguir falar em público, ter mais iniciativa, criatividade e segurança. Os estudantes puderam 

associar a teoria à prática, obter experiências além da sala de aula visando à interdisciplinaridade e o contato direto com 

a comunidade, buscando atender as necessidades desse público, ampliando os conhecimentos, trocando experiências e 

favorecendo a consolidação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Formação Acadêmica. Extensão comunitária. 

 

                                                           
1
 Financiamento: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias, Campus Poços de Caldas (Pró-reitoria de Extensão 

–PROEX). 
2
 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: mariapaulaf- 

012@hotmail.com. 
3
 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: biancaa.a.santos@hotmail.com. 

4
Graduando do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: 

natangabrielmb2013@hotmail.com. 
5
 Graduando do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: renatotuina@gmail.com. 

6
 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: babiflorido@gmail.com. 

7
 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: layssa.alessandri@outlook.com. 

8
Graduando do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: lucascustodiocru@outlook.com. 

9
Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: 

mariafernanda_callegari@hotmail.com. 
10

 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: thamara.c.silva@outlook.com 
11

 Orientador, colaborador, Professor Dr. Curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: 

mbranco@pucpcaldas.br. 
12

 Orientadora, coordenador, Professor Me. Curso de Fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. E-mail: 

imaculada@pucpcaldas.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

283 

REPORTS REGARDING THE CONTRIBUITION OF THE EXTENSION 

PROJECT RESPIRA AÇÕES IN THE FORMATION OF FISIOTERAPY 

STUDENTS 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this report is to evaluate the contribution of the “Respira-Ações” extension project in Physical Therapy 

graduation students. The project's actions included the study, planning, orientation, evaluation, reevaluation, supervision 

and application of physical exercises in a group of people aiming social inclusion and the promotion of an active aging. 

In addition, we made an effort to promote interdisciplinarity and the interchange between theory and practice, as well as 

advocate the exchange between the university and the community, aiming at maintaining the functional independence 

of the elderly. To evaluate students' perception, a questionnaire with eleven questions was applied with questions 

related to the difficulties and facilities faced in the activities, contributions of the project in the academic and personal 

life and the importance of exercising the extension in the academic life. The main difficulty reported by students was to 

develop activities for a heterogeneous elderly group. The project's contribution to academic and personal development 

was to promote the abilities to develop and carry out the activities proposed in the project, teaching practice, develop 

skills in order to be less shy, to be able to speak in public, to have more initiative, to be more creative and self-secure. 

The students were able to associate theory with practice, allowing experiences beyond the classroom, aiming at 

interdisciplinarity and direct contact with the community, seeking to meet the needs of this public, expanding 

knowledge, exchanging experiences and favoring the consolidation of the inseparability between teaching, research and 

extension. 

 

Keywords: Physical Therapy. Academic graduation. Community extension. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da população idosa em todo o mundo, inclusive no Brasil, nas últimas décadas, 

reflete-se diretamente nos serviços de assistência social e de saúde à população geriátrica. 

(FREITAS; SCHEICHER, 2010). 

De acordo com Silva e Almeida (2013), no Brasil, verifica-se um crescente aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis, tais como as doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, 

que comprometem a funcionalidade, a autonomia e a independência do idoso e podem resultar em 

institucionalização de longa permanência. Em geral, essas doenças são de longa duração, múltiplas, 

exigem acompanhamento multidisciplinar permanente, intervenções contínuas e requerem que 

recursos materiais e humanos sejam despendidos, gerando encargos sociais e ao sistema público. 

(BRASIL, 2007). 

Dessa forma, é necessário um planejamento para contemplar as expectativas de saúde e 

atender as demandas impostas, diante deste cenário, havendo a necessidade de uma reorientação dos 

serviços de saúde, objetivando a criação de estratégias para a prevenção de doenças e o controle de 

cronicidade que permitam aos idosos uma melhor qualidade de vida. (CAMACHO; COELHO, 

2010). Portanto, torna-se a importante criar ações que possam atender as demandas da população 
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idosa, residentes ou não em instituição de longa permanência, buscando a manutenção ou a 

recuperação da autonomia e a independência funcional do idoso. Assim, tais ações possibilitam a 

participação da comunidade acadêmica em demandas sociais, contribuindo para a transformação 

desses indivíduos. 

A extensão universitária representa um processo acadêmico vinculado à formação ampliada 

do cidadão, à produção e ao intercâmbio de conhecimentos que visem à transformação da realidade 

social. Enquanto função acadêmica da universidade, a extensão articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável, por meio de um trabalho inter e transdisciplinar capaz de favorecer uma visão 

global das questões sociais. (ALVES, 2004). Dessa forma, pautamo-nos na Política de Extensão 

Universitária da PUC Minas (2006), que busca articular ensino, pesquisa e extensão visando à 

inclusão social, a formação cidadã e humanística, e o desenvolvimento integral do ser humano, bem 

como viabilizar uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2012), a graduação, nas 

dimensões ensino, pesquisa e extensão, deve possibilitar ao aluno o domínio das competências e 

habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Ainda, a extensão universitária, 

integrada ao ensino e à pesquisa é enfatizada como parte do fazer acadêmico e um dos lugares do 

exercício da função social das Instituições de Ensino Superior. Assim, uma ação pedagógica 

extensionista favorece a vocação técnico-científica, a vocação humanizadora e o compromisso 

social. É notório que a extensão universitária contribui para a formação profissional, pois, por meio 

das dificuldades encontradas, na vivência de situações reais, há necessidade de articular a teoria e a 

prática, trabalhar coletivamente, incluindo pessoas e ideias, convivendo com pessoas de diferentes 

saberes, mas com objetivos em comum, buscando construir uma sociedade democrática e inclusiva. 

(ALVES, 2004). 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Fisioterapia (2006) da PUC-Minas campus 

Poços de Caldas tem entre seus objetivos a formação generalista do fisioterapeuta, que deverá 

participar da promoção, prevenção e reabilitação da saúde individual e coletiva, com olhar 

humanista   e   visão  holística,   além  de  conhecer  e  intervir  em  situações  de  saúde  e  doença, 

considerando o contexto social e econômico da população a que presta serviço e fundamentado no 

perfil epidemiológico da região em que atua. Sendo assim, o objetivo deste relato foi avaliar a 

contribuição do projeto de extensão Respira-Ações na formação de estudantes de Fisioterapia. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Respira-Ações foi um projeto desenvolvido junto a uma população definida, com caráter 

inclusivo, que visou unificar ações de pesquisa, extensão e ensino. Foi executado nas dependências 

da Clínica de Fisioterapia da PUC MINAS, e no Asilo São Vicente de Paulo, ambos localizados no 

município de Poços de Caldas. O público alvo deste trabalho foram os estudantes do curso de 

Fisioterapia que participaram do projeto de extensão Respira-Ações, como beneficiários de bolsa ou 

voluntários, no segundo semestre de 2017. 

Os alunos extensionistas foram selecionados pela Chamada Unificada para Preenchimento 

de Vagas da Extensão Universitária. Após a seleção, foram feitas reuniões para que todos pudessem 

conhecer o projeto, seus objetivos e métodos empregados para a sua execução. Além disso, todos os 

alunos extensionistas participaram de oficinas para que pudessem ser capacitados e treinados quanto 

às técnicas de avaliação e demais rotinas do projeto. 

A seguir, estão descritas as ações desenvolvidas no projeto para a melhor contextualização 

da trajetória extensionista dos estudantes. 

Os idosos foram convidados a participar do projeto, e, caso aceitassem, era realizado o 

preenchimento de ficha de anamnese acerca dos dados sociodemográficos, história clínica, 

medicações de uso rotineiro e hábitos de vida, aplicação de avaliação da qualidade de vida 

(questionário genérico QV SF-36), coleta de dados vitais (pressão arterial, frequência cardíaca e 

saturação periférica de oxigênio), medidas de dados antropométricos (peso, altura, índice de massa 

corporal, relação cintura quadril) medidas do perímetro torácico (cirtometria torácica), nível de dor 

(escala visual numérica), avaliação da incapacidade funcional (questionário Roland Morris), teste 

de caminhada de seis minutos e velocidade da marcha por meio do 4-Meter Gater Speed. 

Para operacionalizar as ações do projeto, os extensionistas foram divididos em duas equipes, 

que rodiziaram no planejamento e aplicação das atividades na instituição de longa permanência para 

idosos (ILPI) e na Clínica de Fisioterapia. Para a aplicação e orientação dos exercícios em grupo, 

atividades lúdicas e de socialização, foram realizados encontros semanais da equipe. 

Deve ser aqui ressaltada a importância acadêmica em lidar com diversas formas de 

envelhecimento. Ao intervir na população idosa institucionalizada, o aluno extensionista teve a 

oportunidade de vivenciar  as  atividades propostas dentro de outra realidade,  em  outro contexto, 

possibilitando ainda a oportunidade de interação multidisciplinar com os funcionários da ILPI 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos), assim ampliando intervenção social na tentativa de 

compreender os problemas que afetam a sociedade. 
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Como previsto nas políticas públicas para a saúde do idoso, são necessárias atitudes 

definidas na abordagem de atenção à saúde com ênfase no trabalho interdisciplinar com vistas a 

preservar a autonomia, a participação, o cuidado, a autossatisfação e a possibilidade de o idoso atuar 

em contextos sociais. (CAMACHO; COELHO, 2010). 

Os encontros para a execução das atividades com os idosos aconteceram duas vezes por 

semana e tiveram a duração de aproximadamente 60 minutos. Inicialmente e ao final das atividades 

eram colhidos os sinais vitais (pressão arterial frequência cardíaca e saturação periférica de 

oxigênio) e, na sequência, eram orientados exercícios que envolveram: fortalecimento muscular, 

treino de equilíbrio, treino de coordenação motora, alongamentos globais e exercícios respiratórios. 

Buscou-se trabalhar o exercício aeróbio e o fortalecimento de grandes grupos musculares 

visando ganho ou manutenção da capacidade funcional. Os exercícios deveriam seguir uma 

sequência visando a aquecimento, condicionamento e resfriamento, para o ajuste adequado das 

variáveis cardiorrespiratórias. Além disso, buscou-se também, elaborar atividades que envolvessem 

coordenação motora fina, estimulação da memória e atividades lúdicas para a diversão e integração 

dos idosos. 

De acordo com Camacho e Coelho (2010), o exercício físico é uma importante ferramenta 

para modificar os hábitos de vida dessa população, retardando o aparecimento de doenças crônicas 

e mantendo os idosos funcionalmente capazes para realizar as atividades de vida diária, o que está 

de acordo com as políticas públicas para a saúde do idoso. 

Para o planejamento, avaliação, registro, redirecionamento, bem como a execução das ações 

que envolveram as atividades do projeto, tanto na Clínica de Fisioterapia quanto na ILPI, foi 

necessário inter-relacionar e resgatar conhecimentos de várias disciplinas curriculares, o que 

possibilitou aos extensionistas unir a teoria e a prática, ampliando a sala de aula. Além disso, a 

partir das experiências vivenciadas, surgiram desafios que direcionaram os estudantes em buscar 

respostas, o que os levou a adquirir novos conhecimentos, comprovando que “nesse sentido, a 

relação entre ensino e extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, na medida em que 

ambos se constituem em sujeitos no mesmo ato: aprender.” (BRASIL, 2006). 

Outro aspecto importante a ser destacado foi que parte dos dados coletados no projeto serviu 

como material para elaboração de resumos que puderam ser apresentados pelos estudantes em 

diferentes eventos; além disso, os dados colhidos também serviram para elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso, sendo que estes surgiram da curiosidade e interesse despertados nos alunos 

extensionista  que  participaram  do  projeto e  buscaram estudar mais profundamente o tema. Dessa 

forma, como citado por Santos, Rocha e Passaglio (2016), “na relação  pesquisa-extensão, prevalece  
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a produção de conhecimentos práticos e teóricos que podem colaborar com o desenvolvimento 

acadêmico e proporcionar benefícios à sociedade.” (SANTOS; ROCHA; PASSAGLIO, 2016, p. 

25). 

No intuito de avaliar a percepção dos estudantes que participaram do projeto de extensão, foi 

aplicado um questionário estruturado de onze perguntas criado por Biondi e Alves (2011). O 

questionário apresenta questões relacionadas com as dificuldades e facilidades enfrentadas nas 

atividades, bem como o significado e a importância de exercitar a extensão na vida acadêmica. 

As informações aqui detalhadas foram coletadas em novembro e dezembro de 2017. Foram 

entrevistados todos os estudantes que eram participantes do projeto Respira-Ações, sendo 4 

beneficiários de bolsa e 5 não beneficiários de bolsa. O número similar de estudantes bolsistas e 

voluntários participando do projeto demonstrou o interesse dos estudantes na prática da extensão 

para a sua formação, independentemente da remuneração. De acordo com Serrano (2010) citado por 

Biondi e Alves (2011), o voluntarismo na extensão universitária é positivo e inicia uma tomada de 

consciência na necessidade de mudanças na forma de atuação das universidades, em relação com a 

sociedade. 

Os dados foram organizados da seguinte maneira: tempo de participação do estudante no 

projeto, definição de extensão universitária pelo estudante, dificuldades e facilidades na extensão, 

desenvolvimento acadêmico e pessoal. Quanto ao tempo de permanência no projeto, 2 estudantes 

participaram por 3 semestres, 4 estudantes participaram por 2 semestres e 3 estudantes participaram 

por um semestre. O tempo de permanência pode ser considerado bom, uma vez que a maioria dos 

estudantes permaneceu no projeto por um ano ou mais. 

Já com relação à definição de extensão universitária, alguns estudantes não definiram a 

extensão de forma completa, a grande maioria considerou como uma atividade acadêmica que se 

realiza com a comunidade externa à universidade, porém um aspecto importante relatado por alguns 

estudantes foi perceber a extensão como um processo de mão dupla, no qual a universidade leva 

conhecimento, mas também traz o conhecimento da comunidade. 

O Plano Nacional de Extensão (2012) assinala a concepção de extensão como prática 

acadêmica que interliga a universidade, nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as 

demandas da maioria da população, como uma prática que possibilita a formação do profissional 

cidadão e se credencia, junto à sociedade, como espaço privilegiado de produção do conhecimento 

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. Na formação do profissional, é 

imprescindível sua interação com a sociedade para situá-lo historicamente, identificá-lo 

culturalmente e referenciar sua formação técnica à realidade (BRASIL, 2001). 
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De acordo com os resultados levantados com o questionário, a maior fonte de pesquisa 

utilizada para a definição de extensão universitária foi obtida pelos estudantes durante a 

participação no projeto (100%), seguida por disciplinas cursadas (22%). Isso demonstra que alguns 

estudantes entendem a extensão de uma maneira fragmentada. Não conseguem correlacionar que 

existem atividades extensionistas que são desenvolvidas em disciplinas curriculares, e isso também 

é extensão universitária. 

No que tange às facilidades encontradas no projeto 88,8% dos estudantes relataram como 

fácil a interação com a população idosa, tanto na clínica como na ILPI. E a maior dificuldade 

relatada por 66,6% dos estudantes foi elaborar atividades para um grupo de idosos muito 

heterogêneo, no caso dos idosos residentes na ILPI, e criar atividades diferentes a cada semana 

(33,3%). No entanto, a maioria dos estudantes (66,6%) afirmou conseguir superar a sua dificuldade 

por meio de troca de experiência entre os membros da equipe, aplicando o conhecimento adquirido 

em sala de aula (relacionando a teoria com a prática) e também por meio de pesquisas sobre o tema. 

O processo extensionista, de acordo com Brito e colaboradores (2013), favorece o reconhecimento 

do campo das vivências profissionais apresentando as diversidades e adversidades da realidade 

profissional, vividos ainda no processo de formação acadêmica. 

De acordo com Biondi e Alves (2011), as dificuldades encontradas em um projeto de 

extensão impulsionam o aprendizado e incentivam à busca de novas possibilidades. Acreditamos 

que foi exatamente isso que ocorreu com esses estudantes, pois, diante dos desafios buscaram por 

soluções e conseguiram intervir de forma positiva no sentido de orientar atividades visando 

promover uma melhora na qualidade de vida dos idosos. 

Outro aspecto importante que pode ser destacado foi o desafio de propor atividades para 

idosos institucionalizados, que apresentavam maior vulnerabilidade, sendo muitas vezes limitados 

fisicamente e com alterações cognitivas, diferindo sobremaneira do idoso não institucionalizado. 

Essa vivência proporcionou ao estudante a oportunidade de lidar com diferentes demandas, 

promovendo o desenvolvimento de práticas colaborativas junto aos demais membros da equipe de 

saúde do asilo. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2012), a interdisciplinaridade é 

um princípio fundante da formação dessas competências e habilidades, por ser uma estratégia que 

permite a conciliação complementar de domínios próprios de diferentes áreas do conhecimento, 

conceitos e metodologias, de modo a iluminar um problema e construir soluções mais abrangentes. 

A integração entre os estudantes e idosos, relatada como a maior facilidade do projeto, foi 

capaz de promover uma melhor socialização entre diferentes gerações, com diferentes realidades, 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

289 

sendo fundamental para a formação de um profissional de saúde preocupado com o cuidar de forma 

integral e humanizada. 

Sobre o desenvolvimento acadêmico, as maiores contribuições relatadas pelos estudantes 

foram: participar do projeto de extensão – que promoveu a construção de conhecimentos e auxiliou 

no seu desenvolvimento em sala de aula (100%), ajudou a desenvolver as atividades propostas pelo 

projeto de extensão (100%), ajudou a colocar  em prática atividades propostas pelas disciplinas de 

graduação (100%), ajudou a realizar atividades não contempladas na grade curricular (66,6%). Com 

a experiência no projeto, os estudantes relataram que desenvolveram: liderança, comprometimento, 

responsabilidade social, trabalho em equipe, se tornaram menos tímidos, tiveram uma maior 

facilidade para falar em público, se tornaram mais criativos e apresentaram mais segurança na 

abordagem com os idosos. O desenvolvimento do aspecto pessoal é de fundamental importância 

para o estudante enfrentar e se sobressair no mercado de trabalho. 

Os estudantes destacaram ainda que os pontos fortes do projeto foram: maior integração 

favorecendo a troca de experiências, a interdisciplinaridade, a intergeracionalidade, vivência prática 

que ampliou o espaço da sala de aula. 

Outro ponto destacado como valoroso do projeto, foi a inserção precoce no ambiente 

terapêutico e maior aproximação com a prática clínica do fisioterapeuta. Molina e colaboradores 

(2013) destacam que a vivência na extensão aproxima o estudante da prática profissional em uma 

situação real, servindo muitas vezes de orientação para o rumo que se pretende dar à carreira 

escolhida, além de gerar maior segurança para lidar com situações-problema na prática profissional. 

Além disso, a participação da comunidade interna e externa à Universidade ampliou as 

possibilidades de atuação dos estudantes, professores e curso de Fisioterapia na sociedade em que 

estão inseridos, propiciando um maior conhecimento da população idosa com problemas 

cardiorrespiratórios na cidade de Poços de Caldas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de extensão Respira-Ações contribuiu para uma formação mais completa dos 

estudantes de Fisioterapia, pois ampliou o espaço da sala de aula, favoreceu a troca de experiências, 

a interdisciplinaridade, a intergeracionalidade, o desenvolvimento acadêmico e pessoal, bem como a 

intervenção social na tentativa de compreender os problemas que afetam a sociedade e a busca por 

transformações. 

 

Área do Conhecimento: 4.08.00.00-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
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RESUMO 
 

Este relato originou-se da análise reflexiva de práticas de extensão na disciplina Planejamento Ambiental Urbano do 

curso de Arquitetura e Urbanismo - PUC Minas, em função de demandas por assessoria técnica à associação de 

catadores Coopersol Leste, que atua no bairro Santa Tereza, localizado na região pericentral de Belo Horizonte. A 

cooperativa quer ampliar seus serviços no local, para além da coleta seletiva. O objetivo das práticas extensionistas foi 

propor intervenções para reabilitação ambiental urbana do bairro, considerando os princípios da cidade geossuportada e 

a capacidade de suporte do sítio. Acredita-se que se esses princípios considerassem as práticas socioespaciais de 

cuidado com o meio ambiente pelos moradores, a associação de catadores poderia incorporar essas práticas na 

ampliação de seus serviços. Coletar, tratar e destinar corretamente os resíduos de todo tipo, desde o orgânico até as 

águas residuais domésticas, são ações que reduzem as possibilidades de contaminação do lençol freático. A devolução 

das práticas de extensão aos moradores e catadores que atuam no bairro, a partir de simulações de intervenções de 

reabilitação ambiental urbana, demonstrou possibilidades de parcerias entre os dois grupos sociais. Essa devolução foi 

realizada a partir de uma exposição no bairro, denominada pelos alunos de “Hidrofilia”. 

 

Palavras-chave: Reabilitação Ambiental Urbana. Cidade Geossuportada. Capacidade de Suporte do Sítio. 

 

HYDROPHILIA: proposals for urban environmental rehabilitation of  

Santa Tereza District 

 

ABSTRACT 
 

This article originated from the reflective analysis of extension practices on the subject Urban Environmental Planning 

of the course of Architecture and Urbanism - PUC Minas (Pontifical Catholic University of Minas Gerais) on the basis 

of demands for technical assistance to the Association of collectors Coopersol Leste who plays in the Santa Teresa 

district, located near the center of  Belo Horizonte. The cooperative wants to expand its services in the neighborhood, in 

addition to the separate collection. The goal of extension practices was to propose urban environmental rehabilitation 

interventions of  the neighborhood, considering the principles of the geographically supported city and the ability to 

support the site. It is believed that if these principles considered the social practices of environmental care done by the 
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inhabitants, the Association of garbage collectors could incorporate these practices on extension of its services. Collect, 

treat and properly allocate the waste of all kinds, from the organic to the domestic waste water, reduces the possibilities 

of contamination of the water table. The return of extension practices to the residents and collectors who work in the 

neighborhood, from simulations of urban environmental rehabilitation interventions, demonstrated possibilities for 

partnerships between the two groups. This return was made from an exhibition in the neighborhood, named by the 

students of “Hidrofilia”. 

 

Keywords: Urban Environmental Rehabilitation. Geosupported  City. Site Support Capacity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este relato apresenta a síntese das práticas extensionistas realizadas na disciplina 

Planejamento Ambiental Urbano, ofertada para 30 alunos do 5° período de Arquitetura e 

Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no segundo 

semestre de 2018, nos turnos da tarde e da noite. As práticas extensionistas, vinculadas ao projeto 

de extensão Escola de Formação de Autoprodutores em Processos Socioambientais (Prosa)
5
, 

culminaram com a devolução dos trabalhos para os moradores do bairro Santa Tereza e para os 

catadores associados da Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região 

Leste (Coopersol Leste), por meio da exposição denominada “Hidrofilia”, no cine Santa Tereza, no 

período de 20 a 25 de novembro de 2018.  

O nome “Hidrofilia”, do grego (hydros) "água" e φιλια (filia) "afeição", refere-se à 

propriedade de ter afinidade por moléculas de água. Tal título foi escolhido para a exposição, já que 

o estudo levou em consideração o caminho das águas no bairro e seus efeitos no território. As 

análises e intervenções propostas pelos alunos consideraram as microbacias hidrográficas em que o 

bairro se insere. Os alunos levaram em conta essas microbacias como unidades de planejamento e 

ação, a partir da análise dos impactos da urbanização formal e as possibilidades de ampliação dos 

serviços prestados pelos catadores organizados na região, com vistas a promover a digna inserção 

social  desse  grupo  na  região. Durante a  exposição, os alunos puderam ter um contato mais direto  

 

 

                                                           
5
 “Prosa” é um projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, aprovado pelo edital nº 

088/2017 da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), e visa trabalhar junto aos autoprodutores do espaço da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Tradicionalmente, o trabalho do Escritório de Integração presta assessoria técnica 

direta a autoprodutores do espaço. A partir da experiência da Antiga Escola de Formação de Mão de Obra (EFMO), 

surgiu a proposta da escola Prosa. O planejamento das ações diretas pretende ser colaborativo, de modo que os 

autoprodutores possam atuar nos processos de decisão sobre o território, a partir do seu conhecimento, da sua 

experiência e das suas práticas. A expectativa é a de que outras tecnologias de construção e de urbanização, ditas 

alternativas ou marginais, possam reverter processos da urbanização extensiva e predatória, tornando-se  promissoras 

tanto a autoprodutores quanto a estudantes, professores, técnicos, operários e outros praticantes da Arquitetura e 

Urbanismo. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/and
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com todos os visitantes, tiraram dúvidas, explicaram o desenvolvimento ao longo do semestre, 

debateram as propostas sugeridas e ressaltaram como elas poderiam agregar algo à qualidade de 

vida dos moradores e à ampliação dos serviços prestados pelos catadores. 

Os estudos foram embasados no texto Aos destituídos, as cabeceiras, da urbanista 

Margarete Araújo Silva (2013), e suas respectivas críticas ao processo convencional de 

urbanização; além dos parâmetros constituídos pelo engenheiro geólogo Edézio Teixeira de 

Carvalho (1999) sobre cidade geossuportada em sua publicação Geologia Urbana Para Todos - 

Uma Visão de Belo Horizonte.  

Após coletados os dados em campo, nos meses de agosto até setembro, foi possível mapear 

os impactos da urbanização formal nas microbacias do bairro Santa Tereza e as práticas 

socioespaciais de cuidados com o meio ambiente, presentes no cotidiano do território. A partir das 

práticas existentes e da investigação de técnicas de urbanização sustentável, as duas turmas da 

disciplina propuseram intervenções para requalificação ambiental urbana do território. 

O bairro de Santa Tereza está localizado no topo de um morro, cujas encostas contribuem 

com duas bacias hidrográficas – córrego da Mata e ribeirão Arrudas.  Comparado a outros bairros 

de Belo Horizonte, o Santa Tereza ainda consegue preservar  características de sua formação inicial 

e o modo de vida de cidade do interior. A mobilização dos moradores na década de 1990, que se 

organizaram em associações de bairro, impediu a verticalização da área mediante a reivindicação 

junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), para transformá-lo em Área de Diretrizes 

Especiais (ADE). 

A exposição “Hidrofilia” foi realizada com o objetivo de apresentar  o levantamento físico-

ambiental das unidades hidrográficas em meio urbano, os impactos da urbanização e as propostas 

de reabilitação ambiental para o bairro, que também incluíssem e ampliassem os serviços 

prestados pelos catadores que atuam na região. 

Anteriormente à elaboração das práticas extensionistas na disciplina, foram realizadas 

diversas reuniões e encontros para o alinhamento de informações e objetivos. No dia 30 de abril de 

2018, ocorreu uma visita à Coopersol Leste, com o intuito de entender como é realizada, 

atualmente, a coleta seletiva no bairro Santa Tereza, e identificar as necessidades para expansão 

dos serviços prestados pela cooperativa, apontadas pela presidente Vilma Estevam.  

Vilma destacou que gostaria de incluir os catadores autônomos da região na cooperativa, 

de forma a criar uma interação entre os trabalhadores desta e esses catadores. Além disso, houve 

um interesse de criar possíveis parcerias com moradores que reutilizem os materiais coletados, de 

forma que eles seriam incluídos no sistema como local de recepção. 
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Do ponto de vista da formação do aluno, as práticas de extensão na disciplina 

proporcionaram a compreensão e a avaliação das condições físico-ambientais como elementos ao 

mesmo tempo condicionantes do processo de urbanização e sujeitos às suas transformações; o 

desenvolvimento da capacidade de avaliar as inter-relações entre os condicionantes 

físicoambientais e a morfologia urbana e a mesoestrutura urbana; o desenvolvimento da 

capacidade de avaliar os impactos ambientais provocados pelo processo de urbanização sobre uma 

unidade hidrográfica; e o entendimento das relações sociais de produção do espaço e como essas 

relações são espacializadas no território. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Para o início da investigação do espaço, foram apresentadas, analisadas e discutidas em 

sala as concepções contidas no marco teórico. Em seguida, foram acrescidas características 

geotécnicas do espaço de forma prática, resultando na produção de maquetes físicas, para facilitar 

a interpretação do bairro Santa Tereza. Posteriormente, as áreas do bairro foram divididas de 

acordo com os principais elementos das microbacias presentes, utilizando como delimitação os 

divisores de água e linhas de drenagem. Fundamentalmente os alunos, então, visitaram o local de 

estudo com o olhar direcionado para suas respectivas áreas, objetivando coletar informações sobre 

a dinâmica urbana singular: 

a) Inserção geográfica: 

 Localização da unidade em estudo no âmbito da rede hidrográfica geral. 

b) Condicionantes físico-naturais: 

 Caracterização básica dos principais aspectos da base físico-natural: 

 Hidrografia e drenagem natural (cabeceiras, nascentes, cursos d’água, linhas de 

drenagem, divisores de água, lagoas, barragens, brejos etc.); 

 Declividade e relevo: condições gerais de declividade (equidistância das curvas de 

nível, cotas mínimas e máximas, definição de classes de declividade) e elementos de 

relevo (topos de morro, linhas de cumeada, fundos de vale, encostas, depressões 

etc.); 

 Geologia: caracterização geológico-geotécnica e predisposição aos riscos geológicos; 

 Áreas verdes: áreas permeáveis (quintais, praças, parques, jardins etc.). 

c) Identificação e compreensão das alterações provocadas pela urbanização: 

 Urbanização e ocupação de topos  de morro / cabeceiras: 

 Caracterização da urbanização e ocupação do solo em topos de morro  e em encostas 
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(sistema viário, mesoestrutura, edificações) e compreensão de seus impactos 

ambientais (movimentos de terra para implantação do sistema viário e das 

edificações, implantação do lote, assentamento das edificações e fundações, geração 

de áreas de risco de escorregamento e erosão, sistemas de contenção, 

impermeabilização do solo e suas consequências, redução e supressão da cobertura 

vegetal e solo agricultável, desempenho da mesoestrutura implantada (resíduos, 

alterações microclimáticas, poluição etc.); 

 Urbanização e ocupação de fundos de vale: caracterização da urbanização e 

ocupação do solo em fundos de vale (sistema viário, mesoestrutura, edificações) e 

compreensão de seus impactos ambientais (ocupação de áreas inundáveis, 

canalização de cursos d’água, geração de áreas de risco de assoreamento e 

inundação, desempenho da mesoestrutura implantada (resíduos, alterações 

microclimáticas, poluição etc.). 

 

Segundo as percepções dos estudantes, juntamente à orientação da professora, foram 

indicados no bairro os pontos referentes ao relevo, como topo de morro, encostas e fundos de vale, 

além de fortalecer as consequências geradas pela urbanização no ambiente. Relevo é o conjunto de 

saliências que existem na Terra. São exemplo disso montanhas, montes e quaisquer outros 

elementos naturais que aparecem em um nível acima do solo. O relevo aparece desde o fundo dos 

oceanos até o topo das montanhas e sofre influências externas a todo momento, seja do vento, da 

chuva ou do próprio homem. Montanhas, planícies e planaltos e depressões são exemplos de 

relevo formados pela litosfera. O fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por 

onde escoam as águas das chuvas. O topo de morro é o ponto mais alto do relevo. Já o termo 

encosta é definido como a declividade apresentada pela diferença de dois pontos, um mais baixo e 

outro mais alto, encontrada principalmente em morros, montanhas e serras. Elas podem ser 

côncavas (concentradoras de água e onde se desenvolvem as linhas de drenagem) ou convexas 

(dispersoras de água e onde se localizam os divisores d’água). 

Ao longo do semestre foram desenvolvidas brochuras mostrando as análises parciais; 

discussões sobre possíveis locais de intervenção para reabilitação ambiental; propostas de 

intervenção e desenvolvimento de pranchas-síntese; divulgação e montagem da exposição e 

realização do evento junto aos moradores e catadores. 
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Figura 1 - Exposição “Hidrofilia” no cine Santa Tereza / Cartaz da exposição 

 
Fonte: Escritório de Integração (2018). 

 

2.1 Microbacia como unidade de planejamento e ação 

 

Uma bacia hidrográfica é o conjunto do relevo que permite o escoamento das águas pluviais 

e fluviais. As bacias são limitadas pelos elementos na cota mais alta do relevo, nomeada divisor de 

águas, e na cota mais baixa, denominada fundo de vale. Neste sempre estará presente o curso 

d´água principal da bacia, cuja foz deságua em outro rio ou no mar. Toda bacia tem em sua 

composição sub-bacias com rios afluentes e ribeirões. Como dito anteriormente, o bairro de Santa 

Tereza está localizado em duas bacias hidrográficas: córrego da Mata e ribeirão Arrudas. 

Além da localização da área de estudo nas bacias hidrográficas, o planejamento ambiental 

urbano deve considerar os efeitos do ciclo das águas no território, uma vez que a drenagem das 

águas das chuvas afeta diretamente o meio ambiente construído. A desconsideração desse fator pelo 

planejador urbano acarreta alagamentos, degradação do solo e perda de recursos hídricos. 

O modelo de urbanização convencional, ao projetar a cidade preferencialmente em função 

do sistema viário e do parcelamento do solo, ignora o ciclo das águas. A retificação e o 

tamponamento de cursos d’água e a drenagem da água da chuva impedem sua infiltração e a recarga 

do lençol freático. 

A cidade de Belo Horizonte é um exemplo do caos que o planejamento urbano rodoviarista 

causa na época de chuvas. Por isso, é muito importante entender sobre a bacia hidrográfica que 

banha o bairro em estudo e a capital mineira. A microbacia do córrego da Mata contribui com a 

sub-bacia ribeirão Arrudas, que, por sua vez, contribui com a bacia do Rio das Velhas (que se liga 

com a bacia do Rio São Francisco). Além do assoreamento dos rios, a urbanização convencional 

contamina suas águas, prejudicando os municípios que estão à jusante da capital mineira. 
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2.2 Camadas estruturais da cidade 

 

Os trabalhos da disciplina abordaram o território por temas (condições infraestruturais, 

sistemas de mesoestrutura urbana, superestruturas autoproduzidas), segundo o entendimento da 

cidade a partir das proposições da Geologia Urbana. Para esta, a cidade é uma sobreposição de três 

camadas (infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura), independentes, mas indissociáveis, e 

produtos da interação do homem com um território previamente constituído, que constitui – ele 

mesmo – a condição única da chamada sustentabilidade, qualquer que seja sua adjetivação. 

Presente nos objetivos estratégicos da universidade e no Projeto Político Pedagógico do 

curso de Arquitetura e Urbanismo, a sustentabilidade, quando tomada como uma dimensão 

ecológica possível e necessária ao contexto atual das cidades brasileiras, contrapõe-se a uma 

realidade em que a urbanização e toda a ação técnica do homem sobre o meio tem resultado na 

constante e progressiva degradação dos recursos e das condições naturais, tanto quanto das relações 

sociais e do cotidiano. A partir dessa percepção, a disciplina Planejamento Ambiental Urbano adota 

o conceito de cidade geossuportada, que implica a compreensão da interação permanente entre os 

sistemas urbanos – a infraestrutura (plataforma geológica, atmosfera, meio físico natural, 

paisagem),  a mesoestrutura (sistema necessário para o funcionamento e a interação da 

infraestrutura e da superestrutura, o que compreende os acessos à água, à energia, à drenagem, à 

mobilidade e ao controle da produção, ao tratamento e ao despejo de resíduos, bem como o acesso à 

produção local de alimentos e outros insumos) e a superestrutura (sistema de estruturas tais como as 

edificações, espaços comuns e públicos, equipamentos coletivos etc.). A incorporação da 

infraestrutura como sistema urbano, na prática extensionista e na proposição de técnicas e processos 

de urbanização, busca reverter a lógica que influencia a construção do conhecimento técnico-

científico da destruição ambiental como consequência inevitável dos processos antrópicos de 

produção do meio urbano. 

Entende-se que essa perspectiva ecológica da sustentabilidade só será possível com a 

educação e a formação política de todos os envolvidos na produção do espaço urbano. Essa 

formação busca tornar todos conscientes da sua participação na produção da cidade, o que envolve 

disputa, negociação e debate entre saberes, técnicas, interesses, privilégios e diferenças de 

condições socioambientais entre as instituições, os grupos sociais e os indivíduos, sobretudo no 

espaço cotidiano da cidade. Nesse sentido, o social integrado ao ambiental prevê uma perspectiva 

de  autogestão  entendida  aqui como  a  necessidade  de confronto com os modelos heterônomos de  

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

298 

urbanização e de planejamento, de produção e de consumo do espaço e das coisas, buscando-se a 

promoção de uma autonomia coletiva (e, portanto, política) pela sociedade mobilizada pelo tema da 

sustentabilidade. 

 

2.3 Críticas à urbanização formal 

 

As técnicas convencionais de urbanização, predominantes na cidade formal, agravam os 

impactos da água no território. São vários os exemplos. O sistema de drenagem superficial, com 

suas calhas de escoamento, aumenta a velocidade da água, o que provoca o transbordamento dos 

cursos d'água. O sistema de esgotamento sanitário, que lança os dejetos diretamente nos cursos 

d'água, contamina os rios da bacia hidrográfica e os lençóis freáticos e impede o uso da água para 

consumo humano. O sistema viário, que determina o desenho urbano predominantemente em 

função da circulação de carros, impermeabiliza o solo urbano, impede a infiltração da água da 

chuva e provoca enchentes. As grandes movimentações de terra, com seus cortes e aterros, expõem 

camadas de solo às agressões da água de chuva, o que provoca erosões e consequentemente 

assoreamento dos cursos de água. Por sua vez, esses sistemas de urbanização são caros! Além de 

impactarem enormemente o meio ambiente, exigem mão de obra e recursos vultosos. 

Obviamente, dentro das contradições sociais (que também se refletem e são reproduzidas 

pelo espaço) presentes na condição socioambiental das cidades, a pobreza e a espoliação urbanas 

não podem deixar de ser incorporadas aos desafios da promoção da sustentabilidade. Os catadores 

de material reciclável que atuam no bairro Santa Tereza colaboram para a preservação de hábitos 

cotidianos de cuidado do território pelos moradores do bairro. O desafio do Planejamento Urbano 

Ambiental também é desfazer as fronteiras que mantêm trabalhadores populares e moradores 

separados socioespacialmente. 

 

2.4 Impactos da urbanização nas microbacias 

 

De modo sintético, as águas procuram o caminho mais rápido em direção ao fundo de vale. 

No caminho das águas são implantados diversos tipos de edificações, majoritariamente de uso 

residencial, que impedem o curso direto das águas. Esse processo faz com que as águas, ao se 

chocarem com essas edificações, fragilizem-nas. Principalmente com aquelas que são precariamente 

estruturadas, acentuando os riscos de deslizamento e desmoronamento, e em casos menos graves, 

infiltrações. Podemos  perceber que, nos  topos de morros, os acidentes são menores, se comparados  
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com as encostas e os fundos de vales. Mas é preservando os topos de morros / cabeceiras que 

diminuímos esses agravantes, pois o fluxo do caminho das águas diminui, quando há áreas 

permeáveis ou dispositivos de infiltração forçada nas zonas mais altas do relevo. 

O processo de urbanização das áreas onde há predomínio de ocupações irregulares se deu de 

modo autoproduzido, por populações de baixo poder aquisitivo, que se alocam em moradias 

precárias. Nesses territórios, há ainda a adversidade do descarte do lixo, que é jogado em lugares 

inadequados, como terrenos baldios ou até mesmo na rua, pela ausência do serviço público de 

coleta. 

Após a análise dos mapas de altimetria, declividade, geotécnico, geológico e predisposição 

ao risco do bairro Santa Tereza, os alunos desenvolveram o mapa de capacidade de suporte do sítio. 

Nas áreas de fundo de vale, há pontos de desprezível a elevado risco de inundações; processos 

erosivos acentuados que por vezes provocam deslocamento de detritos em encostas e o consequente 

assoreamento dos canais fluviais; em algumas áreas de encostas íngremes, onde estão localizadas as 

vilas Dias e São Vicente, há elevado risco devido à existência de antigas escavações. 

A ADE de Santa Tereza caracteriza-se pela predominância de casas unifamiliares de até dois 

pavimentos e multifamiliar horizontal; presença de comércio local e de bairro; construções antigas 

das décadas de 30 a 60; de arquitetura neoclássica singela, típica de classe média; e isolamento do 

bairro em relação aos sistemas viários, pois as vias de tráfego intenso se localizam no entorno. 

Boa parte das quadras do bairro Santa Tereza estão inseridas no perímetro da Operação 

Urbana Consorciada Vale do Arrudas, tendo sido indicadas Quadras de Preservação, de forma a 

promover um adensamento mais restrito, associado à preservação da área. A Quadra Preservação 

visa prover o espaço da rua e constituir largos e pátios no interior das quadras, para uso público, por 

meio do incentivo ao uso misto com comércio e serviço voltados para esses espaços. Outra 

intervenção planejada para a região é a implantação do Parque Linear Vale do Arrudas, que criará 

espaços livres para uso público e áreas verdes ao longo da calha aberta do ribeirão. O parque 

oferecerá opções de lazer mais estruturadas para a população que, tradicionalmente já utiliza a pista 

marginal norte da Avenida dos Andradas para a prática de atividades ao ar livre. É previsto um 

tratamento paisagístico, associado à implantação de ciclovias e travessias urbanas. A Operação 

Urbana também prevê uma conexão de pedestres entre a Praça Duque de Caxias e a Praça Floriano 

Peixoto, permitindo uma maior conexão entre o bairro Santa Tereza e a área central, de modo a 

valorizar a centralidade já existente no local e expandir sua área de influência (BELO 

HORIZONTE, 2013). 
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2.5 Propostas de reabilitação ambiental urbana 

 

Os dispositivos de infiltração forçada foram pensados nos topos de morro da área, como o 

poço de infiltração. Esse dispositivo é uma cavidade no solo, que tem como função a captação da 

água da chuva e sua infiltração, de modo a abastecer o lençol freático. Sua instalação no topo de 

morro reduz o lançamento de água nas encostas, diminuindo a força das enxurradas. O poço pode 

ser instalado em área vazia, como os quintais das casas ou até mesmo em alguma praça. Sua 

integração na paisagem urbana pode ser realizada mediante o uso de jardim ao seu redor. Ainda no 

topo de morro e nas áreas de visadas amplas, há propostas de instalação de mirantes. 

Nas encostas há vários dispositivos para diminuir a energia cinética das enxurradas, como as 

vagas verdes, articuladas ou não com jardins de chuva. Nas encostas mais íngremes, com 

predisposição ao escorregamento de solo, podem-se empregar muros de arrimo tipo rip-rap com a 

possibilidade de reaver a cobertura vegetal. Há também a proposta de redesenho de ruas com alta 

declividade para o formato de ziguezague, também articulado com jardins de chuva, de modo a 

diminuir a força da enxurrada. 

No fundo do vale, onde há pontos de acúmulo de lixo, as propostas contemplam a instalação 

de Local de Entrega Voluntária Assistida pelos catadores (Leva) e  ressourceries. Estas últimas são 

pontos de recuperação de materiais descartados pelos moradores, que além de venderem os 

materiais reformados, oferecem oficinas à comunidade. Nos locais onde há concentração de 

carroceiros, propõe-se a instalação de um estábulo para os animais com atendimento veterinário. 

Nas áreas de transbordamento dos rios, notadamente, na foz do córrego da Mata, é proposta a 

construção de um piscinão para controle de cheias. 

 

Quadro 1 - Propostas de reabilitação ambiental urbana 

Turno Grupos Impactos na microbacia 
Propostas de reabilitação ambiental 

urbana 

D
iu

rn
o
 

Grupo 01 
Amanda Miranda,  

Isabella França e  

Júlia Duarte 

Falta de permeabilidade na Praça Duque 
de Caxias; rua verde mal tratada; falta de 

acesso do bairro para a Avenida dos 

Andradas. 

Poço de infiltração; passarela e piscinão; 

ressourcerie e mirante com rua verde. 

Grupo 02 

Carlito Viana,  
Elisa Neves,  

João Vitor Pisani,  
Lucas Santiago 

Topo de morro sem área permeável; fim da 
linha de drenagem com área construída; 

casas sem área permeável. 

Reservatório de água de chuva (piscinão) no 
fundo de vale; pontos de coleta de lixo 

reciclável e áreas verdes. 

Grupo 03 
Deborah Fonseca, 

Isabella Ibraim e  

Mariana Leite 

Presença de animais de carga na Avenida 
dos Andradas; falta de acesso ao Rio 

Arrudas; falta de área permeável na linha 

drenagem. 

A revitalização do Rio Arrudas; a criação de 

espaços  permeáveis  nos topos de morro; 
criação de estábulo para os animais.  

continua 
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Turno Grupos Impactos na microbacia 
Propostas de reabilitação ambiental 

urbana 

D
iu

rn
o
 

Grupo 04 

Ana Beatriz,  
Laís Maia e  

Leandra Lopes 

Poucas áreas verdes; falta de local para 
carroceiros; área construída em topos de 

morro; uso de energia elétrica; inundação 

recorrente do Rio Arrudas; ausência de 
conexão com Andradas; acessibilidade. 

Proposta de praça; criação de estábulo; poços 
de infiltração; instalação de placas solares; 

casas em área afetada de palafita; transposição 

de uma praça; implementação  de escadas e 
corrimões em alguns locais. 

Grupo 05 
Eliza Guimarães,  

Mariane Klein,  

Paula Saldanha e  
Thais Costa 

Edifícios abandonados; topos de morro 

ocupados; deslizamento de encostas; 
enchentes; urbanização nos fundos de vale; 

descarte de resíduos de maneira errada. 

Parque linear; estação de coleta seletiva; 

escadaria  drenante; equipamento urbano nos 

edifícios abandonados.  

N
o

tu
rn

o
 

Grupo 01 
Amanda Scarpelli, 

Joana Guerra,  

Juliana Reis e  
Reinan Lemos 

O acúmulo de lixo; falta de equipamentos 

de drenagem; pouca área verde. 

Ruas com formato de orelha para colocação de 

equipamentos de coleta seletiva; ruas em 

ziguezague para diminuir a velocidade da água 

da chuva; áreas verdes; energia solar. 

Grupo 02 
Barbara Iglesias,  

Ingrid Giancoti,  

Rayane Neves,  
Rebeca Tavares,  

Thais Fernandes 

Falta de locais para infiltração da água da 
chuva; falta de local adequado para 

carroceiros e animais; sem local para 

catadores; solos com baixa taxa de 
permeabilidade; pouca cobertura vegetal, 

descarte de resíduos.  

Propostas de áreas verdes; estábulo para 

animais; centro de acolhimento para catadores;  

microrreservatórios de água e um grande 
reservatório com área verde. 

Grupo 03 
Andressa Rocha,  

Bruna Linea,  

Lais Amorim,  
Laura Rena  

Ausência de sistemas de infiltração; 

velocidade alta da água da chuvadevido à 
alta declividade das vias; acúmulo de lixo 

trazido pela água da chuva por toda a via; 

área de inundação após chuvas; vias para 
transposição insuficiente; muro de 

contenção muito alto com fissuras. 

Criação de vagas  verdes nolocal para diminuir 

o fluxo de água da chuva que desce pelas 

encostas; criação de uma horta suspensa com 
captação da água da chuva; implantação de 

caçambas pelas vias presentes na encosta; 

implantação de parque linear em toda a 
extensão da via com aumento da área 

permeável e melhoria dos equipamentos 

urbanos. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Parece claro que as práticas de extensão na disciplina Planejamento Ambiental Urbano 

contribuíram para a formação dos alunos e o fortalecimento das práticas cotidianas de cuidado com 

o meio ambiente, realizadas pelos moradores e catadores. Os trabalhos permitiram promover a 

noção ampliada de justiça socioambiental urbana, associada ao direito à cidade e, portanto, a um 

cotidiano urbano emancipador; a superação da cidade dual e da dicotomia entre o ambiental e o 

urbano frente à diversidade e à complexidade da estrutura urbana e dos seus processos de produção; 

a produção do espaço socioambientalmente justo e desalienante como valor fundamental da 

sustentabilidade; a consideração de que processos e técnicas de urbanização e construção 

sustentáveis são aquelas que promovem a desalienação do homem em relação ao outro, ao corpo, ao 

tempo e à natureza - ser contra a urbanização predatória é ser contra a urbanização desigual; e o 

direito à cidade, compreendido como o direito de todos se perguntarem e decidirem sobre a 

produção do espaço. Nesse contexto, as estratégias pedagógicas foram capazes de utilizar e 
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promover cenários de aprendizagem - desde as caminhadas nas microbacias hidrográficas, até a 

exposição dos trabalhos dos alunos, tendo a reabilitação ambiental como espaço privilegiado. 

 

Área do conhecimento: 6.04.03.01-2 Adequação  Ambiental. 
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Dálleth Amada Rodrigues Santos
1
 

Marina Silva Corgosinho
2
 

Jaqueline Marques Lara Barata
3
 

 

RESUMO 

 

Este relato fala sobre uma prática extensionista vivida pelos acadêmicos do Curso de Enfermagem, durante a realização 

de um evento com os profissionais do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), 

em um projeto ao qual se deu o nome de Bem estar Bem, ocorrido em outubro de 2018. O objetivo do evento foi gerar 

um momento de companhia com os profissionais e seus filhos, em que práticas de educação em saúde, trabalhadas de 

forma lúdica, pudessem proporcionar alegria, entendimento da falta de tempo e atenção dos pais e valorização, pelas 

crianças, do trabalho destes. Enfim, um momento também de relaxamento para os servidores, já que se sentem muito 

esgotados pelas horas excessivas de trabalho, que podem causar sintomas como depressão e nervosismo devido à 

ausência familiar. Durante o evento, foram realizadas atividades para que se tivesse uma interação entre as famílias e, 

ao final, foi feita uma reflexão sobre a importância de se criar estratégias para se  ter alguém que amamos por perto. 

 

Palavras chave: Trabalho. Vínculo familiar. Esgotamento profissional. Hospital. Lazer. 

 

WELL-BEING WELL: facilitating the maintenance of family ties 

 

ABSTRACT 

 

This report discusses an extensionist practice experienced by nursing students, during an event with Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) professionals in a project that was given  the name 

“Well-being Well”, which occurred in October 2018. The objective of the event was to generate a time of company with 

the professionals and their children, through which, practices of health education, socialized in a playful way, could 

provide joy, understanding and appreciation of the children, of the work of parents and their lack of time and attention. 

Finally, a moment of relaxation for the servers, since they feel very exhausted by the excessive work hours  that can 

cause symptoms such as depression and nervousness due to family absence. During the event, activities were carried out 

to provide an interaction between the families and, at the end, was made a reflection on the importance of creating 

strategies to have someone we love around. 

 

Keywords: Work. Bonding. Professional exhaustion. Family. Hospital. Leisure. 

 

BIENESTAR: facilitar el mantenimiento de los lazos familiares 

 

RESUMEN 

 

Este informe analiza una práctica extensionista experimentada por estudiantes de enfermería, durante un evento con 

profesionales de IPSEMG en un proyecto que dio el nombre de bienestar, que ocurrió en octubre de 2018. El objetivo 

del evento fue generar un evento Tiempo de empresa con los profesionales y sus hijos, a través del cual las prácticas de 

educación sanitaria, trabajaban de una manera lúdica, podían proporcionar alegría, comprensión y apreciación de los 
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hijos del trabajo de los padres y la falta de tiempo y atención de los mismos. Por último, un momento también de 

relajación para los servidores, ya que se sienten muy agotados por las horas excesivas de trabajo que pueden causar 

síntomas como depresión y nerviosismo debido a la ausencia familiar. Durante el evento se llevaron a cabo actividades 

para tener una interacción entre las familias y al final se hizo una reflexión sobre la importancia de crear estrategias para 

tener a alguien que amamos alrededor. 

 

Palabras clave: Trabajo. Vínculo. Agotamiento professional. Familia. Hospital. Ócio. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre pais e filhos é caracterizada pela qualidade das trocas afetivas que ocorrem 

no grupo familiar. O ambiente familiar é um espaço privilegiado que inclui todos os membros da 

família e tem o papel principal na transmissão de valores morais, culturais, sociais, religiosos e de 

criação de vínculos. No entanto, as jornadas de trabalho extensas dos profissionais de saúde, em 

especial os da enfermagem, podem contribuir para ausências prolongadas, afetando a manutenção 

de laços familiares, pois o vínculo acontece mediante o investimento afetivo, amoroso e a 

sensibilidade dos pais com os filhos nos diversos encontros que se estabelecem. 

O trabalho possui centralidade na vida social dos homens, estando associado com 

crescimento pessoal, familiar, social e financeiro. As exigências oriundas do trabalho e da família 

são interdependentes e necessitam de equilíbrio. O aumento da carga de trabalho, as cobranças para 

atingir as metas e aumentar a produtividade e a dificuldade de dividir tarefas podem ocasionar 

manifestações físicas e psíquicas nos trabalhadores, com consequências na coesão de papéis da vida 

pessoal e do trabalho, gerando problemas nas relações familiares e afetivas. 

A separação clássica entre dentro e fora do trabalho não tem sentido quando nos referimos à 

dinâmica dos processos psíquicos e sociais. Dessa forma, a gestão de pessoas em âmbito hospitalar 

é altamente complexa, envolvendo aspectos multifatoriais. 

Em se tratando especificamente de profissionais de enfermagem, o que tem ocorrido 

normalmente é que, apesar dos inúmeros problemas de saúde gerados em virtude da sobrecarga de 

trabalho, esses trabalhadores ainda enfrentam a necessidade de equilibrar as exigências familiares e 

domésticas de subsistência, com as cobranças cada vez mais acentuadas para se cumprir as metas no 

trabalho, o que os leva a estender sua jornada laboral, mesmo sem ganhos extras, por medo do 

desemprego, diminuindo assim o tempo e a disposição dedicados à família. 

Frente a esta problemática e considerando que, para viabilizar a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade, a prática extensionista, em sua relação indissociável com o ensino e a 

pesquisa, traz a possibilidade de diagnosticar nas áreas de atuação profissional dos futuros egressos, 

demandas de intervenções para os problemas presentes, bem como propor soluções plausíveis, 
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compromissadas com a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos e com a formação integral 

dos estudantes, originou- se o projeto de extensão que é realizado juntamente com o projeto “Mais 

Gente”, fruto da parceria entre este e o Curso de Enfermagem da PUC Minas, o qual propôs a 

prática que subsidia este relato. 

A parceria teve início em 2017, tendo como principal foco a construção de competências 

necessárias ao profissional da área da saúde, entre elas a do autocuidado. 

O conceito de saúde ampliado que direciona as atividades desenvolvidas deu origem a uma 

série de atividades, tais como capacitações, oficinas de saúde, ações culturais, entre outras. Em 

todas essas práticas, o sofrimento no trabalho era um tema recorrente, sendo a carga horária extensa 

dos profissionais (muitas vezes com mais de um emprego) e o afastamento da família, os dois 

pontos geradores de maior estresse. 

Surgiu, assim, a proposição de se promover a ação “Bem estar Bem”, estimulando-se a 

formação dos estudantes como cidadãos críticos e responsáveis. Para a realização da proposta, 

foram envolvidos os setores de Humanização, Medicina e Segurança do Trabalho, Gerência 

hospitalar (que coordena os serviços de enfermagem, psicologia e serviço social) de um hospital 

público de BH, além do curso de Enfermagem da PUC Minas e do Mais Gente (grupo composto por 

enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais). 

 

2 OBJETIVOS 

 

Esperava-se alcançar um momento de qualidade de vida e harmonia entre pais e filhos, 

gerando uma consciência crítica das crianças a respeito do trabalho de seus responsáveis. Além 

disso, foi possível obter conhecimentos sobre a profissão e ouvir os desafios enfrentados pelos 

profissionais em seu dia a dia, relacionando o campo profissional a sua vida pessoal. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de um relato descritivo, parte de um projeto de extensão universitária para 

realizações de ações de bem-estar profissional, tendo como foco melhoria da qualidade de vida dos 

funcionários do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP- MG)
4
, com o objetivo de promover 

aproximação familiar e amenizar o estresse profissional. Contemplaram 48 participantes, divididos 

                                                           
4
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profissionais do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP- MG), situado no endereço Alameda Ezequiel Dias, 225; 

Centro, Belo Horizonte - MG, Brasil, as quais foram denominadas de Bem Estar Bem 
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em 21 convidados, 7 extensionistas, 5 estagiários e 1 coordenadora, sendo que, entre os convidados, 

a maioria das crianças se classificava na faixa de 1 a 10 anos, tendo apenas 3 adolescentes (de 14 

aos 16 anos). A atividade foi realizada em dois plantões, no segundo semestre de 2018, nos dias 16 

e 17 de outubro (terça-feira e quarta-feira), nos horários de 14h às 17h; as atividades foram 

organizadas pelos acadêmicos do projeto e pelos estagiários do Setor de Humanização do Hospital 

Governador Israel Pinheiro - IPSEMG. 

A qualidade de vida no trabalho é essencial para uma boa saúde psíquica e corporal. Ao 

analisar que os profissionais do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP-MG), devido à carga 

horária de trabalho, acabam passando menos tempo com a família, e não possuem tempo para 

cuidar da própria saúde, foi pensada a ideia de realizar uma tarde na qual esses profissionais 

pudessem trazer  seus filhos para se divertirem e relaxarem juntos, tendo a oportunidade de mostrar 

para as crianças o ambiente de trabalho onde os pais passam a maior parte do tempo. 

O objetivo dessa atividade é gerar um momento de companhia, educação em saúde, alegria, 

estratégias para se ter alguém que amamos por perto e gerar o entendimento das crianças, que 

muitas vezes possuem o pensamento de abandono dos pais. A ausência se transforma em culpa, 

para os pais, que não conseguem dar atenção à prole, e em traumas para os filhos, que se sentem 

sozinhos e até rejeitados pelos pais. (VALE, 2009). De acordo com a Faculdade de Medicina da 

Universidade São Paulo – FMUSP, tal situação pode levar à depressão e à ansiedade, tanto infantil 

quanto do profissional. (FMUSP, 2015. Adaptado). 

Além do foco na criança, a atividade buscou gerar o bem-estar do profissional, trazendo 

conforto e oportunidade para gerenciar o próprio cuidado, melhorando o seu estado psicológico no 

intuito de reprimir / evitar futuros problemas mentais e promovendo um trabalho leve e saudável. 

Pode-se observar que muitos profissionais, principalmente aqueles da área da Saúde, passam por 

grande esgotamento profissional, acarretando estresse psicológico em seu ambiente de trabalho e, 

consequentemente, também no familiar. (ZANATTA, 2015). 

Zanatta (2015) define o estresse psicológico como quadro de natureza basicamente psíquica, 

em que inexistem causas orgânicas capazes de serem evidenciadas por meio de exame médico, que 

muitas vezes aparece em condições especiais, como situações de trabalho ou de guerra. A 

apresentação de manifestação psíquica é acompanhada de respostas físicas. A sintomatologia é 

múltipla como, por exemplo, a presença de tonturas, anorexia, tremores de extremidades, 

dificuldades de concentração, crises de choro (ZANATTA, 2015). 

Para a efetivação da proposta, na escolha dos participantes, consideraram-se os profissionais 

que possuíam filhos e a liberação da coordenadora de cada andar, que realizou um sorteio entre tais 

funcionários para a participação no evento. As estratégias para abordagem dos convidados foram 
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feitas de forma dinâmica, através de atividades lúdicas, com duração média de 3 horas, utilizando-

se metodologia participativa e dialógica. 

A realização da prática de bem-estar em família, direcionadas ao público participante, 

buscou, além do trabalho de sensibilização familiar, promover um estilo de vida leve, evitando o 

estresse psicológico. 

Com  vista a dinamizar  e facilitar as atividades, o grupo composto por vários profissionais e 

seus filhos foi dividido em 4 subgrupos. Levou-se em consideração que um grupo menor de 

componentes permite maiores resultados das ações realizadas. Com esse pensamento, as propostas 

feitas foram alcançadas com cada um, a fim de estabelecer uma aproximação entre os familiares.  

A atividade foi dividida em 10 momentos, nos quais as famílias foram reagrupadas e tiveram a 

oportunidade de participar de todas as oficinas, sendo que estas ocorreram de forma simultânea com 

cada subgrupo. Com isso, segue abaixo a sequência de atividades realizadas com os integrantes 

durante os dias do evento: 

 Boas vindas – os participantes foram recebidos com músicas de boas-vindas e com etiquetas 

e balas que os separavam em grupos, para que a divisão das atividades fosse realizada com 

famílias no mesmo grupo; 

 Oficina perguntas e respostas - os presentes participaram de jogos que apresentavam o 

conhecimento que um tinha sobre o outro, como por exemplo, qual a comida preferida de 

um pai; Com atividades estilo Quest, foram gerados momentos de descontração entre os 

participantes e o conhecimento entre as pessoas. A partir das questões, nota-se semelhança 

em gostos que podem ser compartilhados, desgostos individuais, trazendo a alegria e 

compartilhamento de experiências entre os demais. 

 Teatro – um dos subgrupos foi encaminhado para o ensaio de um teatro, em que os filhos 

representaram, de acordo com relatos de vivências dos pais, como seria um bom 

atendimento hospitalar e um péssimo atendimento. O teatro proporcionou interação àqueles 

que participam e alegria àqueles que assistem à apresentação; usou-se o princípio de união, 

presente na oração da serenidade utilizada em trabalhos em grupo: “Eu seguro minha mão 

na sua para fazer aquilo que eu não posso, que eu não quero e que eu não vou fazer 

sem você” 

 Karaokê - outro subgrupo foi encaminhado a uma sala onde ensaiaram uma música em 

comum a todos os participantes, para apresentarem aos demais grupos. O karaokê foi 

utilizado como estratégia por gerar intimidade e amizade entre aqueles que brincam. Muitas 
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vezes, através da atividade, se descobrem vários talentos presentes em um grupo de pessoas, 

além de gerar boas memórias aos participantes. 

 Massagens e alongamentos – a equipe acadêmica responsável promoveu atividades de 

alongamentos e massagens com os presentes; A massagem como forma de relaxamento 

busca o bem-estar pessoal e a qualidade de vida daquele que recebe, além de proporcionar 

um contato agradável entre os participantes. A intimidade gerada pela massagem traz 

sentimentos da pessoa, uma sensação de amizade e carinho, gerando a liberdade e confiança, 

critérios necessários para um bom exercício de atividades.  

 Lian Gong – direcionado pela coordenadora do projeto, a prática viabiliza a promoção de 

relaxamento corporal e melhor distribuição do QI, e, quando feito em conjunto entre pais e 

filhos, proporciona interação e intimidade entre os mesmos. O Lian Gong tem como 

objetivo prevenir e tratar dores no corpo, inúmeros problemas osteomusculares e articulares 

que hoje são tão frequentes nas condições da vida moderna, além de atuar nas disfunções 

dos órgãos internos e problemas respiratórios.  

 Narração de histórias – as crianças juntamente com os organizadores criaram um livro 

mostrando suas vivências, e o texto foi apresentado para todos os participantes. A narração 

de história, além de melhorar a dicção de quem relata, traz momentos de alegria ao público, 

pois são compartilhadas experiências felizes e vivências parecidas entre as famílias e risadas 

que preenchem a alma de quem escuta. Nossas histórias são nossas histórias, são nossas 

heranças para toda a vida, aquilo que ninguém pode tomar, nosso maior tesouro, e deve ser 

conservada e mantida viva dentro de cada um. 

 Cabine fotográfica - foi organizada uma área com adereços para fotos, retiradas pela equipe 

de organização e repassadas futuramente aos participantes. A fotografia é uma forma de 

registro, seja dos melhores momentos, aqueles em que vivemos situação felizes, ou seja, 

daqueles que não foram tão bons, que levamos como superação. Devemos aproveitar cada 

segundo ao lado de quem nos faz bem, aqueles que amamos e registrando cada momento 

para que sejam eternizados, e que preencham nosso coração quando nos sentimos tristes, 

pois poderemos olhar e dizer: “Eu vivi aquele momento da melhor forma”. 

 Oficina de pinturas – utilizada para distrações de crianças pequenas que não se encaixem nas 

atividades anteriores. A pintura é uma forma de expressar seus sentimentos, gerar a abertura 

de mentes para um novo mundo, aquele no qual o indivíduo pode se tornar o que deseja. Em 

contextos familiares, é o momento de interação e abertura, no qual os melhores sentimentos 

são expostos, boas lembranças são retomadas, trazendo paz e leveza ao coração. 
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 Finalização – os participantes receberam agradecimentos pela presença, acompanhados de 

guloseimas e música em vídeo. 

 

Nos dois dias de evento, havia crianças e adolescentes de diferentes idades, possibilitando 

uma diversidade nas atividades realizadas, porém algumas das crianças, por serem bem novas, não 

participaram das atividades mais elaboradas e de maior esforço cognitivo e sim de uma contação de 

história (que elas criaram e depois contaram aos pais e aos demais participantes; todas envolviam a 

criança e os pais se divertindo em parques, sítios, participando de um jantar em casa, expondo a 

falta que o pai ou mãe fazia na vida dela). Ao final das histórias, as crianças eram aplaudidas e 

elogiadas pela criatividade. 

Já os de maior idade participaram de teatro, karaokê, brincadeiras que os pais faziam na 

idade deles, como por exemplo, o “passa anel”, trazendo para nova geração conhecimentos a 

respeito da infância dos pais e um quiz para ver quem conhece o outro melhor, utilizando perguntas, 

como por exemplo, “o que sua mãe não gosta que você faça em casa?”, levando o participante a 

pensar suas atitudes de forma descontraída, mostrando, àquele a quem a pergunta foi feita, a 

participação em seu ambiente familiar. 

Em um dos dias, o filho de uma das funcionárias teve destaque pela alegria e energia que tinha, pois 

com apenas 1 ano de idade se mostrou disposto a realizar todas as atividades oferecidas; a todo 

momento, queria correr de um lado para o outro e abraçar a todos, inclusive cantar juntamente com 

o filho de outra servidora. 

Ao final, foi colocada a música ‘Trem bala”, da cantora Ana Vilela, que transmite que 

devemos aproveitar todos os momentos da vida com quem amamos, pois a vida é um trem bala, 

onde nós somos apenas os passageiros. Apesar de terem passado apenas um pequeno tempo com os 

pais, no espaço de trabalho deles, percebeu-se que houve uma aproximação dos pais e filhos.  

Após o término do evento, muitos pais e crianças vieram falar sobre o dia que haviam 

passado, falaram que foi uma ótima experiência e que se divertiram muito, pois tiveram a 

oportunidade de passar um tempo com os filhos sem se queixarem de sono ou dor. Os profissionais 

afirmaram que gostaram e que se sentiram mais próximos dos filhos e puderam perceber que 

simples demonstrações de carinho já falam um “eu te amo” que não é dito em palavras; além disso, 

os filhos se colocaram no lugar dos pais, perceberam o quão exaustivo é trabalhar em um hospital e 

que iriam entender quando os pais não puderem brincar com eles. 

Houve pais que relataram, por meio de roda de conversa, que por mais que haviam se 

divertido com os filhos, acharam que o evento poderia não mudar o sentimento destes, pois isso não 

acontece todo dia e que, após o evento, eles iriam continuar a chegar tarde a sua casa e os filhos 
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iriam pedir atenção, mas devido à exaustão não seria possível, fazendo com que o sentimento de 

raiva pelos pais voltasse e isso só acabaria a partir do momento que tivessem a total atenção e 

carinho dos familiares.  

Conversando com a coordenadora do setor de humanização, foi proposta a ideia de entrar 

em contato com a gerência e buscar realizar esse tipo de atividade mais vezes com os profissionais, 

buscando responder positivamente às demandas apresentadas pelos pais, dando maior sentido ao 

trabalho. A avaliação por parte da gerência e dos setores envolvidos foi positiva e acordada a 

continuidade do projeto, com periodicidade anual. A experiência de aprendizagem vivida pelos 

profissionais e seus familiares, durante o ciclo de atividades, proporcionou maior conhecimento 

interpessoal e intrafamiliar, de acordo com os participantes. Além disso, os servidores avaliaram o 

projeto de forma positiva, abordando que deveria ocorrer novamente. Dessa forma, as atividades de 

qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho tiveram o objetivo alcançado. Vale lembrar que, 

de acordo com o Ministério da Saúde, a importância da percepção que um indivíduo tem sobre a sua 

posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OMS). 

Ao término da atividade, foi alcançada a consciência da grande importância do trabalho e a 

valorização profissional, além de obtenção de aproximação familiar, pois se pode perceber melhora 

do vínculo familiar. Na visão dos acadêmicos, houve uma aprendizagem profissional, levando em 

consideração que um dia todos terão ingressado no mundo do trabalho, gerenciando equipes nas 

quais deverão estabelecer atividades de valorização profissional.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a atividade, foi percebido que a grande importância do trabalho foi valorizar o 

profissional como uma pessoa que possui uma vida fora do ambiente de trabalho e que possui 

família, à qual precisa oferecer carinho e atenção, já que a mesma fica afastada por um grande 

período. Além disso, foi possível proporcionar uma conexão entre os pais, que ficam excessivas 

horas no trabalho, e os filhos, que se sentem abandonados. 

A melhora do vínculo familiar entre eles foi feito de forma lúdica, retomando a importância 

e conceitos do título do projeto de extensão. O projeto “Bem Estar Bem” ocorreu com a intenção de 

fortalecer os vínculos familiares, através de ações culturais, artísticas e de promoção à saúde, tendo 

ao final, seu resultado alcançado. A realização dessas atividades proporcionou aos acadêmicos uma 

aprendizagem significativa, considerando que um dia todos poderemos ser gerentes de equipes e 

devemos propor algumas atividades de valorização, tais como essas, que foram tão bem sucedidas. 
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Área do conhecimento: 4.00.00.00-1 - Ciências da saúde 
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DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM FOCO 

NA QUALIDADE 

 

DEVELOPMENT OF MICRO AND SMALL BUSINESS WITH FOCUS AT 

QUALITY 

 

Sandra Aparecida Mendonça1 

Tânia Cristina Teixeira2 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de atividade interdisciplinar, desenvolvida no âmbito do 

curso de Economia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração 

Eucarístico, durante o segundo semestre de 2018, cuja finalidade reside numa prática de pesquisa e 

extensão que permite analisar o desenvolvimento de três micro e pequenas empresas (MEP) 

localizadas no entorno da desta Universidade (empresas dos ramos de ótica, de lavanderia e de 

vestuário, respectivamente). Essas microempresas foram visitadas e serviram de apoio para as ações 

de prática de extensão. Escolheu-se a qualidade como foco porque é um atributo fundamental para o 

sucesso das empresas e de sustentabilidade mercadológica. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivo examinar como tem sido o crescimento das MEP ao longo dos 

anos, conhecendo seu processo produtivo, produtos e serviços prestados, o gerenciamento e a 

satisfação dos clientes que são a chave para o desenvolvimento e a permanência dos 

empreendimentos. Almejou-se averiguar se as empresas obtiveram o sucesso esperado na região e 

no Bairro Coração Eucarístico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a execução da prática, foi realizado um breve diagnostico local e a aplicação de um 

questionário, para levantar dados sobre as empresas, com a finalidade de conhecer os tipo de 
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produtos / serviços ofertados a seus clientes, destacando o conforto que estes tiveram na obtenção 

do artigo consumido. 

Destacou-se a preocupação com o suprimento de estoques, o tempo de vigência no mercado, 

mantendo sempre o foco na qualidade do bem ou do serviço obtido. A aplicação desse questionário 

foi antecedida por uma visita de campo, que facilitou e foi primordial para a análise de dados, 

resultados e conclusões do trabalho. Destaca-se que ocorreu certa dificuldade na coleta de dados 

pelo fato de muitos empreendedores não quererem dar informações sobre seus empreendimentos em 

uma primeira fase. Realizaram-se entrevistas com um roteiro de perguntas abertas, em uma segunda 

fase. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo dados nacionais e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

(Sebrae), as MEP são responsáveis pelo emprego de em torno 68% da população economicamente 

ativa e por 24% da riqueza gerada no país, o que evidencia a importância do micoempresário na 

economia. Sabemos que não é fácil para uma pessoa que possui estabelecimento próprio se manter 

em um mercado onde as grandes empresas já conquistaram grande parte do público consumidor 

para si. 

As três empresas pesquisadas, localizadas no entorno da PUC Minas, no Bairro Coração 

Eucarístico, se estabeleceram em seus ramos de negócios através de esforço, planejamento, 

investimentos de seus proprietários e agregaram valores aos itens que oferecem. O controle de 

fatores internos (estoque organizado e limpo) e externos (a garantia de que a matéria-prima atenda 

ao processo produtivo) também eleva a qualidade de seus produtos e serviços. 

De acordo com as respostas das proprietárias, verificou-se que há certa preocupação com a 

qualidade do que é oferecido. Nesse sentido, destacaram que uma de suas estratégias é a escolha de 

fornecedores de renome. A outra estratégia é que buscam conhecer seus concorrentes. Destacaram 

também que sempre há uma atualização dos estoques com produtos novos seguindo as tendências 

de mercado. 

Para as três empresas que participaram da proposta, o feedback do cliente é dado pelo e-

mail, pelas redes sociais e pela comunicação pessoal. Verificou-se que as empresas praticam formas 

sustentáveis como reutilização de matérias-primas (lentes, água, tecidos) no processo produtivo. 

Esse tema é bastante discutido hoje, e uma das proprietárias destacou que realizam um projeto de 

responsabilidade social, contribuindo com uma entidade de apoio a pessoas carentes. Essa prestação 

de serviços à sociedade foi algo surpreendente, pois a maioria das pessoas pensa que somente as 
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grandes empresas têm esse papel de repassar o que pode ser reaproveitado, mas verificou-se que 

duas empreendedoras - a do ramo de ótica e de vestuário (loja de roupas) desenvolviam projetos de 

cunho social. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Após analisar os resultados da prática extensionista sobre as MEP do entorno da PUC 

Minas, infere-se que as microempresas possuem uma certa estabilidade de mercado, pela razão de 

estar atuando há mais de dez anos em seus ramos de atividade. Notou-se que apresentam 

preocupações em ofertar produtos e serviços de qualidade e aceitam o retorno do consumidor, 

prezam pela excelência no atendimento, atualizam e buscam a inovação para ofertar o que há de 

melhor para sua clientela, ampliando assim seus espaços no ambiente empresarial. 

De acordo com o Sebrae, este trabalho realizado em uma prática de extensão pode contribuir 

como uma monitoria de processo de sustentabilidade e inovação das microempresas, permitindo 

assim ampliar as respostas positivas ao invés das negativas, incentivando as vendas realizadas e 

contribuindo com a composição dos produtos e a melhoria dos mesmos, estimulando o 

desenvolvimento socioeconômico da localidade. 

O Sebrae, em parceria com a ABNT, criou uma cartilha chamada Inove com normas 

técnicas - Qualidade no atendimento -, voltada para os micro e pequenos empresários que podem 

adquiri-la através do portal do Sebrae para e usar em seu estabelecimento. Essa cartilha de 

linguagem simples é um check list que ajuda a verificar o estágio atual de cada empresa e cria um 

parâmetro único para cada atendimento com seu cliente. 

No decorrer do processo, recomendou-se aos microempresários que acessassem o site. Esta 

foi a ferramenta de gestão que foi disponibilizada para que os gestores participantes pudessem 

aplicar em seus negócios, com a finalidade de realizar a padronização de serviços, na perspectiva de 

agregar ao seu estabelecimento valores que, aproveitados em cada situação de vendas, poderiam 

elevar a satisfação dos clientes e a venda do comércio local / regional, contribuindo com a expansão 

e sustentabilidade econômica das MEP. 

 

Palavras-chave: Produtos. Serviços. Feedback. Satisfação. Mercado. 

Keyword: Products. Services. Feedback. Satisfaction. Marketplace. 

 

Área do conhecimento: 6.03.09.00-8 - Economia local, Regional e Urbana. 
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CIRCO DA FÍSICA: o uso de experimentos interativos no processo                  

icônico-visual 

 

PHYSICS CIRCUS: The use of interactive experiences in the  

iconic-visual process 

 

Gabriel Fabrício de Souza1 

João Raimundo Pinto Júnior2 

Vânia Aguiar de Moura3 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se pauta nas vivências decorrentes da prática extensionista, realizada no 

segundo semestre de 2018, pelo Projeto Circo da Física, do curso de licenciatura em Física da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, cuja finalidade 

perpassa a exposição de equipamentos interativos nas escolas da rede pública e privada do Estado 

de Minas Gerais. “O referido projeto utiliza de equipamentos construídos pelos graduandos, 

integrantes do programa, no intuito de serem levados para apresentações em diversas Instituições de 

Ensino, no âmbito do nível fundamental, médio e universitário” (DFQ, 2019). A finalidade 

decorrente dessas exposições é apresentar os conceitos físicos de forma lúdico-interativa, para que 

os alunos das instituições consigam visualizar os fenômenos físicos, bem como divulgar a ciência. 

Ao oportunizar a aproximação da teoria com a prática experimental, o projeto possibilita “conectar 

a visualização do fenômeno e sua expressão matemática” (GLEISER, 2010), cumprindo com as 

competências previstas pelo PCN+, para que o aluno compreenda os fenômenos que o cercam, uma 

vez que os experimentos desenvolvidos apresentam características de fácil visualização com 

aplicações sociais (BRASIL, 2018).  

Ao considerar que a prática extensionista é um dos pilares da universidade, o projeto está em 

conformidade com a missão da Política de Extensão Universitária da PUC Minas, visto que externa 

os conhecimentos adquiridos no meio acadêmico para além das fronteiras universitárias (PROEX, 
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2006). Assim, o projeto supracitado é de extrema relevância na formação docente de futuros 

licenciados, pois articula as relações da teoria e da prática contribuindo para uma formação 

consolidada (CAPES,  2018). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo o PCN+ (BRASIL, 2002), a Física deve contribuir com o desenvolvimento de 

competências que permitam aos discentes interpretarem e compreenderem o mundo que os cercam. 

Dessa forma, essas competências “se constroem em um presente contextualizado, em articulação 

com outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos” (BRASIL, 2002). Partindo de tal 

premissa, “práticas decorrentes do Ensino de Ciências, utilizando como recurso experiências visuais 

e interativas, são imprescindíveis para complementar as atividades pedagógicas resultantes das 

apresentações teóricas dos conteúdos” (PERDIGÃO-NASS; IPOLITO, 2009). Assim, é necessário 

que haja uma contextualização entre teoria e prática, visto que os fenômenos estudados pela Física, 

no âmbito da Educação Básica, são de fácil visualização no cotidiano. Nessa perspectiva, “(...) as 

representações verbais e as não verbais estão diretamente interligadas, de modo a nos permitir criar 

imagens quando ouvimos determinadas palavras e, gerar conceitos e descrições quando 

visualizamos imagens” (FREDERICO; GIANOTTO, 2018). Por isso, Gleiser (2000) elucida que 

“(...) a parte mais difícil no ensino da física seja a tradução do fenômeno observado em símbolo. 

Uma coisa é ver o pêndulo oscilar, outra é escrever uma equação que represente a variação da sua 

posição no tempo”. Portanto, “meios lúdico-interativos que possibilitem a compreensão da Física se 

fazem necessários nas transposições didáticas que contribuem com o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito, referente ao mundo que o cerca” (SANTOS; TIMES, 2015). 

“O Circo da Física realiza apresentações em exposições, feiras, escolas e eventos de 

divulgação científica, cuja atividade-fim é levar o Ensino de conceitos físicos de forma interativa, 

com intuito de propiciar interação entre mediador, público e equipamento. Essa interação é um 

diferencial na apresentação de conceitos abstratos, pois o público interage com o experimento 

enquanto os monitores expõem os conceitos necessários para o entendimento do fenômeno 

apresentado” (DFQ, 2019).  

 

3 METODOLOGIA 

 

O projeto teve início com atividades desenvolvidas pelas disciplinas de “Práticas de Ensino 

de Física”, integrantes da estrutura curricular do curso, em que os discentes estudam metodologias 
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de ensino e desenvolvem experimentos voltados para o processo ensino / aprendizagem (DFQ, 

2019). Assim, as apresentações ocorrem em escolas, feiras e eventos de divulgação científica, nos 

âmbitos municipais, estaduais e federais, público e privado, mediante agendamento com a secretaria 

do curso de Física da PUC Minas.  

Todas as instituições de ensino e eventos que estejam em conformidade com a missão do 

projeto podem agendar uma data através da referida secretaria, para receber o Circo da Física nos 

espaços pertencentes à instituição demandante. Tratando-se dos eventos de divulgação científica e 

feiras, o agendamento deve ocorrer com antecedência, possibilitando uma logística satisfatória nas 

atividades que serão desenvolvidas no evento, visto que, no período letivo, os monitores 

permanecem na Universidade em horário integral. Nessa perspectiva, as atividades a serem 

desenvolvidas são decididas em parceria com os professores de Física e/ou ciências da respectiva 

escola que irá receber o projeto; em outros casos, como feiras ou outros eventos, ocorrem em 

consonância com o perfil destes. Acreditamos que “Mediante a dificuldade de apresentar conceitos 

abstratos das Ciências Naturais, é necessário utilizar de outros recursos para permitir a visualização 

de tais fenômenos abordados” (FREDERICO; GIANOTTO, 2018), por isso se torna importante 

viabilizar parcerias entre a comunidade externa e o projeto em questão.  

Dessa forma, como resultado da atuação do Projeto, foram visitadas sete escolas, como 

ilustra a Tabela 1.: 

Tabela 1 - Público atendido pelo Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 

 

Com isso, é possível observar a itinerância do Projeto e sua importância, atendendo um 

público com média de 436,5 alunos, o que se salienta pelo fato de “a grande maioria das escolas da 

Rede Pública não ser provida com laboratórios e aulas práticas” (BORGES, 2002), e de que 

“possibilitar o aprendizado em espaços além da sala de aula traz impactos positivos nos campos 

comportamentais, de diálogos e discussões sobre conteúdos e na autonomia do sujeito” (ALVES; 

Escolas Visitadas Data da Visita Alunos Atendidos 

E1 04/08/2018 370 

E2 11/08/2018 450 

E3 25/08/2018 335 

E4 01/09/2018 600 

E5 22/09/2018 900 

E6 29/09/2018 100 

E7 10/11/2018 300 
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STACHAK, 2005). Tal fato possibilita que os estagiários (monitores / mediadores) desenvolvam 

habilidades interdisciplinares e justifica a construção de equipamentos para o Ensino de Física, em 

razão de que expande os conhecimentos dos conceitos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que os estagiários devem estar sempre na escuta ativa para responder perguntas dos 

visitantes, referentes aos diversos equipamentos, tais interações permitem um desenvolvimento 

amplo na formação dos discentes, proporcionando-lhes uma visão prática para exemplificar e 

apresentar conceitos de difícil abstração, através de transposições didáticas de forma lúdico-

interativa. 

Em vista disso, durante o curso, os graduandos são imersos em disciplinas que visam a  

modelos explicativos da teoria, prática laboratorial e ensino da ciência, enquanto no Projeto Circo 

da Física, os alunos integram esses três eixos formadores em experimentos de baixo e médio custo 

que exemplificam de forma lúdico-interativa a teoria, por meio do ensino experimental. Através 

desse caráter, que percorre os mencionados eixos de formação, o Projeto está em consonância com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), pois promove a investigação, possibilita a 

compreensão dos fenômenos abordados através de uma linguagem prática e que contextualiza teoria 

e prática, através de experimentos que são pensados para interpretar o mundo globalizado. 

 

Palavras-chave: Extensão. Divulgação Científica. Ensino de Física. Experimentos Interativos. 

Keywords:  Extension.  Scientific divulgation.  Physics Teaching. Interactive experiences 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem por objetivo apresentar a metodologia de trabalho comunitário e em 

rede desenvolvida nos últimos sete anos pelos extensionistas do projeto “Articulando Redes, 

Fortalecendo Comunidades”, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 

Tal metodologia tem como pressupostos a participação comunitária e o compromisso social e 

político da atuação do psicólogo social frente à realidade sócio histórica brasileira. Assim, o projeto 

tem como intuito construir práticas emancipatórias, participativas, representativas e horizontais 

junto às políticas públicas. Nesse sentido, atuamos durante sete anos em regiões com alto nível de 

vulnerabilidade social, preconceito institucional e estigmas. 
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Caetano, Fioriotti e Guimarães (2017) apontam que os principais desafios das políticas 

públicas têm sido ampliar o conhecimento em relação ao território em que estão inseridas e garantir 

a superação da fragmentação do trabalho dos diferentes setores que as compõem. A partir disso, 

temos no projeto como principal foco de atuação proporcionar o (re)conhecimento do território e 

fomentar a intersetorialidade. 

A intersetorialidade é uma das diretrizes presentes na Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) para a efetivação da redução das vulnerabilidades (BRASIL, 2004). Além disso, 

essa política aponta o território como principal elemento para a constituição da proteção social.  

A PNAS foi promulgada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por meio da 

Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 (Brasil, 2004) e estabelece importantes avanços no 

âmbito da gestão, da concepção e da execução da política pública de assistência social. Sem contar 

que representa um importante marco no processo de consolidação desta política no campo do 

direito, já que institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que demarca a contraposição 

da lógica clientelista e filantrópica presentes até então nos serviços sociais. 

O processo de consolidação do SUAS faz surgir a necessidade de repensar as práticas e as 

intervenções a serem realizadas nos serviços socioassistenciais. Nesse sentido, a Psicologia tem sido 

chamada para ocupar um lugar importante e central nas políticas sociais, seja na execução dos 

serviços e/ou na gestão da política. Com isso, de acordo com Saadallah (2014), é preciso se pensar 

em novas formas de atuação do psicólogo, visto que ainda há predomínio do modelo de trabalho 

deste pautado na clínica individual. 

O projeto “Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades” tem como objetivo promover a 

experiência de uma atuação da Psicologia pautada em bases comunitárias com foco na produção de 

redes territoriais com características intersetoriais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto de extensão em foco teve extensionistas que atuaram nos seguintes territórios da 

cidade de Belo Horizonte: São Gabriel, Tupi-Lajedo, Vila Cemig, Conjunto Esperança e Alto das 

Antenas e o Bairro União. Ele se ancora na metodologia do trabalho em rede, que é uma estratégia 

em que se articula o saber acadêmico e o popular - logo, da teoria com a prática – com base num 

espaço de aprendizagem e construção de conhecimento que fortaleça a postura investigativa e a 

formação sociopolítica, a qual possui características críticas e transformadoras. Para tanto, utiliza-se 

como instrumentos as seguintes atividades: Mapeamento; Diagnóstico social; Reuniões de rede; 

Capacitações de redes e Produções audiovisuais. 
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O mapeamento consiste na realização de um levantamento de todos os serviços públicos, 

privados e do terceiro setor existentes num dado território, assim como, de lideranças comunitárias 

e de entidades de relevância para os moradores do local, como por exemplo, igrejas, centros 

comunitários e praças.  

O diagnóstico social é realizado por meio de um questionário com perguntas fechadas e 

abertas, que é aplicado pelos extensionistas e por alunos voluntários no território e tem como 

principais objetivos identificar a percepção da comunidade em relação às ações socioassistenciais; 

saber como ocorre a participação desta nos movimentos ou atividades sociais; compreender quais as 

demandas da comunidade para a melhoria desta e mapear o que os moradores conhecem do 

território que habitam, em relação às atividades coletivas e culturais existentes. Assim, após a 

aplicação do questionário, os dados são catalogados e analisados pelos extensionistas. 

As reuniões de rede são realizadas ao longo de todo o processo de articulação e intervenções 

comunitárias. Nelas, são convidados todos os atores que compõem o território, no intuito de 

possibilitar o diálogo e o fortalecimento dos vínculos e dos trabalhos realizados. Além disso, 

ocorrem as capacitações em que há trocas de experiências entre as redes comunitárias que 

componham as diversas regiões abordadas pelo projeto, a partir de temáticas relevantes para o 

contexto político e social. As produções audiovisuais são realizadas por estudantes  de 

Comunicação Social como uma ferramenta de articulação, possibilitando a coleta qualitativa de 

dados, fortalecimento de vínculos, além do resgate e registro histórico.  

 

3 RESULTADOS 

 

O resultado do trabalho realizado pelo projeto não pode ser quantitativamente mensurado, 

visto que nossas intervenções são realizadas a partir das relações socioinstitucionais existentes em 

territórios com diferentes características e, consequentemente, demandas diversas. Assim, o foco do 

trabalho reside nos processos de transformação e construção de redes que fortalecessem a 

participação política e social. 

Notamos que foi possível produzir uma atuação social em Psicologia por meio do incentivo 

da população ao protagonismo nas ações coletivas e comunitárias. A partir destas, avaliamos que 

ocorreu potencialização dos sujeitos; integração e fortalecimento de vínculos, entre os movimentos 

sociais, atores sociais, moradoras / moradores, equipamentos e organizações de redes locais. Com 

isso, afirmamos que o projeto “Articulando  Redes, Fortalecendo  Comunidades” tem formado  uma  
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importante tecnologia social, que viabiliza a construção de políticas públicas e de novos meios de 

subjetivação, ao fomentar soluções de emancipação, pertencimento e autonomia em cada 

participante. 

O uso de metodologias participativas e de rede auxiliou no desenvolvimento da autogestão 

comunitária, o que propicia um trabalho horizontal, no qual os moradores se articulam, se 

organizam e buscam ações colaborativas para o progresso social e econômico local. A possibilidade 

de ressignificar o espaço no qual residem é fundamental na elaboração das intervenções realizadas. 

A partir disso, emergem novas alternativas a implementação e a efetivação de políticas públicas e 

de seguridade social, o que promove o fortalecimento de vínculos e das potencialidades de cada 

sujeito. 

Maciel (2017), Jardim (2016) e Gonçalves, Saadallah e Queiroz (2015) apontam, nesse 

sentido, que o projeto tem consolidado sua metodologia e fortalecido práticas comunitárias cada vez 

mais horizontais, orgânicas e descentralizadas. Percebemos, por exemplo, que ao realizar as 

reuniões, diagnósticos, capacitações e compartilhamento do material audiovisual – ou seja, praticar 

a metodologia de intervenção construída no projeto –, provocamos reflexões acerca do processo de 

trabalho dos serviços presentes no território, possibilitando que estes passem a ter maior 

compreensão das vulnerabilidades existentes. Com isso, foi possível produzir ações e atividades que 

unissem os diversos setores e atores sociais das comunidades para a potencialização e 

transformação do território. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas comunidades em que o projeto atuou, existem múltiplas realidades e experiências, 

apesar de possuírem algumas potencialidades e vulnerabilidades compartilhadas. Ao mesmo tempo, 

é preciso lembrar que cada comunidade é singular e existem diferenças entre serviços ofertados e 

atores sociais que trabalham em prol da comunidade. Por isso a caracterização e contextualização 

de cada território se faz(ia) imprescindível para melhor efetivação do trabalho realizado pelo 

projeto. (GONÇALVES et al., 2018). 

A extensão, por meio do projeto, propiciou o trabalho de uma Psicologia inclusiva, 

participativa e social, que atua, principalmente, em locais de alta vulnerabilidade socioeconômica e 

repletos de estigmas sociais. Com isso, os extensionistas puderam ter uma experiência teórico-

prática que escapa da lógica de atuação clínica tradicional , ainda muito presente na formação em 

Psicologia,  uma vez que privilegia um trabalho em que se conhece a realidade e o cotidiano das 

comunidades. Isso permite que o aluno possa construir uma formação social mais crítica. 
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Por fim, compreendemos que as ações do projeto foram potencializadoras de coletividades e 

subjetividades, o que produziu nas comunidades autonomia e empoderamento para tomada decisões 

e, também para o enfrentamento das desigualdades, das violências e dos preconceitos. Defende-se 

assim, a multiplicação desta lógica de trabalho devido à importância de seus resultados em nível 

micro e macro ou individual e comunitário. 

 

Palavras-chave: Redes. SUAS. Articulação comunitária. Fortalecimento de vínculos. 

Comunidades. 

Keywords: Networks. SUAS. Community articulation. Strengthening of links.  Communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A extensão universitária se constitui em atividades promovidas por instituições de ensino 

superior destinadas à interação entre estas e a comunidade na qual estão inseridas. O objetivo 

principal das atividades de extensão é a troca de conhecimentos, além de levar aprendizados 

desenvolvidos no ambiente acadêmico à comunidade não universitária. A ideia de extensão está 

associada à crença de que o conhecimento gerado pelas instituições de ensino e pesquisa deve 

necessariamente possuir intenções de transformar a realidade social, intervindo em suas deficiências 

e não se limitando apenas à formação dos alunos regulares da instituição. 

A política institucional da PUC Minas estabelece o compromisso da Universidade com os 

Direitos Humanos, sendo sua missão promover o desenvolvimento humano e social. Entre os 

princípios que orientam as ações dessa instituição, podem-se destacar seu compromisso com a 

inclusão, a justiça social, a dignidade humana e a promoção do bem comum (PUC MINAS, 2011).  
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O “Programa (A)penas Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC / Santa 

Luzia” é um exemplo de ação extensionista realizada junto à população carcerária, pautado na 

Política de Extensão da PUC Minas e alinhada com os projetos curriculares dos cursos de 

graduação  de Psicologia, Fisioterapia, Letras, Direito, Ciências Biológicas e Enfermagem da PUC 

MINAS, que têm como vetores o humanismo, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, permitindo que a universidade cumpra sua função social, com 

objetivo de evidenciar que outro sistema prisional é possível no Brasil. Os presos são considerados 

a partir de uma visão humanista, não simplesmente como condenados à privação de liberdade e à 

exclusão da sociedade, mas como cidadãos de direitos, capazes de se transformarem, de adotarem 

novos valores e novas práticas de vida, merecendo o nome de recuperandos. 

Este projeto se inscreve nas ações do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI) da 

Pró-reitoria de Extensão (Proex PUC Minas), que inclui indivíduos com necessidades especiais, a 

população prisional e grupos marginalizados em virtude gênero, etnia, idade e classe social. (E-

book PUC MINAS, 2017). A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é uma 

entidade que tem por missão “Matar o criminoso e Salvar o homem”, com uma finalidade de evitar 

a reincidência dos condenados no crime e proporcionar condições para que o este se recupere e 

consiga a reintegração social. 

Durante o desenvolvimento das atividades de extensão na APAC de Santa Luzia, município 

da região metropolitana de Belo Horizonte, realizado pelos alunos do curso de Fisioterapia da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foi proposta a aplicação do Protocolo de 

Levantamento de Problemas em Reabilitação (PLPR) com os recuperandos do local, com a 

finalidade de levantar possíveis demandas em reabilitação para identificação das prioridades do 

grupo. 

O PLPR
7
 é um instrumento desenvolvido para sistematizar a coleta de informações 

funcionais durante o acolhimento dos usuários de serviços de reabilitação. O instrumento possui 

um formato estruturado, com questões que cobrem os componentes: Condição de Saúde, Função 

do Corpo, Atividade, Participação e Fatores Contextuais (Ambientais e Pessoais) da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização 

Mundial de Saúde. 

                                                           
7
 Mais informações sobre o instrumento em: FERREIRA, Rosana; FERREIRA, Fabiane R. SOUZA, Mariana A. P. 

de.  PLPR / Protocolo de levantamento de Problemas para a Reabilitação. Disponível em 

https://www.passeidireto.com/arquivo/60156800/protocolo-de-levantamento-de-problemas-para-reabilitacao-plpr-

manual. 
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Neste projeto, ele foi o meio utilizado para uma avaliação que permitisse alcançar a 

subjetividade do indivíduo, favorecendo uma perspectiva mais funcional e abrangente da saúde 

física e mental dos usuários.  

 

2 OBJETIVO 

 

A aplicação do PLPR teve por objetivo levantar as principais demandas existentes na 

população alvo, homens privados de liberdade em tempo integral (regime fechado) ou não (regime 

semiaberto), para que, posteriormente, fosse traçado um plano de atividades que poderiam ser 

realizadas dentro da associação para saciar as necessidades dos recuperandos naquele momento. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Vinte e três recuperandos, sendo 14 do regime semiaberto e 09 do regime fechado 

participaram deste estudo piloto. O PLPR foi aplicado durante o primeiro semestre de 2018, por 

cinco alunos extensionistas do curso de Fisioterapia da PUC Minas. Esse protocolo possui 25 

perguntas divididas em nove domínios, sendo estes a mobilidade, comunicação, eutrofia, 

autocuidado, dor e desconforto, atividade interpessoal, energia e sono, afeto, tarefas e demandas 

gerais (LEUCAS, 2017). Assim, pode-se determinar não somente as demandas de caráter físico, 

mas sim todo o contexto biopsicossocial do participante, abrangendo uma área multidisciplinar em 

nossa avaliação no projeto. 

O PLPR é caracterizado por abranger uma análise quantitativa dos dados, que possui um 

escore de acordo com os qualificadores de cada domínio. O escore total do PLPR pode variar de 0 a 

100, sendo que, quanto menor a pontuação, menos problemas para a reabilitação o indivíduo terá 

(SAMPAIO, 2014). Especificamente para esta população, os itens do PLPR que referenciavam o 

transporte utilizado e as atividades laborais foram excluídos, por não se aplicarem ao contexto 

prisional. Mesmo considerando que os recuperandos do Regime Semiaberto têm a privação da 

liberdade parcial e possivelmente utilizam algum tipo de transporte e os do Regime Fechado 

possuem a privação total; em contrapartida, estes executam atividades laborais que são realizadas 

nas Oficinas de Laborterapia da APAC e alguns do Regime semiaberto não possuem atividade 

laboral. Por fim para uma análise dos dados estatísticos de frequência, através do software Excel, as 

principais demandas foram levantadas. Assim, por meio dos resultados, as ações de promoção de 

saúde podem ser planejadas com mais especificidade envolvendo a equipe multidisciplinar de 

extensionistas considerando as áreas envolvidas no projeto. 
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4 RESULTADOS 

 

A maior porcentagem dos domínios referenciados pelos recuperandos deste estudo piloto foi 

o da dor e desconforto, seguido de atividade interpessoal.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados da aplicação deste protocolo, foi possível determinar não somente as 

demandas de caráter físico, mas também todo o contexto biopsicossocial e espiritual do 

recuperando, levantando dados concretos das futuras ações de promoção de saúde que podem ser 

providas neste projeto pela equipe multidisciplinar. 

A experiência da Extensão Universitária neste Projeto pode permitir ao aluno extensionista 

respeitar o saber oriundo do recuperando como privilegiar a trans e a multidisciplinaridade,  

reconhecendo a complexidade envolvida nos processos sociais e seu impacto na subjetividade das 

pessoas, principalmente na hipótese da violação dos direitos humanos, além de permitir ao aluno 

extensionista respeitar o saber do recuperando, e compreender que estes são sujeitos de direitos. O 

recuperando que entra na APAC totalmente transtornado pela vida do crime somada à prisão do 

sistema comum começa a perceber que o processo deve ser encarado de diferentes formas. A 

desordem que era combatida com violência dá lugar à convivência pacífica que é semeada pelo 

amor. A transformação interna inicia-se na metodologia, no apoio familiar, dos amigos, das 

oportunidades de convivência, do trabalho da extensão universitária promovido pela PUC Minas e 

de todo o novo meio que os cerca na APAC. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Associação de Proteção. Assistência Carcerária. Promoção de 

saúde. Reabilitação. 

Keywords: Human rigths. Association of Protection.  Prison Assistance.Health promotion. 

Rehabilitation. 

 

Área de Conhecimento: 4.08.00.00-8 Physiotherapy and Occupational Therapy. 
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IDOSOS: fazer somente nossa parte ou buscar outras respostas? 

 

ELDERLY: do only our part or seek other answers? 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, com base nos pressupostos de Dias (1997), tratamos do processo do 

envelhecimento, algo inerente a diversas épocas e aos inúmeros povos do oriente e do ocidente. 

Nesse processo, insere-se o Brasil, cuja população é cada vez mais velha e, dessa forma, devemos 

estar atentos a isso. Outro ponto abordado é a influência do capitalismo na construção do 

estereótipo do idoso no oeste, e no fomento da visão de que ser jovem é ser feliz. Assim, numa 

reação em cadeia, o ser “velhote” é pintado como algo indesejado. E os anosos têm dificuldades 

para se adaptarem, uma vez que têm novas necessidades e estas não são atendidas pela estrutura 

social hodierna. São objetivos deste resumo apresentar algumas atividades realizadas no PUC Mais 

Idade / Barreiro para integrar, cada vez mais, o grandevo na sociedade, restabelecer a autoestima, o 

bem-estar e a independência auxiliando a um envelhecer proveitoso para si e para aqueles que estão 

ao redor / coletividade.  

 

2 DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 

 

Apresentamos algumas atividades realizadas no PUC Mais Idade / Barreiro, com o 

pensamento direcionado para as disparidades entre o trato na cultura de um e de outro hemisfério 

terrestre. Por meio de pesquisa bibliográfica, buscou-se obter uma caracterização, mormente da 

situação familiar, ocupacional e política dos mais velhos na atualidade e como tal se construiu na 

cultura ocidental e oriental. No projeto de extensão PUC Mais Idade, foram realizadas variadas 

oficinas em que assuntos diversos nas áreas da nutrição, direito, saúde e informática foram tratados. 

Aqui exclusivamente foram expostas as oficinas propostas e levadas a efeito por um dos coautores 
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deste relato, quais sejam as de Exercício das Esferas, Crimes Virtuais, Dia do Internacional do 

Idoso e Tenda da Leitura. Todas essas ocorreram uma única vez e tiveram em média duas horas de 

atividade, com a média de setenta participantes por ocorrência. 

 

3 RESULTADOS 

 

O bebê, ao se tornar criança, adolescente, jovem adulto e adulto, se modifica e muda o modo 

como assimila e como é percebido no meio social (NETO, 2004). Ao alcançar a velhice, aquele 

indivíduo perde, geralmente, a voz ativa que tinha na coletividade (CUTI, 2008). Com a quebra 

deste paradigma, começa a mudança para uma sociedade cada vez mais igualitária. À vista disso, o 

foco de quem busca por uma sociedade mais justa deve estar nas crianças (futuros idosos em 

potencial), pois são maleáveis e acessíveis e estão estabelecendo parâmetros para viver.  

As histórias dos mais velhos devem ser contatadas, recontadas e amplamente expostas com a 

intenção de valorizá-los frente aos demais. Exemplo de tal procedimento, o Projeto de Extensão 

PUC Mais Idade acontece em várias unidades da PUC Minas. No campus Barreiro, oficinas são 

ofertadas a pessoas a partir de cinquenta anos de idade, que se inscrevem gratuitamente. Apesar de 

o projeto ter foco no idoso e, este, segundo as normas brasileiras, ter idade mínima de 60 anos, 

entende-se que, aos 50 anos de idade, já há uma proximidade com a terceira idade, além de pessoas 

nesta faixa etária frequentemente apresentarem vínculo direto ou indireto com idosos, 

potencializando as atividades no PUC Mais Idade / Barreiro.  

Alunos dos cursos da PUC, voluntários, selecionados e coordenados pela coautora deste 

relato, participam preparando e conduzindo, um por vez, as apresentações. Cada uma dessas 

oficinas acrescenta vitalidade às reuniões, ora por trazer à baila assuntos nunca antes assimilados 

pelos participantes do projeto, ora por apresentar novas ideias sobre temas já conhecidos. Com o 

intuito de demonstrar, de modo dinâmico, um pouco de como o preconceito está arraigado na rotina 

de nossa sociedade, o coautor deste relato conduziu uma oficina com todos os idosos do projeto que 

estavam presentes: “Exercício das Esferas”. Trata-se de dois aros cortados em papel ofício (um 

vermelho e um azul), afixados no quadro da sala de aula. Foi indagado aos expectadores qual seria 

o maior entre eles, dizendo ser necessária a escolha por parte de todos, a fim de que a dinâmica 

continuasse. Uma parcela trouxe o azul como resposta e outros o vermelho, mas ambos tinham o 

mesmo tamanho. Disso foi abordado o tema de como somos facilmente influenciados, mesmo em 

contraposição aos nossos sentidos, e conjugada, veio a pergunta: "O que é melhor? Ser jovem ou ser 

velho?”. Verificou-se a predileção pela resposta “Ser jovem”.  
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A outra oficina (dirigida pelo mesmo extensionista), que contou com a presença do mesmo 

público, foi expositiva (com projeção de vídeos, fotos e textos) e trouxe o propósito de alertá-los 

acerca das artimanhas usadas por criminosos que atuam no ambiente virtual e preparar os 

assistentes para serem multiplicadores das informações disponibilizadas. Esta teve, logo ao final, a 

manifestação massiva de satisfação por parte dos presentes, que participaram com comentários 

pertinentes e sagazes. Os resultados imediatos foram mensurados por intermédio da ficha de 

avaliação, com indicadores para serem assinalados e outros para escrita e sugestões. A ficha é um 

instrumento bem simples haja vista certa dificuldade de leitura e escrita dos idosos.  

A outra oficina, também expositiva e ministrada pelo mesmo discente, foi referente à 

comemoração do Dia dos Idosos, oportunidade em que foram explanadas a todos os que 

compareceram motivações para a instituição da data, reforçada a percepção da necessidade da 

valorização da população anciã nos agrupamentos a que pertencem e propiciada aos presentes a 

possibilidade de se entenderem (pelo menos minimamente) como cidadãos portadores de direitos, 

deveres, capacidades e necessidades especiais. Os resultados foram medidos por meio da ficha de 

avaliação.  

A última oficina (Tenda da Leitura), que além de expositiva contou com visita de todos os 

alunos à biblioteca do campus, teve o mesmo palestrante e quis proporcionar atividades que fossem 

incentivadoras para ampliar o gosto pela literatura. Os resultados foram medidos por meio da ficha 

de avaliação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe a todos nós influenciar gradativamente nossa parentela de modo a alterar o status quo 

que não é propício ao longevo. É imensa a necessidade de se deixar de lado o senso comum e ativar 

o senso crítico, com o escopo de criar um mundo preferível para o nosso “mais tarde”. Integrando 

este Projeto, espera-se que os discentes (docentes no Projeto Mais Idade) possam, por si próprios, 

criar representações do que é envelhecer e atentar para a necessidade de se prepararem e de auxiliar 

a ajeitar o mundo para esta etapa. Lado outro, os de idade avançada se sentiram valorizados, 

gerativos e necessários, além de aceitos e integrados ao ambiente. 

O Projeto Mais Idade da PUC Minas Barreiro é apresentado como exemplo de intervenção 

em prol dos longevos. Entremeio a ações e dinâmicas focadas na quebra de paradigmas amparados 

pelo senso comum, novas e avançadas interpretações de vanguarda podem ser possibilitadas. Mais 

pode ser feito. Os idosos não devem estar restritos a terem contato com as faculdades somente por 

mediação de projetos e afins. As ações, intenções etc., devem convergir para que os provectos 
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passem a ter uma convivência constante, terna e natural nas universidades. O alvo deve ser, num 

futuro próximo, tornar a presença dos vetustos comum em todos os ambientes frequentados pelos 

demais. Dessa forma, em toda a sociedade (e não restrito somente aos estabelecimentos de ensino), 

o modus operandi atual deve ser totalmente repensado. Mais do que discursos (estes que, mesmo 

assim, ainda devem ser praticados), o importante são ações direcionadas para o bem estar de todos, 

sem exceção. E assim, geração a geração, poderemos progressivamente, respeitar, admirar e honrar 

o próximo, sabendo que, senão em todas as situações, pelo menos na em foco, tudo o que fazemos, 

futuramente, nos retorna. 

 

Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Intervenção. Capitalismo. Psicologia. 

Keywords: Elderly. Aging. Intervention. Capitalism. Psychology. 

 

Área do conhecimento: 7.07.05.03-8 Papéis e Estruturas Sociais. Indivíduo. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL DOS MORADORES DE RUA QUE UTILIZAM 

ALBERGUE DO MUNICÍPIO DE BETIM / MG 
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HOSTEL IN THE CITY OF BETIM / MG 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população em situação de rua, presente em todo o mundo, é considerada um fenômeno 

multifacetado e multidimensional, mas é possível observar situações em comum, características que 

muitas vezes se cruzam para levar essas pessoas a viver na rua (LUZ, 2015). A população de rua, no 

cenário brasileiro, vem aumentando por diversos fatores, dentre os quais ganham destaque o 

desemprego, a dependência química, os conflitos familiares, as situações de migração, entre outros 

(HINO et al., 2015). Dessa forma, cresce a “demanda para a realização de pesquisas qualitativas 

que busquem compreender, a partir das histórias de vida desses sujeitos e da articulação de tais 

vivências, as questões sociais mais amplas, os processos de exclusão social que culminam na 

experiência de viver nas ruas” (ALCANTARA et al., 2015). 

Em 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) publicou os 

resultados do I Censo e Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, no qual foi 

registrado, entre 2007 e 2008, um total de 31.922 pessoas adultas em situação de rua nas 71 capitais 

e grandes cidades brasileiras pesquisadas; número esse que poderia ser maior, chegando a cerca de 

50 mil pessoas, caso as estatísticas anteriores de pesquisas já realizadas nas demais cidades 

brasileiras também houvessem sido contabilizadas (SPOSATI, 2009). 

A situação de pobreza extrema, exclusão social e indigência colocam a sobrevivência dessas 

pessoas em risco, já que torna essa população de rua marginalizada, por buscar como habitação os 

logradouros e demais serviços sociais oferecidos. Na tentativa de reverter a atual situação, houve a 
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necessidade da criação da Política Nacional para População em Situação de Rua (PNSPR), 

decretada no ano de 2009, a qual afirma o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e 

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

moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda (HINO et al., 2015). 

Um dos serviços de apoio à população de rua que atua diretamente na assistência são os 

albergues. A passagem dos moradores neste serviço possibilita segurança, conforto, convivência 

com outros moradores, alimentação balanceada e equilibrada, disponibilidade de higiene pessoal, 

além de possibilitar as parcerias para a recolocação no mercado de trabalho (ALCANTARA et al., 

2015). O albergue tem a função de acolhimento aos que necessitam e a ele recorrem, sendo que não 

há limite de tempo para permanência, para aqueles que seguem a rotina do local, e não há como 

avaliar os índices de reincidências, porém é notório que há um incentivo e auxílio para que os 

habitantes possam promover a mudança necessária na vida (HINO et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho é a caracterização do perfil dos moradores que utilizam o albergue 

localizado na cidade de Betim / MG, para futuramente serem realizadas, pela equipe do Projeto, as 

intervenções propostas pelo Projeto de extensão. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Este resumo expandido faz parte de um Projeto de extensão desenvolvido por alunos da 

PUC Minas, intitulado “Retratos do Cotidiano em saúde: uma visão Biopsicossocial”. O objetivo 

geral do projeto é a intervenção – com palestras, atendimento médico e de enfermagem, rodas de 

conversa – para auxiliar o albergue e os albergados. Promovendo a multidisciplinaridade, por 

integrar alunos de vários cursos, como Medicina, Biomedicina e Enfermagem, permitindo o olhar 

de diversos profissionais da área da saúde, assim como a interdisciplinaridade, pois é possível 

aplicar o conteúdo teórico visto em sala, em práticas como: cuidado a saúde, conhecimento sobre 

exames laboratoriais, bioética, etc., com isso é possível realizar uma humanização do estudante que 

se tornará profissional. Foram utilizados parte dos dados do Projeto para este resumo expandido, 

com intuito da apresentação das intervenções realizadas, na Mostra de Extensão – 2019 (Proex PUC 

Minas). 

O albergue selecionado para a pesquisa foi o Albergue Vitor Braghini, também denominado 

como APROMIV (Associação de Proteção a Maternidade, Infância e Velhice), que tem como 

missão: acreditar nas pessoas e buscar transformá-las através dos ofícios ensinados, amparando de 

forma humanizada, idosos, gestantes e demais públicos que precisam de atenção. Está localizado na  
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Rua do Rosário nº 2345, no bairro Nossa Senhora das Graças, Betim – MG. Não há um tempo 

definido para a estada, porém há uma rotina a ser seguida, assim, os moradores podem ficar o tempo 

que acharem necessário, considerando reincidências. 

Este trabalho é qualitativo em relação a sua abordagem sobre o grupo específico, moradores 

de rua albergados na cidade de Betim/MG. Foi realizada a aplicação de um questionário com 25 

questões, montado e validado pela equipe responsável pelo Projeto, incluindo espaço para relato de 

experiências. As respostas foram quantificadas, porém é importante salientar que a observação é 

focada na realidade local. A aplicação do questionário ocorreu no período de agosto a novembro de 

2018, para os usuários que desejassem participar, quando solicitados, sendo previamente 

informados sobre o conteúdo das perguntas e o anonimato dos dados, de acordo com o que rege a 

ética para aplicação de questionários. 

Os questionários foram executados com acompanhamento das pesquisadoras. Ao final, 

foram respondidos 112 questionários, sendo importante ressaltar que, de acordo com informações 

fornecidas pelo diretor do albergue, a população de rua de Betim é de aproximadamente 120 

pessoas. Para esse estudo, o critério de inclusão foi analisar questionários respondidos na integra, e 

assim foram obtidos 40 questionários, excluídos os incompletos. Das 25 questões contidas no 

questionário, foram tratadas aquelas que auxiliaram na descrição do perfil dos moradores de rua que 

utilizam o albergue em foco, do município de Betim/MG, traçando: dependência química, etnia, 

motivo para morar na rua, sexo, problemas de saúde e tempo na rua. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Depois da tabulação dos dados, quanto a dependência química, ficou evidenciado que o uso 

de drogas lícitas (50%) foi bem superior ao uso de drogas ilícitas (22,5%), sendo que 27,5% negam 

o uso de qualquer substância; 22,5% utilizam álcool associado ao tabaco; 15% o uso de apenas 

tabaco; 12,5% afirmam o uso de apenas álcool; 5% uso de cocaína associado à maconha; 5% crack, 

álcool e tabaco; 5% crack e álcool; 2,5% de apenas crack; 2,5 % crack, maconha e cocaína e 2,5% 

crack, maconha e álcool. 

Em relação à etnia, 27,5% afirmam ser pardos(as), 47,5% negros(as), enquanto apenas 15% 

afirmam ser brancos(as). Quanto à motivação para morar na rua, 37,5% por conflitos familiares; 

15% afirmaram ser por desemprego; 5% pelo estilo de vida; 10% pelo uso de álcool e drogas e 

32,5% outros motivos. Isso demonstra uma característica do perfil dos moradores dessa região, 

relatando  conflitos  familiares  como  motivo, desmistificando o estigma da sociedade  que acredita  
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que o motivo principal seria o abuso de substâncias químicas (álcool e drogas). Também chama a 

atenção para estudos de forma mais localizada e não de forma tão generalizada, como muitas vezes 

ocorre (ANDRADE et al., 2014). 

Dos entrevistados 95% são do sexo masculino, enquanto apenas 5% do sexo feminino, o que 

demonstra, muitas vezes, uma evasão dos seus lares devido à separação dos cônjuges ou conflitos 

com os pais. No caso dos homens chefes de família, o desemprego pode significar a perda da 

autoridade sobre a família, o que poderá desencadear o alcoolismo e abandono do lar. As pesquisas 

revelam que a população de rua, na realidade brasileira, em sua maioria, está constituída por 

homens em idade produtiva, que vivem na transitoriedade do espaço da rua, em suas atividades 

diárias em busca da sobrevivência (ALCANTARA, 2015). 

Quanto aos problemas de saúde, alguns não conseguiram diferenciar problemas de saúde 

com exames realizados, pois relataram uma gravidez e a realização de uma mamografia, como 

problema de saúde, por exemplo. 

O tempo de moradia nas ruas é particular de cada caso, refletindo a história de cada um, 

10% não identificaram o tempo; 12,5% apenas alguns dias, 5% acima de 1 mês, enquanto 70% 

afirmam ter mais de 2 anos que vivem na rua, sendo que um dos entrevistados afirma que está há 38 

anos na rua. Observou-se que, apesar das condições que o albergue promove, os usuários preferem 

continuar na rua, muitos afirmam que ali é a casa deles e que se sentem seguros e acolhidos, “a rua 

tem um imã, acho que é a liberdade”, diz um dos moradores entrevistado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A prática extensionista auxilia aos acadêmicos e ao corpo docente a entender melhor o 

ambiente fora da sala de aula, podendo contribuir com a sociedade de uma forma mais direta. A 

realização desse tipo de atividade favorece a troca de experiências e informações, permitindo a 

formação integral de futuros profissionais mais humanizados e socialmente conscientes, além de 

demonstrar a importância da atuação da área da saúde em diversos âmbitos sociais, de maneira a 

transformar a sociedade. A riqueza da experiência está na troca de conhecimentos, na elaboração de 

novos conceitos e na transformação individual e social. Este resumo abrange um tema amplo com 

vários pontos a serem analisados. Com os dados levantados, foi possível observar que as pesquisas 

devem acontecer de forma localizada, as variáveis que levam a sociedade para essa situação de rua 

irá depender de características muitas vezes locais. 
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É perceptível a necessidade de se pensar na saúde para os moradores de rua no contexto 

social, apesar das políticas já existentes, que acolhem essa população. Ainda existem falhas na 

aplicação destas, sendo fundamental investimento de todas as instâncias governamentais para 

assegurar os direitos desses indivíduos e entender o porquê de muitos deles preferirem as ruas e não 

os abrigos e o auxílio dado, a fim de promover a reinserçãodessas pessoas na vida social, 

proporcionando trabalho e dignidade. Como perspectiva futura, pretendemos continuar a tentativa 

de aproximação da realidade dessas pessoas e a inserção de novas políticas para a retirada delas 

desta condição e diminuir a entrada de outras para a situação de “moradores de rua”. 

 

Palavras-Chave: Saúde. População de Rua. Equipe multidisciplinar. Albergue. 

Keywords: Health. Street Population. Multidisciplinary team. Hostel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Casa do Aprender tem o escopo de apresentar alternativas de trabalho de maneira 

conjunta com a Rede Incluir
5
, cujas finalidades perpassam pela aprendizagem funcional, utilizando 

recursos de informática acessível e Comunicação Alternativa, no âmbito do curso de Pedagogia da 

PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. Ele objetiva atender ao público com Necessidades 

Educacionais Especiais, primando por desenvolver um maior grau de independência na realização 

de atividades cotidianas, no âmbito profissional e pessoal (PROEX, 2019). Após realização de uma 

análise do banco de dados do Programa Rede Incluir, foi possível identificar que, aproximadamente, 

80 pessoas com deficiência intelectual ainda não atingiram um grau de independência no que tange 

às atividades de vida diária, aprendizagem e Comunicação Alternativa. Dessa forma, as práticas 

decorrentes do projeto são fundamentais no que concerne ao equilíbrio das necessidades que 

resultam na independência e interação social do ser com o meio (CAMPOS; QUADROS, 2010). 

Salienta-se que a produção bibliográfica aqui apresentada é decorrente de um projeto de 

extensão que atua como ponte entre o ensino, a pesquisa e a extensão, refletindo a missão da PUC 

Minas, que tem foco na formação cidadã e humanística (PROEX, 2006). A referida prática 

apresenta a importância da união entre os conhecimentos adquiridos na academia e a participação 

ativa dos extensionistas que ligam a Universidade à sociedade. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Graduando em Física na PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: souzagfd@gmail.com. 

2
 Graduanda em Pedagogia na PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: kedema2004@gmail.com. 

3
 Graduada em Pedagogia na PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: pavilavianaes@gmail.com. 

4
Orientadora e professora Assistente IV do curso de Pedagogia da PUC Minas, Coração Eucarístico. E-mail: 

nivaniameloreis@gmail.com. 
5
 Projeto de Extensão promovido pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da PUC Minas. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

342 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia consistiu em oficinas de informática e Comunicação Alternativa na 

aprendizagem funcional. Utilizou-se deste método porque proporciona momentos de interação e 

troca de saberes de modo horizontal entre o extensionista e as pessoas com deficiência. Além disso, 

propiciaram-se atividades funcionais e ocupacionais que favorecem a independência e a autonomia 

da Pessoa com Deficiência (PCD) em sua vida diária. Para a concretização das oficinas, houve a 

coleta de dados da história de vida e ocupacional do beneficiário do projeto através de entrevistas e 

levantamento das habilidades funcionais para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual 

(PDI) e a organização dos atendimentos. Realizou-se a construção do Plano de Trabalho 

Individualizado (PTI), que consistiu no planejamento das tarefas a serem realizadas para cada 

pessoa com deficiência (PCD), considerando as informações obtidas no levantamento de dados e o 

PDI. 

As oficinas ocorreram no período de março a julho de 2018, em atendimentos semanais, às 

segundas e às quartas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de forma individualizada, tendo 

duração de 1h30, no Laboratório de Tecnologia Assistiva do Instituto de Ciências Humanas, da 

PUC Minas. 10 jovens e adultos com deficiências física, intelectual e transtornos do espectro 

autista, foram atendidos por 9 extensionistas dos cursos de Pedagogia, licenciatura em Física e 

Fonoaudiologia. Os atendimentos foram registrados em um diário de bordo, contendo a descrição e 

o desenvolvimento da atividade realizada, a reação do aluno, seu comportamento e sua participação 

nas tarefas propostas. Dentre as atividades realizadas, podem-se citar jogos pedagógico, construção 

de livros virtuais com imagens e legenda e calendários personalizados, através de aplicativos 

Microsoft Office (Word e PowerPoint). Ressalta-se o uso de softwares como o Prancha Fácil, as 

ferramentas do portal Arasaac e o Programa Aproximar para a realização de atividades com os 

PCDs e a construção de materiais que favorecem a Comunicação, a aprendizagem e a organização 

de atividades no dia a dia. Também foram realizadas buscas de imagens e textos informativos na 

internet, entre outras tarefas básicas de informática. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Comunicação alternativa atende à demanda das PCD entre sua necessidade comunicativa 

e sua habilidade em falar e/ou escrever (BERSCH; SCHIRMER, 2005). Recursos como pranchas de 

comunicação, calendários e agendas, construídas com simbologia gráfica, letras ou palavras escritas 

foram alguns dos recursos utilizados nos atendimentos. A proposta do trabalho baseou-se em 
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possibilitar ao aluno independência no que concerne às atividades funcionais, que seriam todas as 

habilidades necessárias para viver a vida de uma forma exitosa (LEBLANC, 1992). Dessa forma, é 

importante considerar o direito de ser diferente, valorizando a dignidade humana e, ao mesmo 

tempo, o contexto social, de modo que, na construção da autonomia, haja um favorecimento da 

capacidade emancipatória do sujeito (MANTOAN, 2004; FREIRE, 2006). Assim, a “equidade 

elimina uma discriminação e introduz uma relação mais igualitária” (CURY, 2005) e, nesse sentido, 

compreende a PCD capaz de superar seus limites. 

Incluir perpassa reflexões no intuito de desconstruir o paradigma excludente existente 

historicamente na sociedade (RODRIGUES, 2006). Trata-se de promover uma ampla discussão 

abarcando as diversidades humanas, dentre elas as deficiências (SASSAKI, 2006). Por muito 

tempo, acreditou-se que as limitações da PCD descritas no art. 3º, inciso IV, da Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015) seriam intransponíveis, entretanto, o deslocamento 

dessa lógica para um olhar inclusivo permitiu novos avanços. Considerando a garantia de um 

atendimento em caráter personalizado, optou-se por utilizar o PDI, pois, segundo Poker; Martin; 

Oliveira et al. (2013), o PDI é um instrumento que considera “os materiais e recursos disponíveis, a 

metodologia e as estratégias utilizadas” com o intuito de identificar as “condições específicas para 

aprender”. De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, a Tecnologia Assistiva tem a finalidade de instrumentalizar as estratégias planejadas para 

a PCD, utilizando-se de adaptações físicas em equipamentos, materiais e objetos, além das 

adaptações organizacionais e atitudinais ligadas às ações estratégicas que favorecem o atendimento 

em igualdade de oportunidades (BRASIL, 2009). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se, através do registro dos relatos dos pais nos diários de bordo, que houve uma 

melhora significativa na autoestima, na comunicação e na funcionalidade cotidiana dos 

beneficiários do Projeto. A abordagem metodológica adotada comprovou-se eficaz e confirma a 

importância de se dar continuidade às atividades do Projeto junto ao público alvo da Rede Incluir. 

Considerando os apontamentos e as reflexões discutidas com o enfoque da inclusão na atuação 

extensionista, evidencia-se a necessidade permanente da articulação dialógica da teoria com a 

prática, em uma abordagem reflexiva que permita o engajamento social de estudantes, de 

professores e da comunidade. Por fim, ressalta-se o impacto na formação do estudante, pois a 

participação  neste  projeto  permite  colocar  em  prática os conhecimentos adquiridos e construídos  
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durante a graduação nos diversos cursos que a Universidade oferece (CAPES, 2018). A referida 

prática demonstra o quanto a articulação entre academia e sociedade é possível e importante, pois 

produz, multiplica e democratiza os saberes e os conhecimentos científicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discute a precarização da política socioeducativa em Belo Horizonte e seus 

impactos na prática de extensão universitária do Projeto Laços, da PUC Minas. As dificuldades 

encontradas na execução das medidas socioeducativas de meio aberto vêm se agravando, o que 

atesta a fragilidade do Sistema Socioeducativo. Por outro lado, este fato convoca a todos envolvidos 

direta ou indiretamente com a socioeducação, a criar alternativas em prol da responsabilização do 

adolescente respeitando as determinações da Doutrina da Proteção Integral, conforme a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 

2 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

Criado em 2015, o Projeto de extensão Laços / PUC Minas objetiva a realização de oficinas 

semanais com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto,  ou  seja, de  

Prestação  de  Serviços  à  Comunidade  e  Liberdade  Assistida,  nos  diversos  espaços  do  campus  
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Coração Eucarístico. Essas oficinas podem ter caráter reflexivo, cultural, lazer, trabalho e 

territorialidade, sendo atualmente conduzidas por alunos extensionistas bolsistas e voluntários 

oriundos dos Cursos de Graduação em Direito e em Psicologia. 

Os Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), serviços da política 

municipal, são os parceiros do Projeto Laços. Como assevera Moreira (2013),  

 

No campo da Assistência Social, as medidas socioeducativas em meio aberto constituem 

um serviço de atenção socioassistencial de proteção especial absorvido pelo atendimento à 

violação de direitos na média complexidade. A inclusão destas modalidades no CREAS 

favorece a incorporação dos adolescentes e famílias em espaços dissociados daqueles que 

tradicionalmente marcam o acesso dos autores de ato infracional. (MOREIRA, 2013, p. 

100). 

 

No entanto, desde o fim de 2017, observamos a considerável piora das condições de trabalho 

dos psicólogos e assistentes sociais que acompanham os adolescentes no CREAS, exemplificadas 

com a diminuição de carga horária de trabalho emparelhada ao aumento do número de casos 

acompanhados e à segmentação das equipes em turnos. Somado a isso, houve também a 

indisponibilidade de transporte para maior número de adolescentes, a não garantia de lanche nas 

oficinas e mudança de endereço do serviço para uma área de confronto entre os adolescentes de 

determinada comunidade. Esse complexo multicausal resultou na presença minguada e pouco 

expressiva em termos numéricos de adolescentes nas oficinas do Projeto Laços, o que acarretou, em 

última instância, a interrupção do financiamento dado pela PROEX PUC Minas para a execução do 

projeto de extensão. Alunos e coordenadora foram, portanto, convocados a adotar novas estratégias 

de garantia da permanência do Projeto Laços e, dessa forma, revitalizar a sua potência 

ressocializadora. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Acredita-se que a extensão universitária, dado seu caráter social, permite a criação de ações 

concatenadas em prol da efetivação de direitos da população adolescente inserida no Sistema 

Socioeducativo, sendo o aluno extensionista, junto de seus professores, os maiores operadores 

dessas ações.  

Considerando-se que “a fragmentação e a funcionalidade das políticas públicas, assim como 

a estrutura verticalizada do sistema de justiça, contribuem ativamente para a reprodução da 

desigualdade e de fenômenos complexos e multifacetados como a violência a pobreza” (LIMA; 

SILVEIRA, 2017, p. 150), aposta-se que a ação da extensão possa servir para refrear o 
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esfacelamento da execução das medidas socioeducativas de meio aberto em Belo Horizonte. 

Consequentemente, sela-se o compromisso sociopolítico da prática extensionista, em que caminham 

lado a lado a formação e a capacitação dos discentes envolvidos. 

 

4 RESULTADOS 

 

Com o intuito de fortalecer a execução das medidas de meio aberto em Belo Horizonte e, 

por conseguinte, fortalecer o Projeto Laços, foram feitos vários arranjos, tais como: o estreitamento 

de relações com a coordenação de medidas socioeducativas do município, bem como de outros 

gestores do CREAS e, sobretudo, os técnicos. Dessa aproximação, resultou a contrapartida da 

Secretaria Municipal de Belo Horizonte de fornecimento semanal de lanche para as oficinas, a 

ampliação da parceria entre a referida Secretaria e a PUC Minas. Além disso, um projeto de 

iniciação científica com o mesmo público do Laços foi aprovado pelos alunos e professora no edital 

do Fundo de Incentivo Pesquisa (FIP) da PUC Minas, para início no 1º semestre de 2019. Cabe 

igualmente destacar a realização de uma roda de conversa com os integrantes do projeto de 

extensão SELEX, da UFMG, que atua também em parceria com os CREAS. Por último, ressalta-se 

a aposta na realização de uma oficina itinerante por mês, que terá lugar na regional onde reside o 

adolescente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É sabido que “a implantação da socioeducação não deve estar dissociada da participação da 

sociedade, do acesso às políticas públicas, do questionamento e do enfrentamento da desigualdade, 

sob a pena de despolitização dos sujeitos sociais a respeito dos direitos fundamentais e especiais 

embutidos na referida política.” (MOREIRA, 2013, p. 104). O projeto Laços dá um bom exemplo 

de como isso acontece: juntos, jovens alunos e jovens cidadãos em passagem pelo Sistema 

Socioeducativo se aproximam, se descobrem e se transformam. A prática extensionista realiza o seu 

ideal de intervenção na política pública e de fortalecimento de laços transformadores amparados 

pelo princípio do compromisso social da Universidade. 

 

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei. Medida socioeducativa. Política Pública. 

Extensão Universitária. 

Keywords: Adolescent in conflict with the law. Socio-educational measures. Public policy. 

Academic extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é hoje uma realidade mundial e pode ser compreendido como um 

processo irreversível, acompanhado de alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas, 

psicológicas e sociais específicas de cada pessoa que, em condições de sobrecarga e estresse, podem 

ocasionar alguma patologia. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil será o sexto país do mundo em 

números de idoso até o ano de 2025, e a expectativa de números de anos de vida também aumentou 

no país. A criação de novos fármacos, tratamentos, prevenção de doenças e os programas e políticas 

públicas de envelhecimento ativo são extremamente necessários para retardar e prevenir as doenças 

crônicas.  

No envelhecimento, as consequências para os sistemas de saúde públicas vão além do fato 

de promover o autocuidado, dependendo do modo de envelhecimento da população, pode-se 

levantar estatísticas tanto positivas quanto negativas.
 
A mudança nos hábitos da população deve 

mudar de acordo com processo do envelhecimento, através de estratégias de promoção à saúde 

levando em consideração tanto o idoso frágil quanto o saudável. Embora o Brasil esteja passando 

por uma transição de um país jovem para um país de idosos, há uma falta de planejamento para 

enfrentarmos  esta nova realidade que nos é apresentada, afetando o envelhecer com saúde e forma 

ativa. 

                                                           
1
 Graduanda em Biomedicina pela PUC Minas, Campus Betim. E-mail: anacarolinalvieira@gmail.com. 

2
 Graduanda em Fisioterapia pela PUC Minas, Campus Betim. E-mail: brunakrisley@hotmail.com. 

3
 Orientadora e professora do Curso de Enfermagem, Campus Betim. Mestre em Enfermagem. E-mail: 

yaramendes@pucminas.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

351 

O envelhecimento saudável envolve todo um contexto genético-biológico e sociocultural, 

que são influentes no desfecho do envelhecimento com saúde, pois segundo estudos atestam, a 

saúde não é apenas a ausência da doença, mas sim todo o meio no qual o indivíduo está inserido. 

Após a primeira visita ao Quilombo do Barro Preto, durante o primeiro semestre de 2018, e 

pelos diálogos realizados com as referências locais, a equipe de professores e extensionistas do 

“Projeto Saúde em Santa Maria de Itabira”, através do diagnóstico situacional, decidiu realizar uma 

atividade com o objetivo de elevar a autoestima, com uma metodologia que promovesse uma 

reflexão pessoal, elevando a beleza individual de cada um na sua caminhada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O “Projeto Saúde em Santa Maria de Itabira” foi iniciado no mês de março de 2018, com o 

intuito de promoção de saúde, na cidade de Santa Maria de Itabira, que se localiza próximo à cidade 

de Itabira, no estado de Minas Gerais. Lá foram realizadas intervenções de equipes da área da saúde 

(Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia e Medicina Veterinária), divididas 

em grupos multidisciplinares, que atuaram em diversos locais da cidade e comunidades vizinhas, 

como as comunidade do Barro Preto (Quilombola), Morro Queimado e dois grupos divididos para o 

centro e periferia da cidade. 

A comunidade quilombola, durante a primeira visita do ano, recebeu a todos com músicas e 

danças locais, apresentaram o museu e artesanatos. Crianças, adultos e idosos se vestiram com 

roupas coloridas e adereços nos cabelos. Na segunda visita, foram realizadas intervenções nas 

comunidades, na parte da manhã, com visitas domiciliares, e à tarde, com grupos educativos para a 

saúde da criança, adolescente, homem, mulher e idoso. Os moradores da comunidade se mostraram 

acolhedores e animados com as propostas, participando ativamente de todos os eventos propostos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

No dia 12 de dezembro de 2018, foi realizado um grupo educativo com os idosos da 

comunidade quilombola de Santa Maria de Itabira-MG. Neste dia, 8 idosas da comunidade 

participaram da ação, que foi realizada no museu quilombola, onde estão expostas fotos e textos de 

participantes ativos dos grupos culturais da comunidade quilombola. 
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A proposta do grupo educativo foi alcançada a partir da realização da dinâmica do espelho, 

em que o grupo confeccionou uma caixa com enfeites e com um espelho dentro, na qual, o 

responsável pela aplicação da dinâmica deveria enaltecer a beleza e qualidades da imagem que está 

dentro da caixa. Logo após, em roda, uma por vez foi olhando dentro da caixa e vendo seu reflexo. 

Por fim, foi realizada uma reflexão sobre o envelhecimento e seus desafios no cotidiano.  

 

4 RESULTADOS 

 

Visando a proposta explicitada na metodologia, o grupo educativo sentou-se em roda e a 

caixinha que continha o espelho foi passando de integrante para integrante; durante o processo, era 

necessário que fosse relatado pela própria pessoa o que ela via, destacando-se principalmente as 

qualidades que ela mais admirava em si. Em alguns momentos, os extensionistas depararam-se com 

situações em que a participante acreditava não possuir qualidades e inclusive não gostava de olhar-

se no espelho, mostrando a fragilidade na autoestima e amor próprio. Em decorrência disso, foi 

realizado um diálogo visando a debater essas questões, criando um ambiente onde os idosos se 

sentissem livres para falar sobre suas preocupações, dificuldades, medos e angústias. Foi um 

momento rico e cheio de aprendizado, todavia é importante destacar que a atividade em si só não 

consegue abordar todas as questões envolvidas no processo de envelhecimento, mas é uma 

oportunidade para idosos e jovens aprenderem a lidar com ele. A presença de outros membros da 

comunidade na atividade pode contribuir para uma reflexão e compreensão maior para todos, uma 

vez que o diálogo é a melhor forma de enfrentar as angústias que a vida pode trazer.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

No atual contexto de envelhecimento da população, e frente à grande necessidade de 

melhorar a qualidade nessa fase da vida, é preciso investir na criação de atividades compostas por 

equipes multidisciplinares na área da saúde destinadas a garantir qualidade de atendimento, 

identificação de problemas e promoção de saúde do idoso. Isso foi um dos focos do “Projeto Saúde 

em Santa Maria de Itabira”.  

Pode-se relatar que a atividade realizada no grupo educativo saúde do idoso na Comunidade 

do Quilombo do Barro Preto foi muito significativa para os idosos que participaram, uma vez que, 

durante a atividade feita, o grupo demonstrou-se participativo, disponível a discutir e atentos a ouvir 

e aprender com os participantes do projeto de extensão. O grupo foi muito importante para que os 

extensionistas pesquisassem e aprendessem mais sobre as temáticas abordadas, para aplicar a 
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metodologia e possibilitar o crescimento profissional e pessoal, uma vez que foi de maneira simples 

que o conhecimento foi tratado no grupo. Os integrantes do projeto também puderam aprender com 

a sabedoria e tradição dos conhecimentos dos moradores da comunidade quilombola. 

 

Palavras-chaves: Saúde do Idoso. Educação. Promoção da Saúde. 

Keywords: Health of the elderly. Education. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) preveem 

no pilar das universidades a associação entre ensino, pesquisa e extensão. Essa representa a maneira 

com que a universidade oferece à sociedade a oportunidade de troca do conhecimento e, dessa 

forma cria o ambiente de ensinar e aprender, “num processo interdisciplinar educativo, cultural, 

científico e político” (FORPROEX, 2012). A mesma Constituição diz que o “Estado apoiará a 

formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por 

meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e 

condições especiais de trabalho.” (BRASIL, 1988). Nesse cenário, no matiz de necessidades e 

responsabilidades é que se insere a ideia de construir um Plano de Trabalho Extensionista entre o 

Curso de Medicina Veterinária, Unidade Praça da Liberdade, e os serviços de Vigilância à Saúde da 

Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SMSA  /  PBH), especialmente  com  o  Serviço  de  Controle  de  
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Zoonoses (Diretoria de Zoonoses) da Prefeitura de Belo Horizonte. Este plano, apresentado à 

PROEX para celebração de convênio de parceria, é fruto de uma prática extensionista desenvolvida 

na disciplina “Epidemiologia e Saúde Pública”. 

Várias disciplinas da grade curricular do processo formativo dos alunos do Curso de 

Medicina Veterinária da PUC Minas são voltadas para as áreas da saúde pública, e se consolidam 

na vivência do cenário de práticas da saúde coletiva, recentemente adotado pela Medicina 

Veterinária como saúde única, oferecido pelo Sistema Único de Saúde nos municípios brasileiros. 

“O termo “Onehealth” traduzido como Saúde Única é um conceito sugerido para demonstrar a 

indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental” (WHO, 2019). Nesse sentido, o cenário 

proposto pelos técnicos da Prefeitura  de Belo Horizonte foi uma vila da cidade e o tema priorizado 

foi a esporotricose felina. 

A esporotricose é uma zoonose causada pelo fungo Sporothrixspp, presente no meio 

ambiente de regiões de clima tropical e subtropical, que afeta animais, principalmente gatos 

domésticos semidomiciliados, e os homens. Os gatos comumente apresentam lesões cutâneas e 

eventualmente sistêmicas (SANTOS, 2018). No homem, apresenta-se como micose cutânea, 

linfocutânea, extracutânea ou disseminada e, recentemente, tem sido associada à presença de gatos 

doentes (PBH, 2018). Em Belo Horizonte, os primeiros casos de esporotricose em felinos foram 

notificados a partir de 2016, em surto na Região do Barreiro. No ano seguinte, a SMSA / PBH 

iniciou estratégias de enfrentamento da doença com o levantamento de novas áreas de transmissão 

(PBH, 2018). 

Os objetivos dessa parceria contemplaram os anseios das instituições envolvidas, ou seja, a 

capacitação de alunos sobre o tema, a aproximação entre teoria e prática epidemiológica no SUS, o 

diagnóstico sociodemográfico a partir do censo animal em área de vila, do repasse de informações 

sobre a doença e de medidas de promoção e prevenção. 

A expectativa do Plano de Trabalho de Extensão é de que as ações programáticas 

desenvolvidas pelos serviços de controle de zoonoses da PBH ofereçam a oportunidade ao aluno de 

conhecer a demanda da população em relação aos riscos decorrentes do convívio com animais 

domésticos e sinantrópicos, e propiciem os elementos para o planejamento do controle de zoonoses. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Cientes da importância do diagnóstico situacional da vila, tema discutido em sala de aula na 

disciplina “Epidemiologia”, alunos de Medicina Veterinária da PUC Minas Unidade Praça da 

Liberdade, 3º Período, se ofereceram como voluntários para o desenvolvimento de um plano de 
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extensão piloto para controle da esporotricose. Realizaram ações de promoção da saúde junto à 

comunidade, por meio de visitas domiciliares. 

Promoção da saúde consiste no desenvolvimento de programas de saúde pública, voltados à 

prevenção do risco de adoecer, discutindo com a comunidade as estratégias de cuidar de sua saúde e 

de adotar comportamentos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida humana, animal e do 

ambiente. 

A SMSA / PBH tinha a necessidade de reconhecimento do território suspeito de ocorrência 

da esporotricose em nova região, até então, indene. E era necessário alertar a população sobre a 

doença, os meios de contaminação e medidas básicas para controle. Assim, o trabalho foi 

desenvolvido em etapas: capacitação de alunos, planejamento das ações de campo, visitas 

domiciliares com registro de presença de animais (cães e gatos) e de suas características individuais, 

assim como as particularidades do meio ambiente e elaboração de material educativo para a 

comunidade. 

Foram realizadas 53 visitas domiciliares, em seis localidades da vila, 66 % delas produtivas; 

23% representaram casas fechadas e 11% estavam vazias ou a visita foi recusada. Identificaram-se 

44 animais, sendo que 55% eram cães e, desses, 62% eram fêmeas, e no conjunto de gatos, 30% 

fêmeas, no entanto o percentual de sexo não definido nesta espécie foi de 40%. Não houve 

diferença de sexo entre os gatos. Em relação à idade, observou-se a média de três anos para cães e 

de 2,2 anos para gatos. 

Quando questionados sobre o desejo de castrar seus animais, somente 64% dos moradores 

responderam  e destes, 56% afirmaram positivamente, predominantemente proprietários de gatos. 

Identificamos razões de um cão para cada nove homens e um gato para cada 10 homens. A 

cobertura vacinal contra a raiva na região foi de 79% nos cães e 40% nos gatos. No estudo, houve 

suspeita única de esporotricose, no entanto as condições ambientais se mostraram favoráveis para a 

disseminação da doença, como a presença de acumuladores de animais, residências e arredores 

insalubres, ninhadas sem cuidado veterinário. Após o levantamento, muitos animais doentes foram 

identificados na área por agentes de saúde e população local. Tais situações justificaram a adoção 

de estratégias de comunicação, como a produção de vídeos pelos alunos, para esclarecimento da 

prevenção sobre a doença. 

Os cursos de Medicina Veterinária e Publicidade e Propaganda da PUC Minas / Praça da 

Liberdade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, promoveram um concurso 

interno de um vídeo educativo sobre a temática: Esporotricose. O objetivo desse concurso foi 

incentivar a produção independente de vídeos educativos, em mídias digitais de curta duração (30 

segundos), para serem veiculados com o propósito de conscientização da população sobre a situação 
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e o controle da esporotricose. Esse concurso foi regulamentado por edital destinado aos discentes 

dos cursos de Medicina Veterinária e Publicidade e Propaganda, regularmente matriculados, que, 

em parceria, criaram vídeos educativos sobre o tema. Aos alunos de Medicina Veterinária coube a 

filtragem do material informacional, elencando os tópicos a serem tratados assim como a revisão do 

roteiro para evitar mensagens equivocadas. Eles opinaram, durante o processo de criação, sobre o 

formato técnico do produto, com possibilidade de solicitar orientações aos professores do curso. 

Aos alunos de Publicidade e Propaganda, coube a responsabilidade de criar o audiovisual, passando 

pelos processos de elaboração do roteiro, execução e finalização, também orientados pelo professor 

da disciplina. Configurada a relação, a proposta pedagógica previu a autonomia dos grupos; os 

alunos da Veterinária foram considerados os clientes, e os da Publicidade e Propaganda, as 

agências, nesta fase sem a participação dos professores. 

Foram constituídos grupos de alunos (mínimo 04 e máximo 06) dentro de cada curso em 

questão para formar as equipes de trabalho. Os vídeos foram produzidos em formato adequado para 

a veiculação em televisão e mídias sociais. Todo o material produzido e utilizado foi considerado 

livre de direitos autorais para fins de divulgação. O uso de animais na produção dos vídeos, sem 

avaliação prévia da CEUA PUC Minas, foi vetado. Professores dos cursos envolvidos e 

profissionais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte constituíram a comissão julgadora. Na 

primeira etapa de classificação, consideraram-se a adequação quanto ao objetivo e ao tema 

proposto, a criatividade e a inovação na forma de apresentação; a qualidade técnica do áudio, da 

imagem, da edição e da criação visual completaram os critérios de avaliação. As equipes 

classificadas para a etapa final fizeram a postagem dos vídeos, foi pontuado o número de 

visualizações em um período pré-determinado de uma semana, pela comissão julgadora. Ao final, 

dois vídeos foram selecionados: obtiveram aproximadamente 1.500 curtidas, 1.200 comentários e o 

mesmo número de compartilhamentos. 

Não foi possível metrificar a quantidade de visualizações no Facebook, pois esta mídia 

social não oferece este recurso e, além disso, existe um importante efeito multiplicador das 

visualizações e potenciais engajamentos. Os vídeos vencedores foram divulgados em veículo oficial 

da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/notícias/rede-sus-investe-em-estratégias-para-vigilância-e-

prevenção-esporotricose). 

A importância deste trabalho residiu, portanto, na oportunidade de propiciar a capacitação de 

alunos de diferentes áreas de formação, promover ação educativa para a sociedade, divulgar 

medidas de prevenção de zoonoses e proteger os animais. 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer a ocorrência das zoonoses nas comunidades é responsabilidade dos médicos 

veterinários, em especial dos serviços de saúde pública, importantes formadores de opinião sobre 

saúde animal e planejadores para a proposição de estratégias da saúde única. A importância de 

desenvolver tais ações, para os alunos da PUC Minas, reside na consolidação da formação 

acadêmica (ensino, extensão e pesquisa) e na oportunidade de diagnosticar situações de risco 

ambiental e elaborar ações de promoção prevenção e recuperação da saúde. Os produtos 

acadêmicos oriundos das atividades ainda poderão se multiplicar em matrizes de materiais 

educativos (filmes, cartilhas, jogos, música, peças de teatro), a serem usadas na comunidade em 

palestras, visitas domiciliares para diagnóstico situacional e vigilância de doenças, campanhas de 

vacinação, mutirão de educação. 

A expectativa do Curso de Medicina Veterinária da PUC Minas, Unidade Praça da 

Liberdade é de que esta iniciativa se transforme em parcerias constantes, propiciando, além de 

espaço extensionista, cenários de estágios e de aproximação do saber técnico com a realidade das 

demandas da comunidade. 

 

Palavras Chave: Extensão. Controle de zoonoses. Esporotricose. Saúde Única. 

Keywords: Extension. Zoonosis control. Sporotrichosis. Public Health 

 

Área de concentração: 4.06.00.00-9 Saúde Coletiva 
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Fonte: Acervo dos autores, 2018. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (2009), é possível observar no 

Brasil mudanças significativas na composição da estrutura etária da população, evidenciando um 

aumento do contingente de idosos. As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) se destacam 

como sendo um dos maiores problemas de Saúde Pública no Brasil nessa população (MUNIZ et al. 

2012). 

As DCNT constituem uma das principais causas de morte no país. Estima-se, ainda, que são 

responsáveis por 72% dos casos de óbitos no mundo, atingindo indivíduos de todas as camadas 

socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os 

idosos e os de baixa escolaridade e renda. (MALTA, 2011). De acordo com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), das 17 milhões de mortes de pessoas com menos de 70 anos por 

DCNT, em 2015, 37% foram  causadas por doenças cardiovasculares. As Doenças Cardiovasculares  
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(DCV) são causadas por um conjunto de fatores de risco, tais como: tabagismo, sedentarismo, 

hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, estresse, sobrepeso e obesidade. Esses podem ser 

prevenidos por meio de estratégias de educação em saúde para promoção e prevenção das DCV.  

 

2 OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo descrever o perfil sociodemográfico e o nível 

cognitivo e a adesão de indivíduos com fatores de risco para DCV a um programa multidisciplinar 

de educação em saúde. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A equipe multidisciplinar do projeto de extensão da PUC-Minas / Betim intitulado 

“Conhecimento e Saúde” era formada por cinco alunos do curso de Fisioterapia, três alunos do 

curso de Medicina, dois alunos do curso de Biomedicina, e coordenada por três professores dos 

respectivos cursos. A triagem da amostra foi realizada por uma busca ativa em prontuários dos 

pacientes cadastrados para atendimentos fisioterápicos na clínica escola da PUC-Minas / Betim e 

pela abordagem dos idosos integrantes do Projeto de Extensão PUC Mais Idade, da PUC Minas / 

Betim. Cuidadores e familiares dos voluntários envolvidos também foram convidados a 

participarem da triagem.  Foram incluídos os indivíduos com pelo menos um fator de risco para 

DCV (Hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, etilismo, sedentarismo e 

obesidade). Posteriormente, os participantes selecionados foram convidados a participar do projeto 

de extensão “Conhecimento e Saúde”, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Utilizou-se um questionário estruturado pelos extensionistas para caracterizar o perfil da 

amostra, que incluía informações socioeconômicas e demográficas (nível de escolaridade, renda 

familiar, idade e sexo). Para avaliar o nível cognitivo dos participantes, foi aplicado o Miniexame 

do Estado Mental – MEEM (BRUCKI, 2003). 

O projeto constou de três encontros, sempre às quartas-feiras, na clínica escola da PUC 

Minas / Betim, sendo abordados os seguintes temas: Primeiro encontro –Obesidade e Sedentarismo; 

Segundo encontro – Hipertensão Arterial e Diabetes; Terceiro encontro – Tabagismo e Alcoolismo. 

Os encontros duravam aproximadamente duas horas, e os temas eram abordados pela equipe 

multidisciplinar na forma de rodas de conversas, palestras expositivas e atividades lúdicas, 

proporcionando um ambiente propício para que os voluntários esclarecessem todas as suas dúvidas.  
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4 RESULTADOS 

 

Dos 75 indivíduos triados, 44 relataram falta de disponibilidade e desinteresse em participar 

do projeto. Foram avaliados 31 participantes; desses, apenas dois com idade média de 70,5 anos não 

foram a nenhuma das três palestras educativas e não justificaram a ausência. Nove indivíduos, com 

idade média de 57,9 anos participaram de apenas um encontro; quatro com idade média de 67,3 

participaram de dois encontros e 16 com idade média de 64,0 anos participaram dos três encontros. 

A tabela 1 apresenta as características socioeconômicas e os fatores de risco dos 16 indivíduos que 

aderiram aos três encontros. Em relação ao nível cognitivo avaliado pelo MEEM, 100% dos 31 

participantes avaliados alcançaram o valor esperado do teste, caracterizando ausência de déficits 

cognitivos em todos os indivíduos da amostra avaliada. 

Analisando a amostra em três grupos distintos (participantes de três encontros, dois 

encontros ou um encontro), notou-se que no grupo que aderiu aos três encontros a prevalência dos 

fatores de risco relacionados à DCV por participante foi maior (Δ:1 a 5; Δ:2 a 4 e Δ: 1 a 4, 

respectivamente). De acordo com COSTA (2011), alguns fatores intrínsecos, como a prontidão para 

a modificação do estilo de vida, aceitação da doença, conhecimento acerca dos fatores de risco, bem 

como os extrínsecos, apoio social, familiar e profissional, podem melhorar a adesão a programas de 

educação em saúde. Nota-se ainda, que a maioria dos participantes que aderiu aos três encontros era 

do sexo feminino, totalizando 75% da amostra, corroborando os achados de COSTA-JÚNIOR 

(2009), que comprovou que mulheres procuram mais por atendimentos médicos, prevenindo-se e 

engajando-se em cuidados com a saúde, quando comparadas aos homens.  

 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico, fatores de risco e MEEM dos 16 participantes voluntários 

/ beneficiários que participaram dos três encontros (educação em saúde). 

Gênero 
Nº da 

amostra 

Faixa 

etária 

Fatores de risco 

(%) 
Escolaridade Renda 

Legenda:  

 

DM= Diabetes Mellitus. 

 DSL= Dislipidemia. 

 E.M.C= Ensino Médio Completo  

E.M.I= Ensino Médio Incompleto.  

F= Feminino. 

 F.C= Fundamental Completo. 

 F.I= Fundamental Incompleto. 

 HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica.  

M= Masculino.  

MEEM= Mini Exame do Estado Mental.   

Outros= Ensino superior completo.  

SDT= Sedentarismo.  

 SM= Salário mínimo. 

F 12 57-72 anos 

HAS- 83,33% 

DSL- 75% 

SDT- 41,66% 

DM- 16,66% 

F.I- 6 

F.C- 2 

E.M.C- 2 

E.M.I- 2 

Até 1SM- 2 

1 a 2 SM- 7 

2 a 3 SM- 2 

>3 SM- 1 

M 4 
45-72 

anos 

HAS- 75% 

DM- 75% 

DSL- 75% 
SDT- 50% 

Tabagismo- 25% 

F.I- 2 

Outros- 2 

1 a 2 SM- 2 

2 a 3 SM-1 
>3 SM- 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, na amostra estudada, houve uma adesão satisfatória ao programa de 

palestras educativas em saúde, destacando-se a presença maior de mulheres, com vários fatores de 

risco para a DAC no grupo que aderiu aos 3 encontros. Esse fato pode ser justificado pela 

preocupação destas em relação a sua condição de saúde. Ressalta-se que a equipe multidisciplinar 

analisou as características socioeconômicas e o nível cognitivo dos participantes, antes de elaborar 

as dinâmicas dos encontros, para construir as estratégias adequadas de transmissão do 

conhecimento, com o intuito de obter uma abordagem mais efetiva, o que pôde ser observado pela 

adesão satisfatória ao programa. Assim, destaca-se a importância das ações educacionais e 

preventivas para o controle dos fatores de risco para DAC, a fim de empoderar a população, como 

forma de incentivar e conscientizar quanto ao autocuidado. 

 

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. Educação em Saúde. 

Keywords: Cardiovascular diseases. Risk factors. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A queda do índice de natalidade e o aumento da expectativa de vida têm como consequência 

o aumento da população idosa (≥ 60 anos de idade) no Brasil e no mundo e, consequentemente, o 

aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas. Esse cenário deixa explicita a 

necessidade de planejamento e atenção a essa população por parte das equipes de saúde (LYCETT, 

2000; HEREDIA, 1998 apud BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014). É de grande importância voltar a 

atenção para os cuidadores como parte estratégica da linha de cuidado da pessoa idosa, uma vez que 

estes estão em constante contato com o idoso e, muitas vezes, não têm a capacitação necessária para 

realizar a função com segurança e efetividade (CLOS; GROSSI, 2016, MARTINS et al, 2007). 

Portanto, a educação em saúde torna-se uma das formas de capacitar os cuidadores e 

consequentemente favorecer a qualidade do cuidado prestado. 

A capacitação tem como objetivo aprimorar o trabalho e trocar experiências com o cuidador, 

promovendo a melhoria na relação e na qualidade de vida de quem cuida e de quem é cuidado, e 

estimulando um maior envolvimento dos trabalhadores e da comunidade com os idosos 

institucionalizados. O presente trabalho apresenta-se como fruto de uma atividade de extensão inter 

e multidisciplinar do projeto Saúde em Santa Maria de Itabira, apresentado  pelo curso de Medicina,  
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com participação dos cursos de Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, Medicina 

Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, unidade Betim, durante o segundo 

semestre de 2018. 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é descrever a atividade de capacitação dos cuidadores de uma 

instituição de longa permanência de idosos (ILPI) da cidade de Santa Maria de Itabira, Minas 

Gerais, realizada por alunos extensionistas do projeto Saúde em Santa Maria de Itabira. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Os alunos extensionistas, a partir da demanda de capacitação apresentada pela Instituição de 

Longa Permanência do Idoso Recanto Salvador Pires (ILPI-RSP), em visita previamente realizada e 

acompanhada pela professora do Curso de Fisioterapia da PUC-MG, propuseram-se a realizar as 

atividades de capacitação para cuidadores de idosos, abordando de forma didática e prática temas 

pertinentes à formação do profissional cuidador, utilizando como referencial teórico norteador o 

Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde de 2008. A escolha dos temas foi baseada nas 

necessidades apresentadas pelas próprias cuidadoras e na disponibilidade de tempo para a realização 

da capacitação. Como parte das ações propostas, realizaram-se atividades lúdicas para a integração 

dos acadêmicos com os idosos residentes. Para tais atividades na ILPI-RSP, participaram como 

instrutores uma professora do curso de Fisioterapia e 13 alunos dos cursos de: Medicina (8), 

Fisioterapia (1), Biomedicina (1), Enfermagem (1) e Medicina Veterinária (2). Participaram da 

capacitação os 10 cuidadoras da instituição. A atividade de integração foi proposta e realizada para 

13 idosos não acamados da ILPI, suas cuidadoras e com portas abertas para a participação da 

comunidade local. As atividades de capacitação foram realizadas entre os dias 10 a 14 de dezembro, 

no salão paroquial da ILPI, das 14h às 17h, e as atividades de integração com os residentes 

ocorreram nos dias 13 e 14 de dezembro, no mesmo horário, no pátio da instituição. Os temas 

trabalhados, em cada dia de atividade, foram: Noções básicas de primeiros socorros; Higiene, 

medicamentos e utilização de EPIs; Transferências e posicionamento no leito; Promoção da Saúde e 

prevenção de doenças e Cuidando de quem cuida, este último com foco nas cuidadoras. 
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4 RESULTADOS 

 

Participaram das atividades todas as cuidadoras da ILPI RSV e todos os idosos não 

acamados. Os cuidadores participaram de, ao menos, uma atividade, de acordo com seu dia de 

trabalho, tendo participado aproximadamente 6 cuidadores por atividade. No primeiro dia, falou-se 

sobre Noções básicas de primeiros socorros. Com bonecos de simulação, disponibilizados pela 

universidade, realizaram-se demonstrações das manobras de reanimação cardiopulmonar e da 

manobra de Heimlich, além de abordar a identificação de risco e as intervenções necessárias em 

casos de vômitos, intoxicações e desidratação dos idosos. No segundo dia, o tema foi Higiene, 

medicamentos e utilização de EPIs. Nesta atividade, as cuidadoras foram convidadas a demonstrar 

aos alunos a maneira como realizavam a higienização das mãos e o processo do banho dos idosos. 

Diante disso, os acadêmicos faziam as adaptações, elogios para estimular o trabalho realizado e 

correções processuais indicadas. Foi orientado, também, o correto armazenamento da insulina e os 

locais para a aplicação dessa medicação. No terceiro dia, abordou-se a temática Transferências e 

posicionamento no leito. As cuidadoras da instituição foram solicitadas a demonstrarem a maneira 

como realizavam as transferências dos idosos nas seguintes situações: cama-cadeira, cadeira-cadeira 

e cadeira-cadeira de banho. Em seguida, os alunos e a professora fizeram observações e orientações 

acerca da postura das cuidadoras e a melhor maneira de realizar essas atividades com a menor 

sobrecarga possível e segurança para os idosos. Nesse momento, as cuidadoras solicitaram ajuda 

prática para demonstração da transferência de um idoso da instituição com que elas relataram ter 

dificuldade. Abordou-se, ainda, a necessidade de mudança periódica de decúbito dos usuários 

restritos ao leito e do correto posicionamento destes, de modo a prevenir úlceras de pressão. No 

quarto dia, o tema foi Promoção da Saúde e prevenção de doenças. Programou-se para esse dia, um 

momento de integração com dos internos da instituição, com acolhida e escuta, juntamente com as 

pessoas da comunidade e as cuidadoras da ILP. Infelizmente, não houve adesão de membros da 

comunidade local. No quinto e último dia, a atividade foi Cuidando de quem cuida. Esse momento 

foi destinado à conversa com as cuidadoras sobre a sua condição de saúde, suas queixas e 

dificuldades vivenciadas no dia a dia. Ao final, devido a ser uma queixa comum entre as 

cuidadoras, foram demonstrados e praticados exercícios de estabilização lombo-pélvica, visando ao 

alívio e a prevenção de dores lombares. Visando a uma  metodologia  que  fosse  participativa,  em  

todas  as  atividades,  as  práticas  eram  demonstradas  e  posteriormente  repetidas  por  todas  as  

participantes,  sendo  sempre  aberto  um  espaço  para  que  as  cuidadoras   realizassem   perguntas  
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relativas aos assuntos abordados e as dúvidas fossem esclarecidas pelos instrutores, 

consequentemente, era possível a reorientação e a observância da aprendizagem. As cuidadoras 

relataram grande satisfação e aprendizado frente aos temas abordados durante a capacitação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar a satisfação dos idosos e das profissionais envolvidas por meio de seus 

depoimentos, da participação ativa nas atividades propostas e pelas trocas de saberes 

compartilhados, a partir dos relatos das experiências de cada uma. Nesse sentido, a atividade 

realizada permitiu que o aprendizado ocorresse de forma recíproca, gerando conhecimento para 

alunos, professor e trabalhadores. Além disso, percebe-se que um trabalho desenvolvido com base 

na interdisciplinaridade proporciona aos envolvidos a possibilidade de trabalhar a complexidade das 

temáticas de maneira mais abrangente e crítica, permitindo o acesso mais facilitado do 

conhecimento científico a todos os envolvidos. 

 

Palavras chave: Cuidadores. Educação em saúde. Idosos 

Key word: Caregiver. Health education. Elderly 

 

Área do conhecimento: 4.06.00.00-9 - Saúde Coletiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, assim como em outros países, o panorama atual da saúde é reflexo de grandes 

mudanças econômicas, sociais e demográficas, ocorridas nas últimas décadas. A saúde da 

população é fortemente influenciada pelas desigualdades sociais, condições de vida, meio 

ambiente, trabalho, comportamentos e estilos de vida, conforme aponta a Comissão Nacional 

sobre Determinantes Sociais de Saúde. O sedentarismo é uma questão saúde pública, devido a uma 

elevada prevalência de inatividade física, sobretudo, entre as pessoas de menor nível educacional, 

menor renda, entre adultos e mulheres. 

Um dos caminhos do Estado tem sido o investimento em programas de políticas públicas 

que busquem a promoção da saúde, com foco na diminuição dos fatores de risco para doenças e 

agravos não transmissíveis - tais como hipertensão arterial, diabetes, sobrepeso e obesidade, 

estresse – e de fomento à adoção de estilos de vida mais saudáveis pela população. De modo a 

contribuir para o incremento e melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de 

contemplar os direitos previstos na Constituição Federativa do Brasil. 

Alguns programas governamentais de atividade física (PGAF) foram implementados, 

servindo como suporte de intervenção à atenção primária à saúde, estando, assim, atrelados às ações 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, dentre os quais, o programa Academia a Céu Aberto 
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(ACA). Este visa proporcionar condições adequadas para as práticas de atividades físicas, de lazer, 

esporte e socialização para pessoas de todas as idades, mas o público alvo prioritário é a terceira 

idade. Foi lançado em 2010 e está vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Lazer (SMAL). 

Cada academia possui de 6 a 12 equipamentos de fácil manuseio, que foram escolhidos a partir 

critérios de fortalecimento de grupos musculares e de forma que os exercícios sejam realizados sem 

prejudicar a saúde. Alguns aparelhos se adaptam ao usuário utilizando o peso do próprio corpo para 

criar resistência e gerar benefícios individualizados, independentemente de idade, peso e sexo. 

Além disso, há a disponibilidade de dois aparelhos adaptados de utilização por pessoas com 

deficiência (ABADE, 2016).  

O objetivo do presente estudo foi informar aos usuários das academia a céu aberto a forma 

correta de utilização dos aparelhos e os benefícios destes, já que, por mais que a Prefeitura de Belo 

Horizonte coloque materiais informativos, como placas e adesivos, a falta de cobertura contra 

efeitos ambientais e o vandalismo acabam destruindo esses materiais em pouco tempo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O Trabalho foi desenvolvido no 2º semestre de 2018, como proposta interdisciplinar do 

grupo G3, do 10º período do Curso de Fisioterapia da PUC Minas, que teve como tema as 

“Orientações sobre proteção articular aos usuários da Academia da Cidade a céu aberto da 

Prefeitura de Belo Horizonte no Centro de Saúde Dom Joaquim”. O desenvolvimento deste ocorreu 

por meio de ação extensionistas, no dia 25 de setembro, com os usuários da Academia da Cidade a 

céu aberto, localizada na Rua Lauro Gomes Vidal, no 525, Bairro Fernão Dias, Belo Horizonte, 

MG. Participaram da atividade seis graduandos do 10º período do Curso de Fisioterapia, e estavam 

presentes aproximadamente 20 usuários de cada horário, pois a intervenção ocorreu durante a 

prática na academia da cidade. Houve atuação de três grupos, com duração de meia hora cada 

intervenção. Foi realizada primeiramente uma palestra educativa com o tema “Aprendendo a 

utilizar os aparelhos da Academia da cidade a céu aberto”, na qual o grupo foi dividido em dois, um 

indo para o sentido horário e o outro anti-horário; foram apresentados conceitos relacionados saúde 

e benefícios da utilização dos 11 equipamentos dispostos na academia céu aberto do bairro, com 

demonstrações do uso correto pelos estudantes da PUC Minas. Para facilitar a explicação, foram 

utilizados materiais educativos, que foram afixados em cada equipamento com as orientações de 

uso e cuidado das atividades. 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

371 

3 DISCUSSÃO 

 

Participaram desta ação 65 beneficiários diretos, 16 % do sexo masculino e 84 % do sexo 

feminino com a faixa etária de 40 a 74 anos. Todos os usuários são frequentadores da academia da 

cidade.  

A duração média da atividade foi de 40 minutos, sendo que, alguns usuários demonstraram 

interesse em vivenciar todos os equipamentos durante esta prática. Vários questionamentos 

surgiram, no decorrer das demonstrações práticas, como: “Posso fazer em uma amplitude maior, 

caso eu tenha flexibilidade?’’; “Quantas vezes vou realizar o exercício?”; “A velocidade é rápida ou 

devagar?’’; “Quem tem dor no joelho pode fazer esse aparelho?”; “Tenho dor na coluna, o que pode 

me ajudar?”. Foi observada a autocorreção ao executar os exercícios e os usuários tiveram iniciativa 

de repassar as informações obtidas para outros beneficiários diretos. Sendo assim, alcançou-se o 

objetivo do trabalho de promoção da saúde e a multiplicação do conhecimento adquirido.  

O monitoramento da ação foi realizado pela lista de presença. Observou-se que houve 

adesão de grande porcentagem dos usuários (100% do grupo, com 65 usuários beneficiados), já que 

houve integração com a atividade na Academia da Cidade mediada pelas profissionais educadoras 

físicas do NASF - Polo Dom Joaquim. O vínculo do grupo estabelecido com a equipe dos 

acadêmicos de Fisioterapia da PUC Minas melhorou. Posteriormente, foi entregue um questionário 

de satisfação para cada usuário, sendo respondido um total de 46 (70%) em que: 89% 

responderam que obtiveram a aquisição de novos conhecimentos; 86% relataram mudança de 

atitude em relação à prática de exercício; 91% relataram abertura para novas possibilidades de 

utilizar a academia a céu aberto; 2% responderam que a atividade não contribuiu positivamente. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esta ação extensionista proporcionou benefícios satisfatórios para a comunidade do 

território do Centro de Saúde Dom Joaquim. Houve melhor entendimento sobre o uso correto dos 

aparelhos da Academia a Céu Aberto. A experimentação proporcionou que o usuário se monitorasse 

na execução dos exercícios. Para os organizadores, esta atividade foi importante para reforçar a 

educação em saúde, integrar adequadamente teoria com a prática e vivenciar a experiência de ser 

interlocutor da ação para transformar o conhecimento. 

 

Palavras-chave: Academia da cidade. Atividade física. Educação em saúde. Cidadania. 

Keywords: City Academy. Physical activity. Health education. Citizenship. 
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Imagem 1 – Questionário de Satisfação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Imagem 2 – Banner com objetivos e orientações de uso 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas no projeto de extensão da PUC Minas, 

Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de Habilidades. O referido projeto realiza o enriquecimento 

curricular de crianças e adolescentes com altas habilidades / superdotação, público-alvo da Educação Especial, na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos são atendidos semanalmente para a 

realização de oficinas de conhecimento, ministrada por extensionistas de diversos cursos da universidade. O projeto de 

baseia na Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, e na Concepção de Superdotação dos Três Anéis, de 

Joseph Renzulli. Além disso, o desenvolvimento das oficinas se apoia no Modelo de Enriquecimento curricular de 

Joseph Renzulli. Ainda, o projeto tem uma parceria com o curso de Ciências Biológicas, através da disciplina Oficina 

de Extensão, em que alunos do curso realizam a prática curricular de extensão, desenvolvendo oficinas de 

conhecimento com temáticas afins às ciências biológicas. Ao longo dos anos, o projeto tem articulado ensino, pesquisa 

e extensão, e oportunizado a formação integral dos atores envolvidos. Além disso, tem se mostrado como a única 

oportunidade de suplementação curricular para a maioria das crianças envolvidas com impactos positivos apontados em 

todas as avaliações realizadas: pelas crianças e seus pais, graduandos e professores participantes. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Extensão Universitária. Superdotação. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to present the actions developed in the extension project of PUC Minas, Learning Enrichment for Skills 

Development. This project accomplishes the curriculum enrichment of children and adolescents with high skills / 

giftedness, target audience of Special Education, from the perspective of Inclusive Education. Children and adolescents 

between 5 and 15 years old are attended weekly for knowledge workshops given by extension agents of several 

university courses. The project is based on Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences and Joseph Renzulli’s 

Three-Ring Conception of Giftedness. In addition, the development of the workshops is based on Joseph Renzulli's 

Schoolwide Enrichment Model. The project has a partnership with the Biological Sciences course, through the 

Extension Workshop course, where students carry out the curricular extension practice, developing knowledge 

workshops with topics related to the biological sciences. Over the years, the project has articulated teaching, research 

and extension, and has provided the integral training of the actors involved. Moreover, it has been shown as the only 

opportunity for curriculum supplementation for the majority of the children involved, with positive impacts pointed out 

in all evaluations: children and their parents, graduates and participating teachers. 

 

Keywords: Inclusive Education. University Extension. Giftedness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Crianças e adolescentes com altas habilidades / superdotação são aqueles que demonstram 

potencial elevado nas seguintes áreas, isoladas ou associadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes. Podem apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e 

realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008). Esses alunos têm necessidades 

educacionais específicas nas áreas afetivas, social e cognitivas. Consequentemente, precisam de um 

currículo adaptado para atender essas necessidades (ALENCAR, 2003).  

De acordo com legislação brasileira, no que concerne à Educação Inclusiva, crianças e 

jovens com altas habilidades / superdotação compõem o público da Educação Especial, juntamente 

com as deficiências e os transtornos globais do desenvolvimento. Assim, crianças e jovens com este 

perfil têm garantido o direito ao atendimento educacional especializado pelo sistema de ensino, 

público e privado. No entanto, diversos estudos realizados no país apontam uma lacuna existente 

entre a legislação e a práxis, principalmente no que se refere a oferta de suplementação educacional 

na rede pública de ensino (METTRAU; REIS, 2007).  

Tal situação relaciona-se, entre outros aspectos, com a dificuldade ou impossibilidade de 

identificar crianças e adolescentes com este perfil, por falta de instrumentalização e informação por 

parte de professores, gestores escolares e, até mesmo, pais (ALENCAR; FLEITH, 2005).  

O projeto de extensão “Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de 

Habilidades”, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, propõe trabalhar neste nicho, 

tendo como objetivo identificar o perfil, enriquecer a aprendizagem, desenvolver as potencialidades 

e trabalhar as relações inter e intrapessoais de crianças e adolescentes com altas habilidades em 

diferentes campos de conhecimento. O projeto fundamenta-se na Teoria das Inteligências Múltiplas, 

de Howard Gardner (2000), e a Concepção de Superdotação dos Três Anéis, de Joseph Renzulli 

(2004) e atende essas crianças semanalmente na PUC Minas. 

O projeto existe na Universidade desde 2007 e, nesse período, passou por várias 

reformulações, no entanto, a sua essência continua a mesma: abrir as portas da Universidade para 

alunos com perfil de altas habilidades / superdotação para realizar oficinas de conhecimento com 

graduandos de diversas áreas.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto "Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de Habilidades", 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Karina Fideles Filgueiras e financiado pela Pro-Reitoria de Extensão, 
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compreende a seleção e capacitação de bolsistas, estudo sobre altas habilidades / superdotação, 

planejamento e desenvolvimento das oficinas de conhecimento e tutorias e o monitoramento e 

avaliação das atividades. 

O público-alvo do projeto são crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 15 anos, 

matriculados em escola de educação básica, que tenham um perfil comportamental de altas 

habilidades / superdotação e livremente aderem ao projeto (FILGUEIRAS; NASCIMENTO, 2015). 

O atendimento é realizado semanalmente, às segundas-feiras, com grupos nos turnos da manhã e à 

tarde. As crianças frequentam a Universidade para participação em oficinas de conhecimento, 

utilizando diferentes recursos e espaços: laboratórios diversos, bibliotecas, complexo esportivo, 

Mata e Museu de Ciências Naturais. Tais oficinas são ministradas por graduandos de diversos 

cursos de modo interdisciplinar, segundo as demandas das crianças e priorizando a prática. 

Há ainda uma parceria com o curso de Ciências Biológicas, integrado ao projeto através da 

disciplina Oficina de Extensão, ministrada pela Prof.ª Virginia Simão Abuhid, na qual os 

graduandos, futuros educadores, realizam a prática curricular de extensão, por meio de oficinas 

orientadas para o desenvolvimento de projetos com temáticas afins às ciências biológicas.  

Tem sido utilizado, como metodologia para o desenvolvimento das oficinas e tutorias, o 

Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli (2004). Após a realização das oficinas, é 

feita uma reunião junto dos extensionistas com a coordenadora do projeto, para a avaliação das 

atividades e o planejamento das próximas oficinas. Esse momento também é dedicado aos estudos 

sobre as altas habilidades / superdotação e monitoramento da evolução das crianças participantes. 

Ao final de cada semestre, é realizada uma socialização de produtos, onde as crianças, 

orientadas pelos monitores extensionistas, apresentam o que produziram ao longo do semestre para 

seus colegas, pais, professores e gestores das escolas em que estudam. 

 

3 RESULTADOS 

 

Como resultado, ao longo dos anos, o projeto tem proporcionado a interdisciplinaridade, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão e oportunizado uma formação integral de todos os 

atores  envolvidos,  a saber:  crianças participantes, potenciais  agentes multiplicadores  de  ações de  

enriquecimento escolar em suas respectivas escolas, graduandos e professores da universidade, 

além dos professores da educação básica, beneficiados indiretamente, ao participarem 

semestralmente da socialização do trabalho desenvolvido. 

O trabalho desenvolvido em parceria entre o projeto de extensão e as atividades na 

disciplina Oficina de Extensão rendeu uma pesquisa de mestrado, na qual foi realizado um estudo 
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de impactos na formação docente inicial dos graduandos em Ciências Biológicas, a partir da 

realização de oficinas de conhecimento com as crianças participantes do projeto (AMORIM, 2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de sua existência, o projeto tem se mostrado como um espaço que articula teoria, 

prática e vivências interdisciplinares, além de propiciar de vincular ensino, pesquisa e extensão em 

suas atividades. A construção de conhecimentos acontece de forma progressiva, baseada na troca de 

experiências entre crianças e estudantes de graduação, proporcionando uma formação integral a 

todos. 

Ainda, a suplementação de aprendizagem proporcionada pelo projeto, apesar de garantida 

pela legislação, apresenta-se como única oportunidade para a maioria das crianças envolvidas com 

impactos positivos apontados em todas as avaliações realizadas: pelas crianças e seus pais, 

graduandos e professores participantes.  

Assim, concluímos que os objetivos do projeto têm sido cumpridos durante o 

desenvolvimento do trabalho e temos sido referência no atendimento a crianças e adolescentes com 

altas habilidades / superdotação em Belo Horizonte e região metropolitana. 

 

Palavras-chave:. Educação Inclusiva. Extensão Universitária. Superdotação 

Keywords:. Inclusive Education. University Extension. Giftedness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, pode-se constatar importante mudança no perfil da mortalidade da população 

mundial, com aumento dos óbitos causados por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, as DCNT são causa de 60% das mortes a nível 

mundial, atingindo 70% no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (2013). 

Além disso, são responsáveis por 69% dos gastos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre as DCNT, destacam-se as doenças cardiovasculares (DCV), que apresentam uma 

prevalência estimada de 35% na população acima de 40 anos. Entre os fatores de risco (FR) para 

DCV incluem-se: tabagismo (TB), sedentarismo (SD), obesidade (OB), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia (DL), alcoolismo (AL) e estresse (ES). 

Muitos desses FR podem ser controlados com mudanças de hábitos de vida, sendo, então, de grande 

importância as orientações em saúde para sua prevenção e/ou tratamento. Políticas públicas 

incentivam o desenvolvimento de grupos na atenção básica, sendo considerada uma estratégia de 

promoção de saúde e prevenção de agravos, na medida em que permite atender efetivamente às 

necessidades mais frequentes dos usuários, além de ser considerada uma forma de tratamento dos 

pacientes por meio das escutas coletivas e/ou dinâmicas. 
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2 OBJETIVO 

 

Apresentar a adesão dos usuários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) a um programa 

multidisciplinar de educação em saúde para pessoas com FR para DCV. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado de março a dezembro de 2018, em uma UBS de São 

Joaquim de Bicas – MG, por universitários dos cursos de Medicina, Biomedicina e Fisioterapia da 

PUC Minas / Betim, como parte das atividades propostas pelo projeto de extensão intitulado 

“Conhecimento e Saúde”. A equipe responsável pela condução das atividades foi composta por 1 

acadêmico do curso de Medicina e 4 do curso de Fisioterapia, sob coordenação de 3 professores 

pertencentes aos cursos de Fisioterapia, Medicina e Biomedicina da PUC-Minas/Betim. Foi 

valorizada a interdisciplinaridade, proporcionando aos acadêmicos, o diálogo com vários 

profissionais de saúde, além de promover o olhar atento para as políticas públicas.Para a seleção 

dos usuários voluntários, foi realizada uma busca ativa em prontuários, sendo incluídos os 

indivíduos que apresentavam pelo menos um FR para DCV (TB, SD, OB, HAS, DM, DL, AL e 

ES). Posteriormente, os usuários elegíveis foram convidados a participar das atividades do projeto, 

recebendo informações sobre as atividades de que iriam participar. Aqueles que manifestaram 

interesse assinaram o Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido (TCLE) e passaram por uma 

entrevista com o objetivo de confirmar os dados pessoais e FR para DCV levantados nos 

prontuários. Em seguida, conforme metodologia proposta pelo projeto, os usuários passaram por 

três dias de encontro, por aproximadamente 2 horas, sempre às quintas-feiras à tarde, na própria 

UBS, sendo abordados os seguintes temas: primeiro dia – OB e SD; segundo dia – HAS e DM; 

terceiro dia – TB e AL. Os temas foram abordados pela equipe multidisciplinar na forma de roda de 

conversa e atividades lúdicas, permitindo um ambiente propício para que os voluntários 

apresentassem suas experiências e esclarecessem suas dúvidas.  

 

4 RESULTADOS 

 

Foram selecionados 132 usuários, mas apenas 24 aderiram. Os motivos da não adesão ao 

projeto foram: falta de disponibilidade ou desinteresse. Dos 24 voluntários avaliados, 10 não 

participaram de nenhum encontro (idade média de 60,54 anos - 44 a 80 anos) e 14 participaram de 

pelo menos um encontro (idade média de 56,8 anos - 45 a 63 anos). Apenas três usuários aderiram 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

381 

aos três encontros propostos (idade média de 60,75 anos - 39 a 84 anos). A tabela 1 apresenta a 

adesão às palestras por dia de encontro de cada usuário. Nota-se que a maioria dos voluntários 

avaliados que aceitaram participar das atividades eram do sexo feminino (83,3%), mas, mesmo após 

assinar o TCLE, 30% da população feminina não participaram das palestras em comparação a 50% 

da população masculina. Há relatos na literatura apontando certo distanciamento masculino no que 

tange aos cuidados com a saúde principalmente no aspecto preventivo, assim como, há reflexo 

negativo sobre os índices de mortalidade masculina. De modo geral, as mulheres utilizam mais os 

serviços de atenção primária à saúde, o que pode explicar, indiretamente, a maior procura dessa 

população às atividades educativas propostas. Além disso, 10 voluntários foram avaliados e não 

participaram das palestras educativas e 9 participaram de apenas um encontro. Esses resultados 

corroboram com o estudo de Filha et al. (2011), os quais apontaram que cerca de 71,2% dos 

voluntários avaliados, usuários do SUS, nunca participaram de atividades de saúde voltadas para 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Esse achado pode ser explicado tendo em vista o 

impacto negativo do aspecto cultural envolvendo atividades educativas voltadas para prevenção de 

FR na população brasileira. 

 

Tabela 1 - Perfil da amostra, quanto ao sexo, que assinou o TCLE, bem como a adesão de 

cada indivíduo aos dias de palestras realizadas na UBS de São Joaquim de Bicas – MG com os 

respectivos temas e o total de participantes por dia de encontro. 

ID  
10/05/2018 

OB e SD 

17/05/2018 

HAS e DM 

24/05/2018 

TB e AL 

05/10/2018 

OB e SD 

19/10/2018 

HAS e DM 

26/10/2018 

TB e AL 

Nº de 

encontros 

por Us. Legenda: 
 

ID – Identificação; 

 

TCLE – Termo de 

Consentimento Livre 

e Esclarecido; 

 

Us. – Usuário; OB - 

Obesidade; 

 

SD - Sedentarismo; 

 

HAS - Hipertensão 

Arterial Sistêmica; 

 

DM - Diabetes 

Melitus;  

 

TB - Tabagismo; 

 

AL - Alcoolismo; 

 

(F) Feminino; 

 

(M) Masculino. 

Us. 1 (F)       0 

Us. 2 (F)  X X    2 

Us. 3 (F) X      1 

Us. 4 (F)  X     1 

Us. 5 (F)       0 

Us. 6 (F)       0 

Us. 7 (M)  X     1 

Us. 8 (F)    X   1 

Us. 9 (M)       0 

Us. 10 (M) X X X    3 

Us. 11 (F)       0 

Us. 12 (F)       0 

Us. 13 (F)   X    1 

Us. 14 (F)       0 

Us. 15 (F)       0 

Us. 16 (F)   X    1 

Us. 17 (F) X X X    3 

Us. 18 (F)   X    1 

Us. 19 (F)  X X    2 

Us. 20 (M)       0 

Us. 21 (F)   X    1 

Us. 22 (F)       0 

Us. 23 (F)  X  X  X 3 

Us. 24 (F)    X   1 

Total por 

encontro 
3 7 8 3 0 1 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que houve uma baixa adesão às palestras educativas nessa comunidade, 

destacando a baixa prevalência de voluntários do sexo masculino. No entanto, deve-se considerar 

que a implementação de projetos de educação em saúde para FR de DCV são imprescindíveis nas 

UBS, visando ao empoderamento dos usuários no controle dos FR que podem culminar em DCV e 

a diminuição dos custos da saúde pública, pois as DCV apresentam expressiva morbimortalidade 

populacional. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Doenças Cardiovasculares. Atenção Primária à Saúde 

Keyword: Health Education. Cardiovascular Diseases.Primary Health Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência compreende o período de aceleração do desenvolvimento biológico, 

cognitivo e psicossocial, que ocorre através da transição da infância para a vida adulta 

(EISENSTEIN, 2005). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tal período 

compreende a idade cronológica entre 10 e 19 anos, já o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), define adolescente o indivíduo com idade entre 12 e 18 anos (BRASIL, 1990).  Em 

contrapartida, o Ministério da Saúde (MS), considera adolescentes pessoas entre 10 e 24 anos, 

mesmo que a maioridade instituída no país seja aos 18 anos de idade (EISENSTEIN, 2005). 

Embora não exista um consenso a respeito da caracterização da idade cronológica como 

determinante do período da adolescência, os programas de saúde vigentes no Brasil utilizam a 

definição da OMS, portanto, 10 a 19 anos. 
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De acordo com Perez e Passone (2010), os direitos civis de jovens e adolescentes e seu 

acesso ao serviço de saúde são conquistas recentes, com transição lenta ao longo da história sob 

contexto de autoritarismo e subordinação. Desde 1994, a Estratégia Saúde da Família (ESF) está em 

vigor como porta de entrada aos serviços de saúde através das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

no entanto nota-se a baixa adesão do público adolescente (VIEIRA et al., 2014). O Programa Saúde 

na Escola (PSE) funciona de forma articulada entre educação pública e equipes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) com o objetivo de proporcionar aos alunos do ensino público uma 

educação integral, por meio de intervenções de prevenção, promoção e atenção à saúde 

(MACHADO et al., 2015); que podem ocorrer nas escolas ou nas Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBSF) (MEDEIROS et al., 2018). Este projeto desenvolveu-se no Município de Betim, 

Minas Gerais, e teve como objetivo: estimular a articulação escola-serviço de saúde na atenção 

integral à saúde dos adolescentes, contribuindo para a efetiva parceria entre setores e atores da 

educação e da saúde. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE), criado em setembro de 2008, resulta de uma associação 

entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com o propósito de ampliar a promoção à saúde dos 

alunos no Brasil e estabelecer uma cultura de paz nas escolas. O PSE objetiva fortificar redes, 

ligações e a integração das ações do programa, favorecendo aos profissionais de saúde, professores, 

alunos e organizações sociais com a chance de debater pontos essenciais para promoção de saúde, 

educação total e qualidade de vida. Há necessidade da criação de ações e programas que possam 

auxiliar os adolescentes durante o seu desenvolvimento, visto que o local mais apropriado para a 

execução dessas ações seria principalmente nas escolas, onde se encontra maior número de jovens, 

possibilitando uma educação abrangente e satisfatória. 

Para Souza (2017), as práticas educativas representam uma atividade indispensável nas 

ações de saúde coletiva e as dinâmicas para abordar o assunto podem ser jogos, músicas e palestras, 

por exemplo, as quais são mais utilizadas no meio estudantil. Conforme demonstrou o estudo de 

Silveira e Campos (2016), os impasses envolvendo o uso de drogas também foram tema indicado 

como prioridade por diretoras de uma escola atendida pelo PSE, no Rio de Janeiro. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, 

elaborado no contexto do projeto de extensão “Saúde e Educação: promovendo o protagonismo e a 

cidadania dos adolescentes”, realizado por docentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e 

Psicologia, e acadêmicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Medicina da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG /Betim), em parceria com uma equipe 

de Estratégia Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde Petrovale / Betim.  

Durante o período de Fevereiro de 2017 a Dezembro de 2018, foram realizadas atividades de 

escuta qualificada e oficinas com temas variados, envolvendo a educação em saúde, com estudantes 

do ensino fundamental, do sexto ao nono anos, no turno vespertino, em uma escola municipal 

localizada no município de Betim/MG. A seleção dos temas abordados ocorreu através da aplicação 

de um questionário semiestruturado, no início de cada etapa do Projeto. Os temas escolhidos foram: 

drogas, bullying, gênero, machismo e feminismo, afetividade e sexualidade. 

 

4 RESULTADOS 

 

É importante ressaltar que, apesar dos temas e do material terem sido elaborados na fase de 

planejamento do Projeto, os extensionistas adotaram um comportamento flexível e sensível para 

novas demandas tanto da Escola como dos alunos e da ESF, entendendo a comunidade como sujeito 

ativo no processo de educação. Realizamos 64 atividades de educação em saúde, no formato de 

oficina, roda de conversas, teatro e jogos interativos ao longo de 2 anos do Projeto. 

Para Afonso (2013), a oficina trabalha com a associação da informação com a experiência 

dos participantes, utilizando técnicas de animação, mobilização e comunicação em grupo. As 

atividades aconteceram no auditório da Escola parceira; participaram das atividades 84 adolescentes 

do Ensino Fundamental. Como estratégias para fortalecer a articulação da ESF nas atividades 

propostas, foi fundamental a presença das Agentes Comunitárias de Saúde durante todo o processo, 

ajudando na criação de vínculos entre os adolescentes e a ESF, além de contribuir para fortalecer a 

comunicação entre a Escola e a UBS. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A extensão universitária favorece o encontro entre a comunidade acadêmica e a sociedade, 

possibilitando a construção de um mútuo aprendizado, contribuindo para uma formação 

humanística embasada em valores éticos, sociais e morais. As experiências vivenciadas neste 

projeto nos ajudaram na compreensão de que as necessidades humanas são distintas e, assim sendo, 

aprendemos a respeitar as diferenças, entendendo que as ações antes de serem executadas devem 

atender às necessidades individuais ou coletivas, voltadas para o que faz sentido para o indivíduo ou 

comunidade atendida e para tanto, é essencial o planejamento. 

No decorrer do projeto, também percebemos a importância da multidisciplinaridade, no 

planejamento e execução de cada oficina, para obtenção de resultados positivos. Observamos que a 

integração entre Escola e UBS encontra desafios que fragiliza o desenvolvimento de ações voltadas 

para o público adolescente. As iniciativas do projeto são importantes para estabelecer a integração 

dos diversos atores envolvidos na assistência ao adolescente e na promoção do bem estar comum.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Visando à maior integração dos acadêmicos com a realidade das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), é proposta uma inserção nesse ambiente profissional pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC Minas), em parceria com a Prefeitura Municipal de Betim e região. Nesse 

sentido, no segundo semestre de 2018, por meio das atividades acompanhadas pelos discentes na 

UBS Teresópolis, percebeu-se uma demanda, tanto por parte dos estudantes quanto pelos 

profissionais da unidade, da criação de um grupo de tabagistas, diante do alto índice de usuários de 

tabaco na comunidade. Assim, os alunos, juntamente com a professora orientadora, decidiram tomar 

a iniciativa para a criação do grupo. Logo, o objetivo geral dessa intervenção foi realizar uma 

conscientização e sensibilização quanto aos malefícios do tabaco. Em relação aos objetivos 

específicos, foram propostos: discorrer sobre os danos do uso do cigarro e os benefícios de sua 

interrupção; apresentar  aos  fumantes as  formas de interrupção  disponíveis no SUS; impulsionar a  
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mobilização da equipe de saúde da UBS para a formação do grupo de tabagistas; sensibilizar os 

usuários a participarem ativamente dos encontros, mencionando os investimentos da rede de saúde e 

a responsabilidade, individual e coletiva, demandada. 

 

2 PLANO DE AÇÃO E METODOLOGIA 

 

Inicialmente, os acadêmicos apresentaram a proposta para a gerente e para a psicóloga da 

UBS, em um encontro agendado para o dia 06 de novembro. Na ocasião, a gerente informou que, 

devido a uma demanda anterior da própria UBS, existia uma lista com cerca de 500 tabagistas 

interessados em participar do grupo. Assim, para iniciar as atividades, foram selecionadas as 50 

primeiras pessoas ativas dessa lista. Elas receberam um convite individual, entregue pelos agentes 

comunitários de saúde, para participarem da atividade de intervenção. Ressalta-se que o critério 

para seleção da amostra foi de responsabilidade da UBS, que temeu a ocorrência de conflitos na 

comunidade caso fosse utilizada outra técnica, como a aleatoriedade, uma vez que a lista de espera 

já existia. 

Devido às limitações para criação do grupo de tabagistas na UBS, dentre essas 50 pessoas 

seriam escolhidas, inicialmente, 20 usuários para compor o primeiro grupo. Assim, no dia 27 de 

novembro, os discentes, com auxílio da professora orientadora e supervisão da enfermeira da 

unidade, realizaram o encontro com cerca de 24 tabagistas que compareceram ao local. 

Primeiramente, por meio de uma apresentação de slides, foram abordadas as consequências e 

complicações decorrentes do tabagismo, abrangendo aspectos de saúde, sociais, ambientais e 

financeiros. Ademais, os estudantes discutiram sobre os benefícios da cessação desse hábito e os 

meios de interrupção gradual, além de convidá-los a participarem do grupo de tabagistas que seria 

criado na unidade no início de 2019. Após esclarecidas as dúvidas dos ouvintes, foi aplicado o Teste 

de Fagerström, o qual consiste em um formulário de seis perguntas, cuja pontuação final indica o 

grau de dependência à nicotina do indivíduo - dependência muito baixa, baixa, média, elevada e 

muito elevada-. Posteriormente, os acadêmicos realizaram uma abordagem individual e explicaram 

o resultado do teste e seu significado. Todos os dados coletados foram repassados à UBS, para que 

os utilizasse como referência para seleção dos primeiros participantes do grupo. Por fim, os usuários 

foram informados da importância da adesão ao tratamento pelos integrantes do grupo, da 

disponibilidade e compromisso para os encontros, além da responsabilidade individual e coletiva 

esperada. Lembrou-se, inclusive, de que recursos destinados aos membros do grupo, como 

medicamentos, são inalienáveis, o que ressalta a importância da assiduidade no tratamento. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O tabagismo, segundo o INCA (2011), é reconhecido como uma doença epidêmica que 

causa dependência física, psicológica e comportamental, análoga à que ocorre com o uso de outras 

drogas como álcool, cocaína e heroína. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, além de causar mais de 50 tipos de 

doenças diferentes, tais como doenças respiratórias, cardiovasculares e cataratas (INCA, 2018). 

Assim, a cessação do uso do tabaco pode trazer diversos benefícios para o indivíduo, e até mesmo 

para as pessoas que convivem com ele, tanto a curto quanto em longo prazo, como a redução do 

risco de desenvolvimento de doenças coronárias. Assim, fica claro que a dependência de nicotina é 

entendida como uma questão de saúde pública e, por isso, tratar tabagistas está entre uma das 

grandes preocupações desse sistema, o que é evidenciado pelo Ministério da Saúde. 

De acordo com Brasil (2015), o tratamento para cessação do tabagismo deve ser valorizado 

e priorizado nas UBS. Nesse sentido, uma das atuações da Política Nacional de Cessação do 

Tabagismo, desenvolvida pelo INCA, é a criação de estratégias para o combate ao tabagismo nas 

UBS, tendo em vista a possibilidade do acompanhamento longitudinal dos profissionais de saúde 

aos tabagistas que utilizam o serviço e a proximidade desses profissionais com esses usuários. São 

adotadas intervenções farmacológicas (quando necessárias) e comportamentais, como o modelo de 

tratamento baseado na abordagem cognitivo-comportamental (INCA, 2014), a qual se constitui 

como uma forma de tratamento muito importante, utiliza-se do Teste de Fagerström, um 

instrumento muito eficaz na identificação e na medida da dependência nicotínica. Este consiste em 

um questionário de seis perguntas relacionadas ao tabagismo, como a frequência e a quantidade 

utilizada, os horários de maior desejo e a resistência em lugares onde não é permitido fumar. O 

resultado desse teste é utilizado na orientação quanto ao plano de ação para interrupção do 

tabagismo. Quanto mais dependente da nicotina for o fumante, maior será a possibilidade e/ou 

gravidade da síndrome de abstinência durante a suspensão do tabaco, assim como será mais difícil 

manter a abstinência em longo prazo (HALTY et al., 2002). 

 

4 RESULTADOS 

 

Uma vez que dos 50 convidados da lista de espera para os grupos de tabagistas 

compareceram 24 pessoas, estas configuraram a amostra da atividade de conscientização e 

sensibilização, bem como a da aplicação do Teste de Fagerström. Em relação aos resultados desse 

teste, obteve-se a seguinte classificação do grau de dependência: 1 pessoa com dependência muito 
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baixa, 3 pessoas com baixa, 5 pessoas com média, 9 pessoas com elevada e 6 pessoas com 

dependência muito elevada. Assim, objetivando fornecer informações para auxiliar os profissionais 

de saúde na formação do grupo de tabagistas com potencial de impactar de maneira positiva a vida 

dos seus participantes, os dados obtidos foram repassados para a UBS para a devida análise e 

escolha dos 20 usuários componentes do primeiro grupo de tabagistas. 

 

5 AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO 

 

O comparecimento de praticamente metade dos usuários convidados para a atividade já era 

esperado, o que seria, inclusive, um facilitador na seleção dos 20 indivíduos para composição do 

primeiro grupo de tabagistas. Isso porque a responsabilidade e a assiduidade dos participantes são 

de fundamental importância diante do investimento financeiro, como em medicamentos, e da 

mobilização de profissionais. Infelizmente, não foi possível impactar todos os interessados, já que 

havia cerca de 500 pessoas na lista de espera para o grupo e, embora a seleção por outros meios, 

como a aleatoriedade, por exemplo, pudesse ser mais indicada, os critérios estipulados para a 

seleção dos participantes pela gerência da UBS foram respeitados. Todavia, o trabalho cumpriu com 

a demanda da unidade, de conscientização e sensibilização dos malefícios do tabaco, bem como da 

importância da adesão ao tratamento. Além disso, constitui-se um instrumento de incentivo à 

prevenção e à promoção de saúde importante para a iniciativa de criação de grupos de tabagistas na 

UBS Teresópolis, que possui uma grande demanda nesse sentido. Portanto, os objetivos do trabalho 

foram alcançados satisfatoriamente, além de contribuir com informações, resultantes do teste de 

Fagerström, para a escolha dos participantes do primeiro grupo de tabagistas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de prática de extensão curricular da disciplina de Avaliação 

e Terapia da Fluência, desenvolvida por alunas do 4º período do curso de Fonoaudiologia da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, durante o segundo 

semestre de 2018, cujo propósito consistiu em proporcionar formação acadêmica integral 

comprometida com a transformação social e do conhecimento científico, discutir a responsabilidade 

social e integrar conhecimentos com a comunidade. A finalidade do trabalho foi esclarecer para as 

crianças sobre a gagueira e orientar os professores sobre a tipologia das disfluências e quais atitudes 

são ideais para auxiliar o aluno enquanto ele está gaguejando.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

As instituições educacionais infantis possuem grande influência na formação das crianças, 

visto que este é um ambiente onde elas passam grande parte de seu tempo. Diante disso, é 

necessário que os professores sejam capazes de compreendê-las em suas dificuldades. O bullying 

sofrido por crianças gagas no âmbito escolar, principalmente no ensino fundamental, vem se 

tornando  crescente. De acordo com  Launay e Borel-Maisonny (1989), a escola influencia de forma  
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muito específica sobre a gagueira, ficando atrás somente das relações familiares. Esclarecer para as 

crianças sobre a gagueira e auxiliar os professores sobre atitudes errôneas e assertivas especificando 

para os mesmos os tipos de disfluências é papel fundamental do profissional fonoaudiólogo. 

Segundo Andrade (2004), a gagueira é um distúrbio de fluência de fala caracterizado por 

uma ruptura em seu fluxo contínuo, todavia, tal ação é comum aos falantes da língua Portuguesa, 

que podem apresentar características disfluentes durante o discurso. Uma das maiores dificuldades 

apresentadas pelos professores é diferenciar disfluências comuns e gagueiras. Infelizmente muitos 

trazem consigo conceitos oriundos do senso comum, o que influencia a percepção sobre as crianças. 

(SILVA et al, 2011). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo esclarecer para as crianças sobre a 

gagueira, de forma que elas possam compreender que não existem diferenças, já que as pessoas não 

gagas também possuem momentos de disfluência em seu discurso. Quanto aos professores, é 

necessário especificar sobre a tipologia das disfluências e quais atitudes são ideais para auxiliar o 

aluno enquanto ele está gaguejando.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a execução desta atividade, foram realizadas pesquisas, a fim de fomentar os 

conhecimentos sobre o tema proposto, e a seleção da escola localizada no bairro Esplanada em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Foram realizadas duas visitas: a primeira consistiu na aplicação do 

diagnóstico institucional e questionários sobre gagueira para professores, e a segunda, na 

intervenção propriamente.  

A ação foi realizada no dia 26 de outubro de 2018, ainda dentro da Semana de Atenção à 

Gagueira. A turma participante continha 25 alunos, com idades entre seis e sete anos. Trata-se de 

uma dinâmica em que foi utilizado o jogo conhecido pelas crianças como “batata quente”, com o 

intuito de proporcionar uma interação lúdica. As crianças, junto com as graduandas e a professora 

responsável pela turma, responderam perguntas relacionadas à gagueira a fim de demonstrar o que 

elas pensavam sobre o tema. A cada resposta das crianças, as alunas lhes explicavam se estavam 

certos ou errados e o que seria o melhor a fazer; posteriormente, as crianças puderam falar o que 

aprenderam e como podem mudar seu comportamento  em  relação  à  gagueira.  Ao final da 

atividade, foram  divididos dois grupos,com a proposta de confeccionar um cartaz com algumas 

informações a respeito do tema, no qual as crianças puderam organizar e decorar de acordo com seu 

interesse com o auxílio das graduandas.  
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A professora recebeu um livreto com as principais dúvidas dos professores e como 

solucionar esses problemas, que também foi disponibilizado para a direção da escola. Para finalizar, 

foi disponibilizado um questionário de satisfação e um relatório feito pelas graduandas com 

possíveis orientações. 

 

4 RESULTADO 

 

Por meio deste trabalho, pode-se identificar a importância da teoria bem fundamentada para 

que a aplicação prática seja eficaz em seu objetivo. Foi possível aclarar para as crianças sobre os 

aspectos da gagueira, proporcionando que as mesmas possam mudar seu olhar para tal questão. 

Espera-se que, com isso, casos de bullying cometidos por essas crianças diminuam. Os professores, 

após a realização da ação, foram capazes de perceber os tipos de disfluências, e, o mais importante, 

compreenderam a importância de fazer o encaminhamento adequado e de propiciar meios para que 

estas crianças não tenham seu aprendizado prejudicado. 

É perceptível o impacto deste trabalho na formação de profissionais com um olhar clínico, 

crítico e humanista. Visto que a fonoaudiologia possui várias áreas de atuação, é importante que o 

fonoaudiólogo, portanto, tenha um olhar abrangente em relação a elas, correlacionando-as buscando 

propor uma melhor intervenção sobre o problema encontrado e as dúvidas apresentadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Raul Soares está localizada na Zona da Mata mineira, a 230 km de Belo 

Horizonte. Sua população é estimada em 23.814 habitantes (BRASIL, 2018). A cidade conta com 

quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), clínicas particulares e o Hospital São Sebastião de Raul 

Soares. A Igreja Católica é uma instituição vinculada ao hospital e realiza um intenso trabalho de 

educação popular através da Pastoral da Saúde. Esse hospital é uma instituição filantrópica, único 

hospital do município, que atua na prestação de serviços médicos, hospitalares e de diagnóstico para 

o Sistema Único de Saúde (SUS), saúde suplementar e particular. Foi fundado há 60 anos e conta 

atualmente com 67 trabalhadores, 15 médicos no corpo clínico, 12 membros da mesa diretora e um 

gestor administrativo. O hospital possui 56 leitos, sendo que 40 são destinados ao SUS e 16 são 

para os pacientes de convênio ou particular. É o hospital de referência para 12 municípios da região, 

que juntos contemplam aproximadamente 119.000 habitantes. 

Desde a crise de 2014, o hospital está passando por dificuldades financeiras e de 

gerenciamento. Nesse contexto, o Projeto de Extensão Saúde em Raul Soares teve como objetivos: 

contribuir para fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo hospital, pela Igreja Católica e pelo 

Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo a participação destas organizações no Controle Social 
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do SUS; colaborar na elaboração do planejamento estratégico coletivo no Hospital e na organização 

dos processos de trabalho, promovendo a qualificação da gestão participativa e, por fim, possibilitar 

aos estudantes vivenciar uma experiência de inserção interprofissional na comunidade, na área da 

saúde coletiva, buscando qualificar o cuidado à saúde da população. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Após a seleção de 12 estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 

Psicologia e Biomedicina da PUC-Minas / Betim, foram iniciadas atividades de preparação para a 

primeira viagem ao município de Raul Soares, que ocorreu nos dias 18 a 20 de maio de 2018. Nessa 

oportunidade, foram realizadas reuniões com a diretoria, com o corpo clínico do hospital, com os 

membros da Pastoral da Saúde e com os participantes do Conselho Municipal de Saúde. 

A partir dessa viagem, foi elaborado Diagnóstico Situacional da Saúde no Município, 

confeccionado o Fluxograma Analítico dos processos de trabalho do Hospital (REIS; DAVID, 

2010), definidas as atividades que seriam realizadas na segunda viagem e divididas as 

responsabilidades entre as partes envolvidas. Em seguida, foram iniciadas as reuniões -entre 

acadêmicos e professora- preparatórias para a segunda viagem, quando foram discutidos os temas, 

metodologias e elaborados os materiais didáticos necessários para o trabalho. 

Entre os dias 29 de junho a cinco de julho de 2018, a equipe do projeto se estabeleceu na cidade 

para realização das atividades programadas: 

 

1) Curso / Oficina de Atualização para os Conselheiros Municipais de Saúde. Foram dois 

encontros totalizando oito horas de duração, com a participação de 13 conselheiros. No 

primeiro dia foi realizada a abertura, com entrega do material didático; apresentação dos 

participantes utilizando a “dinâmica do fósforo”; discussão a partir da exibição do curta-

metragem “A história da saúde pública no Brasil – 500 anos na busca de soluções”; foi 

realizada uma dinâmica com o tema “Vivendo e compartilhando alguns dos princípios do 

SUS” e discutida a Resolução 453/2012: atribuições, direitos e deveres dos Conselheiros 

Municipais de Saúde. No segundo dia de encontro, ocorreu a problematização e a 

construção de um painel sobre a transferência de recursos no SUS;  houve debate sobre a 

situação atual do SUS e os desafios no financiamento; por fim, os participantes puderam 

avaliar o trabalho por meio de questionário. 
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2) Encontro com a Pastoral da Saúde da Igreja Católica. O tema escolhido pelos 

integrantes da Pastoral da Saúde para o encontro foi “Direitos e Deveres do Paciente, do 

Acompanhante e do Visitante no SUS e a Política Nacional de Humanização”. Teve duração 

de três horas e contou com a participação de 20 integrantes. O tema foi abordado por meio 

de metodologias ativas, dinâmicas e apresentação lúdica. A princípio, os estudantes 

encenaram situações, levantadas pelos participantes durante a reunião da primeira viagem da 

equipe à cidade, enquanto os demais participantes observavam e analisavam cada situação. 

Logo após, duas questões foram levantadas para reflexão: “O que você faria nessa 

situação?”, “A atitude tomada foi correta?”. Após a contribuição de cada participante, foram 

apresentados os recursos legais que asseguram os direitos dos usuários do SUS. Ademais, 

uma cartilha educativa dessa temática foi elaborada pelos estudantes e entregue aos 

participantes como um material de apoio e consulta em eventuais dúvidas futuras. 

 

3) Planejamento Estratégico e Participativo do Hospital São Sebastião de Raul Soares. A 

oficina para elaboração deste planejamento foi realizada em seis encontros, totalizando 18 

horas de duração. Contou com a participação de 20 pessoas, entre membros da mesa diretora 

do hospital, médicos, enfermeiros e demais trabalhadores. No primeiro encontro, foi 

realizada a acolhida e apresentação dos participantes, uma exposição sobre a metodologia 

escolhida para o planejamento e distribuída pasta com material didático. Ainda foram 

elaboradas coletivamente a Missão, a Visão e os Valores do Hospital. No segundo encontro, 

foi realizada a avaliação do Hospital a partir da metodologia da problematização. 

Primeiramente, os participantes escreveram individualmente os problemas principais em 

tarjetas. Depois, estes problemas foram divididos em sete eixos: infraestrutura, processo de 

trabalho, gestão do trabalho, assistência ao usuário, gerenciamento, financeiro e trabalho em 

rede. Posteriormente, houve a definição dos problemas nós críticos (CAMPOS et al., 2010), 

os quais foram analisados por meio da “metodologia da árvore”, que possibilita 

aprofundamento das causas e consequências de cada problema nó crítico. No terceiro 

encontro, foi confeccionado o Mapa Estratégico do Hospital, com suas principais diretrizes, 

metas, indicadores e objetivos estratégicos, para cada um dos sete eixos estruturantes. Esses 

objetivos estratégicos foram elaborados a partir dos problemas, nós críticos levantados 

(objetivos beta), e a partir da necessidade de se alcançar a missão e a visão do hospital 

(objetivos alfa) (CARDOSO, 2013). Durante o quarto e quinto encontros, os participantes 

dividiram-se em grupos de trabalho para confeccionar o Planejamento Operacional. Neste 

plano de ação, os participantes planejaram as atividades, tarefas, responsáveis, cronograma e 
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fontes de custeio para cada um dos objetivos estratégicos levantados por eixo estruturante. 

No sexto encontro, os grupos apresentaram aos demais participantes os seus planos de ação, 

que após analisados e debatidos, foram aprovados pela plenária. Antes do encerramento, foi 

realizada uma avaliação de toda oficina, quando os participantes responderam um 

questionário individual semiestruturado e participaram de uma roda de conversa avaliativa. 

Por fim, no último dia encontro, a mesa diretora do hospital organizou um grande evento 

convidando as lideranças da cidade e da região, quando foram apresentados os relatórios das 

atividades realizadas. Na mesma ocasião, a equipe de estudantes e professora receberam 

carinhosos agradecimentos pelo trabalho realizado. 

 

3 RESULTADOS 

 

As metodologias ativas e participativas escolhidas e os materiais didáticos interativos 

elaborados pelos acadêmicos possibilitaram, aos participantes dos encontros da Pastoral e do 

Conselho de Saúde, maior assimilação dos conteúdos e capacidade de repassar, como facilitadores, 

os temas assimilados, multiplicando a abrangência de pessoas alcançadas pelos objetivos deste 

projeto. Em relação ao Hospital São Sebastião de Raul Soares, este projeto possibilitou a elaboração 

do Planejamento Estratégico Coletivo do Hospital 2018/2022. Este instrumento foi elaborado com 

clareza de objetivos e com minucioso detalhamento das atividades e tarefas, de modo a facilitar ao 

máximo sua operacionalização. A equipe deste projeto orientou a diretoria sobre a importância do 

monitoramento, por isso ele será acompanhado e avaliado, mês a mês, tarefa a tarefa pela Diretoria 

nas reuniões com o Colegiado Gestor e divulgado aos funcionários e à mesa diretora. 

Essa experiência de inserção de estudantes dos diversos cursos da área da saúde em uma 

comunidade, com o objetivo de realizar um trabalho interprofissional de gestão e educação em 

saúde, enriquece a formação acadêmica na área de saúde coletiva e contribui para a formação 

humanística dos futuros profissionais de saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, a partir das avaliações realizadas, que o curso de atualização para Conselheiros 

de Saúde contribuiu para motivar os participantes a buscarem informações e a destacar a 

importância do trabalho deles para o fortalecimento do SUS no munícipio. A Pastoral da Saúde de 

Raul Soares, formada por um grupo de pessoas de muita benevolência, mas sem conhecimento 

técnico a respeito dos direitos dos usuários do SUS, avaliou que os esclarecimentos e 
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conhecimentos adquiridos no encontro fortalecem suas ações de humanização no Hospital. O 

Planejamento Estratégico e Coletivo do Hospital foi elaborado coletivamente na certeza de que ele 

contribuirá, como peça fundamental, para a melhoria da assistência a população e se transformará 

em principal “ferramenta“ para a qualificação da Gestão do Hospital. Essa experiência exigiu da 

equipe de estudantes e professora muita dedicação na organização dos trabalhos, mas foi realizada 

com leveza, uma vez que a equipe trabalhou com muito entusiasmo e harmonia, o que possibilitou 

intensa troca de conhecimentos e aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Saúde Pública. Planejamento em saúde. Sistema Único de Saúde. Controle 

Social. 

Keywords: Public Health. Health planning. Unified Health System. Social Control. 

 

Área do conhecimento: 4.06.00.00-9 Saúde Coletiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas de que o consumo frequente de açúcar na dieta está associado à prevalência 

de cárie dentária. Sabe-se também da preferência por alimentos com altos índices de açúcar pelas 

crianças. A doença cárie dentária é multifatorial, entretanto, o açúcar tem sido apontado como fator 

negativo determinante, sendo esta uma condição de desequilíbrio entre as constantes trocas minerais 

dos tecidos dentários e o meio fluido bucal. A formação de polímeros (sacarose) liga os 

microrganismos aos dentes, que possuem como excreção dos produtos finais metabólicos, ácidos 

que causam queda no pH. Para ser cariogênica, a placa bacteriana deve manter um pH baixo por 

tempo prolongado e atuar como membrana que impede a diluição na saliva, dos ácidos produzidos 

pelas bactérias (CORREA, s/d). O clássico Estudo de Vipeholm (GUSTAFSSON, 1954) aponta 

uma associação da dieta com a doença cárie, evidenciando que a alta frequência de ingestão de 

sacarose aumenta a possibilidade de lesões cariosas. 

A definição de superdotação que consta nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica considera crianças superdotadas e talentosas aquelas que apresentam notável 

desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 
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capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador / produtivo, 

capacidade de liderança e habilidades gerais. As habilidades gerais consistem na capacidade de 

processar informações, integrar experiências que resultem em respostas apropriadas e adequadas a 

novas situações e na capacidade de se engajar em novas situações (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2001). Evidências da Educação, Psicologia e Neurociência sugerem que investir no 

desenvolvimento socioemocional é essencial para cultivar a superdotação em adolescentes. A 

superdotação é frequentemente equacionada com a alta inteligência geral medida pelos testes de QI, 

mas essa conceituação limitada não capta adequadamente as habilidades dos alunos. Sugere-se que 

a superdotação - especialmente em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (sigla no inglês: 

STEM, de Science, Technology, Engineering, Mathematics) - pode ser cultivada estimulando a 

curiosidade intelectual dos adolescentes e apoiando sua capacidade de conectar o trabalho escolar a 

um propósito maior. A melhoria da educação STEM pode depender de uma mudança da 

transmissão do conhecimento e da avaliação regimentada para a exploração criativa, a reflexividade 

intencional e a mudança consciente entre o foco na tarefa e a imaginação. (GOTLIEB et al, 2016). 

De acordo com esse conceito, acredita-se na importância de se desenvolver atividades na área das 

ciências da saúde para o grupo de crianças superdotadas participantes do Projeto de Extensão da 

PUC Minas “Enriquecimento da Aprendizagem para Desenvolvimento de Habilidades”, por 

acreditar que estas possuam facilidade de interpretar e aplicar informações dadas acerca das causas 

e da prevenção da doença cárie, bem como a associação do açúcar consumido e essa doença. Diante 

disso, o objetivo deste estudo foi difundir e informar os malefícios do açúcar e seu impacto 

prejudicial na saúde bucal e desenvolver o interesse e concentração de tarefas de crianças 

superdotadas na área de educação em saúde bucal. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De etiologia multifatorial, a doença está fortemente ligada à influência de fatores 

comportamentais, com ênfase para a participação da dieta no processo cariogênico. A incidência da 

cárie em crianças pré-escolares parece ser resultado da frequente ingestão de açúcar, que permite a 

produção repetitiva de ácido produzido por bactérias cariogênicas que se aderem aos dentes 

(NOVAES, 2017). 

O aumento do consumo de alimentos industrializados tanto por crianças como adultos está 

diretamente ligado ao aparecimento da doença cárie, já que a maioria desses possui sacarose em sua 

composição. Um grupo de 69 crianças com idades entre um e cinco anos foi estudado por Scalioni 

et al (2012), no qual a prevalência de cárie era de 87%. Dentre as 60 crianças afetadas pela doença, 
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foi observado que a ingestão diária de carboidrato era mais alta ao compará-las às crianças sem a 

doença. Os resultados mostraram que os alimentos e bebidas consumidas com mais frequência eram 

pão, biscoito, macarrão, doces e suco, além de “salgadinhos”, que frequentemente eram consumidos 

entre as refeições principais. O potencial cariogênico dos alimentos está relacionado ao conteúdo de 

diversos açúcares (monossacarídeos: frutose, glicose, galactose/dissacarídeos sacarose, maltose e 

lactose e polissacarídeos). Todos os citados podem ser fermentados, originando ácidos, pelas 

bactérias da placa, além de poderem influenciar na quantidade, qualidade e cariogenicidade dos 

agregados microbianos nos dentes. Dentre todos os açúcares, a Sacarose é o que possui maior índice 

de cariogenicidade, pois é o que reduz mais o pH bucal. 

A placa dentária é reconhecida como biofilme microbiano resultante de determinantes 

ecológicos específicos e fatores do hospedeiro (COLOMBO; TANNER, 2019). Dadalto, Hebling e 

Sarmento (2010) apontaram o biofilme dentário como fator etiológico da doença cárie. E apesar de 

não haver evidências científicas de que as crianças e adolescentes com altas habilidades e 

superdotação possuam alguma predisposição ao desenvolvimento da doença cárie, nem estudos que 

comprovem uma baixa prevalência da doença neste grupo, um estudo de Avraamova et al., 2016, 

envolvendo 91 crianças com deficiência intelectual (DI) avaliou a incidência de cárie e índice 

CPOD, apontando que o principal problema bucal em crianças com DI é a má higiene bucal. Uma 

vez que a não remoção ou remoção ineficiente do biofilme são fatores determinantes para doença 

cárie e que a má higiene oral encontra-se presente em crianças com deficiência intelectual, acredita-

se ser possível a associação entre crianças com altas habilidades intelectuais e uma efetiva remoção 

do biofilme, e, portanto, sua associação à baixa prevalência de cárie dentária neste grupo. Entretanto 

estes dados não foram avaliados no presente estudo. Avraamova et al. (2016) afirmam também que 

a abordagem diferenciada de educação em higiene bucal, de acordo com as habilidades físicas e 

intelectuais das crianças deve ser considerada. 

Watanabe et al. (1993) avaliaram habilidades cognitivas em termos de saúde bucal, 

especialmente de placa dentária. Uma entrevista com 112 alunos do ensino fundamental e médio foi 

realizada para testar o conhecimento da causa da cárie dentária e o significado de alguns termos de 

saúde bucal. Os resultados indicam que a maioria dos escolares teve dificuldade em entender o 

significado correto da placa dental e das bactérias bucais. Alguns deles não reconheceram a 

existência de bactérias orais e de placa dental. A partir desses resultados, fatores que podem 

interferir na correta compreensão da placa dental foram examinados. Entre eles, o conhecimento 

impreciso da existência de bactérias orais parece ser um fator importante, o que evidencia a 

importância de se difundir informações acerca da etiologia e prevenção da doença cárie para 

crianças e adolescentes para obtenção saúde bucal. 
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Torna-se, assim, necessária a informação acerca dos hábitos de risco, a fim de que sejam 

propostas medidas capazes de auxiliar na prevenção da doença, que se constitui, quando instalada, 

em sério problema, com impactos nos âmbitos da saúde e psicossocial, por seu caráter de 

comprometimento estético. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O Projeto de Extensão “Enriquecimento da Aprendizagem para Desenvolvimento de 

Habilidades”, da PUC Minas, possui suas atividades realizadas às segundas-feiras, em espaços da 

PUC Minas, em dois turnos distintos, com participantes diferentes. Tendo início no primeiro turno 

às 8h30 e término às 11h30, no segundo turno das 13h30 às 16:30, durante todo o semestre letivo, 

contando com aproximadamente 21 crianças por turno e 11 monitores. Os monitores são alunos de 

graduação de diversos cursos, responsáveis pela elaboração de atividades que visem ao 

desenvolvimento das crianças com altas habilidades / superdotação nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Durante o 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019, as monitoras Jullia Martins Viana 

Pinto (9º período) e Maria Eduarda Caetano (3º período), alunas da graduação do curso de 

Odontologia, realizaram, com os participantes do projeto, a articulação da associação dos alimentos 

com alto índice de açúcar, sua interferência na saúde bucal e o desenvolvimento da doença cárie. O 

estudo contou com a participação das crianças do projeto de extensão do turno da manhã. A 

atividade deu-se através da exposição de imagens e de uma roda de conversa com participação das 

crianças, mostrando os sinais clínicos da doença, bem como sua etiologia ligada ao consumo 

excessivo de açúcar e ao caráter biofilme dependente e as formas de intervenção e tratamento 

atraumáticos e conservadores da doença. Evidenciando principalmente, a importância de uma 

efetiva higienização bucal na prevenção da cárie dentária. 

O estudo de Philipsborn et al. (20190 mostra que o consumo frequente de quantidades 

excessivas de bebidas adoçadas com açúcar é um fator de risco para obesidade, diabetes tipo 2, 

doença cardiovascular e cárie dentária. Intervenções ambientais, ou seja, intervenções que alteram o 

ambiente físico ou social em que os indivíduos fazem escolhas de bebidas têm sido defendidas 

como um meio de reduzir o consumo destes alimentos. Diante disso, em seguida, foi confeccionado 

um painel de papelão, intitulado de “painel do açúcar”, para o qual as crianças levaram de casa uma 

embalagem vazia do produto que fosse consumido com maior frequência por cada participante. 

Cada criança, com auxílio dos monitores, avaliou a tabela nutricional do produto de escolha e 

através de uma balança digital, foi pesado açúcar refinado, na quantidade em gramas 
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correspondente a quantia de sacarose presente em cada embalagem de produto escolhido, 

individualmente. E este acondicionado em um saco plástico. Feito isto, cada criança observou de 

forma concreta a quantia de açúcar presente nos produtos consumidos. Foi possível perceber que os 

sucos de caixinha e cookies foram os produtos consumidos com maior frequência. 

 

Figura 1 – Painel do acuçar 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A ação consolidou, de forma prática e concreta, a associação entre a alimentação e sua 

importância na saúde bucal, a quantidade de açúcar consumido pelos participantes diariamente, 

correlacionou o açúcar e a doença cárie. Buscou também desmitificar o atendimento odontológico 

para crianças, evidenciando que o conhecimento acerca de saúde bucal preserva elementos 

importantes no corpo humano e que a visita ao cirurgião-dentista, pode e deve ser livre de estresse 

físico e emocional. Observou-se bom aproveitamento dos participantes acerca de todas as 

informações explanadas, através de um grande interesse das mesmas pelos assuntos propostos, 

desenvolvendo, portanto, atividades relacionadas à ciência da saúde com crianças superdotadas, 

com intuito de cultivar e estimular a curiosidade intelectual e de fomentar o interesse pela 

Odontologia e saúde bucal neste grupo. 

 

Palavras-chave: Cárie dentária. Extensão universitária. Superdotação. Açúcar. Sacarose. Crianças. 

Keywords: Caries. University Extension. Giftedness. Sugar. Sucrose. Children. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um problema de saúde pública, com 580.000 novos casos registrados no último 

ano. Estudos apontam que vários tipos de cânceres possuem causas evitáveis e curáveis quando 

identificados precocemente. 

A prática curricular extensionista teve como objetivo criar espaços diferenciados de 

aprendizagem sobre educação em saúde para os alunos e a comunidade local, utilizando da forma 

coletiva, ampliada e diversificada sobre possíveis maneiras de prevenir alguns tipos de cânceres, 

objetivando reconhecer a percepção da comunidade sobre o assunto. 

Esta prática extensionista foi desenvolvida na disciplina de Fisioterapia na Oncologia, por 

meio de palestras e entrega de material educativo. A prática proposta se justifica uma vez em que o 

Ministério da Saúde, por meio das políticas públicas, e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

advertem sobre a importância das campanhas de prevenção e conscientização da população em 

geral, visando à participação da sociedade civil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O câncer ou neoplasia maligna é desencadeado pelo crescimento desordenado e 

descontrolado das células normais de órgãos ou tecidos, que podem invadir partes adjacentes e 

outros órgãos, etapa denominada metástase. (DEVITA, 2005; INCA, 2015). 
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De acordo com o Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, apesar dos grandes 

progressos nos tratamentos da doença, o número de mortes relacionadas ao câncer ultrapassaram 

8,2 milhões em 2012, e deve atingir 13 milhões em 2030. (WORLD CÂNCER REPORT, 2014). 

O número de casos de câncer no Brasil cresce, seguindo uma tendência internacional, 

influenciada pelo envelhecimento da população, além das condições socioeconômicas, uso 

indiscriminado de agrotóxicos, tabagismo, consumo de álcool, maus hábitos alimentares, obesidade 

e sedentarismo. (WÜNSCH FILHO, ANTUNES, BOING, 2008; INCA, 2014). 

Os 5 tipos de cânceres mais incidentes e notificados para o biênio 2018/2019 são: próstata: 

68.220; mama: 59.700; colo de útero: 16.370; traqueia, brônquios e pulmão no homem: 18.740 e na 

mulher: 12.530; pele não melanoma no homem: 85.140 e na mulher: 80.410. (INCA, 2018). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça a necessidade da existência de políticas 

públicas com foco na conscientização da população, pois, a maioria dos casos é evitável, e os 

identificados em estágios iniciais respondem bem ao tratamento e possuem maiores chances de cura 

(OMS, 2003; INCA, 2018). 

No Brasil, existem políticas públicas nacionais que estabelecem campanhas específicas 

acerca da conscientização da população para alguns tipos de cânceres, no entanto, ainda é 

deficitária. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, o INCA, entidades privadas e outras públicas 

enfatizam a necessidade da participação da sociedade civil, das indústrias, com adoção de medidas 

de prevenção, e da mídia para disseminação de conhecimento para a população. 

Considerando o cenário exposto, a disciplina de Fisioterapia na Oncologia, do curso de 

Fisioterapia, propôs esta prática extensionista como medida de estimular e orientar a comunidade 

local, de forma coletiva, ampla e diversificada, acerca de possíveis formas de prevenir o câncer.  

Aos estudantes em formação, a exposição de conteúdos teóricos de uma disciplina em 

espaço público ou privado torna a aprendizagem metodologicamente diferenciada e acrescenta 

conteúdo pela troca de experiências. Conforme o Projeto Político Pedagógico de Fisioterapia 

(2006), Política de Extensão Universitária da PUC Minas (2006), Política Nacional de Extensão 

Universitária (2012) e Plano de Desenvolvimento Institucional (2012), os egressos devem-se prover 

de capacidades para desenvolver ações que valorizem a integralidade humana em termos morais e 

sociais, que podem ser adquiridos por meio de práticas curriculares de extensão. 
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3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO E RESULTADOS 

 

Nesta prática extensionista, a metodologia utilizada foi a realização de palestras, entrega de 

panfletos e folder contendo orientações de educação em saúde. Para a escolha dos temas, foram 

consideradas as campanhas de prevenção já existentes do “Saúde em Cores”, no qual cada mês 

possui uma cor que representa um tipo de câncer. Os locais foram escolhidos considerando o 

público para o qual a campanha do mês deveria ser focada. 

Foram realizadas 8 palestras, em 7 locais distintos, que atingiram diretamente cerca de 250 

participantes, de perfis diversos, no segundo semestre de 2018. As palestras tiveram duração de 1 

hora cada e o roteiro padronizado para todas incluiu: o que é câncer, causas, identificação dos 

sintomas, formas de prevenção e orientações gerais. Ao final, foram distribuídas laços de fita com a 

respectiva cor do tema. 

O mês de agosto corresponde à cor verde claro, cujo tema é a prevenção do linfoma. Uma 

das principais causas do linfoma é a exposição a produtos químicos. Considerando isso, os alunos 

realizaram palestra para a 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militares de Poços de Caldas-

MG, já que esses profissionais se encontram expostos a situações de risco, e também são 

disseminadores de informações. Nessa atividade, participaram 18 militares e 2 funcionárias. 

Já o mês de setembro diz respeito à prevenção do câncer infantil e câncer de pâncreas, sendo 

as cores dourado e lilás, respectivamente. Nessa atividade, os alunos estiveram com 22 funcionárias 

do Centro de Educação Infantil Beija Flor, local escolhido considerando que 13,9% das crianças de 

ensino fundamental estão matriculadas em instituições de período integral como essa, e passam a 

maior parte dos dias longe da família, conforme Censo Escolar de Educação Básica (CEEB, 2016). 

Já a atividade para prevenção do câncer de pâncreas foi realizado um evento na Praça Pedro 

Sanches, onde 25 participantes foram orientados sobre este tema, e ao final receberam laços de fita 

lilás. 

Ainda no mês de setembro, os acadêmicos estiveram na Escola Municipal Pedro Afonso 

Junqueira, para falar sobre a prevenção do câncer de tireoide. Foram abordados 90 alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental, salas A, B, C e D, que participaram e receberam laços da cor roxa. 

No mês de outubro, correspondente à prevenção do câncer de mama e de fígado, 25 participantes 

receberam orientações acerca da prevenção destes cânceres em um evento na Praça Pedro Sanches, 

onde receberam laços de fita rosa para mama, e verde escuro, para fígado. Em outra intervenção 

sobre câncer de mama, no campus da PUC Minas em Poços de Caldas, 26 funcionários receberam 

orientações e laços de fita cor rosa. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

412 

E finalmente, no mês de novembro, foram abordadas as orientações sobre a prevenção do 

câncer de pulmão, identificado pela cor branca. Foi realizada palestra para 22 funcionários do 

campus da PUC Minas em Poços de Caldas, com a entrega de laços de fita branca. Ainda no mesmo 

mês, em menção à prevenção do câncer de próstata, foi feita a atividade em uma Academia de 

Muay Thai, também da cidade de Poços de Caldas, com a presença de 6 atletas que receberam as 

orientações e laços da cor azul. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a prática curricular extensionista contribuiu para a formação dos estudantes 

da disciplina de Fisioterapia na Oncologia, do Curso de Fisioterapia, pois, ao compartilharem os 

conhecimentos adquiridos em sala aula, tornaram-se atores da própria maneira de aprender. A 

população local se beneficiou ao receberem orientações e informações sobre as formas adequadas e 

possíveis acerca da prevenção dos diferentes tipos de cânceres abordados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a apresentar a experiência de atuação interdisciplinar dos 

autores no contexto da atenção à saúde comunitária, em trabalho desenvolvido junto à equipe 

interprofissional do Projeto de Extensão “Saúde em Santa Maria de Itabira”. Particularmente, 

pretende-se mostrar que a atuação da Psicologia numa equipe interdisciplinar inclui ações 

compartilhadas com as outras áreas da saúde e intervenções específicas.  

O projeto ocorreu durante o ano de 2018, sob a coordenação da professora de Medicina 

Adriana Diniz de Deus, no âmbito da extensão universitária promovida e patrocinada pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Concebido numa perspectiva interprofissional de atenção à 

saúde comunitária, o projeto contou com a participação de discentes e docentes dos cursos de 

Medicina, Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Medicina Veterinária, em duas 

etapas: uma primeira, de diagnóstico, aconteceu no primeiro semestre, quando a equipe foi até a 

cidade de Santa Maria de Itabira para conhecer a realidade local e as demandas específicas da 

população, de modo a desenvolver estratégias e metodologias apropriadas para a situação 

identificada, bem como delimitar o âmbito de intervenção conforme as prioridades encontradas e os 

recursos disponíveis (WEINSTEIN et al., 2006). Na segunda etapa, a equipe retornou à cidade, no 

final do segundo semestre, por cerca de quinze dias, para que pudesse colocar em prática as 

atividades planejadas para as comunidades selecionadas no diagnóstico. 
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2 METODOLOGIA E DISCUSSÃO 

 

A equipe foi dividida em grupos compostos por alunos de diferentes cursos e um professor 

orientador, que atuaram nos bairros do Barro Preto e Morro Queimado, situados na área rural, e no 

centro da cidade e na Vila Marília, em várias frentes de trabalho voltadas para o cuidado e a 

educação em saúde. Entre as várias atividades desenvolvidas, serão aqui destacadas as visitas 

domiciliares e um projeto social voltado para a gestão comunitária. 

Nas visitas domiciliares, os extensionistas atenderam usuários do SUS no modelo da clínica 

ampliada (BRASIL, 2008), a partir de indicações feitas pelas agentes comunitárias de saúde (ACS) 

responsáveis por cada região. Nessas visitas, os extensionistas realizaram consultas aos usuários 

alvos, em alguns casos estendendo o atendimento a outros ou a todos os moradores presentes no 

domicílio. Após as visitas, as equipes realizaram discussões clínicas e apontamentos nos prontuários 

dos usuários, de modo a referenciar a equipe local quanto à continuidade dos atendimentos. 

Nesse contexto, a equipe de extensionistas da Psicologia contribuiu com avaliação da 

dinâmica relacional de cada família, auxiliando os extensionistas de outras áreas e a equipe da UBS 

responsável na compreensão mais aprofundada dos fatores psicossociais que poderiam estar 

afetando a saúde de cada paciente. Os casos que apresentaram demandas psicológicas específicas 

foram tratados por meio da escuta ativa, com utilização de técnicas psicossensoriais, como a 

Terapia do Campo de Pensamento (TFT), abordagem terapêutica baseada em estimulação 

autopercussiva de pontos de acupuntura, capaz de tratar com rapidez e eficiência traumas de longas 

datas, ansiedade, medo, raiva e depressão, entre outras manifestações psíquicas (RIBEIRO, 2014). 

A escolha dessa abordagem se deu pela necessidade de se realizarem intervenções breves, pois a 

equipe permaneceu pouco tempo no local e não se tinha a certeza de que os usuários conseguiriam 

atendimento psicológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. 

Entre os casos atendidos pela equipe interdisciplinar de sujeitos que precisaram de 

atendimento psicológico específico, destaca-se o de uma família com dificuldades de lidar com a 

raiva, em que se identificaram sintomas de estresse por tensão pré-menstrual (TPM) em mãe e filha, 

que comprometiam o relacionamento familiar. 

No projeto social voltado para a gestão comunitária (TENÓRIO; BERTHO; CARVALHO, 

1995a; TENÓRIO; BERTHO; CARVALHO, 1995b), os extensionistas das diversas áreas 

articularam seus conhecimentos para apoiar a comunidade rural do Barro Preto, no 

desenvolvimento de ações voltadas para a geração de trabalho e renda, de modo a fortalecer os 

moradores para o enfrentamento do desemprego, identificado como um fator agravante da 

incidência de alcoolismo que afeta principalmente a população masculina local. 
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A atividade voltada para a geração de renda consistiu em reunir aquelas pessoas que, de 

alguma forma, ocupavam uma posição de liderança na comunidade, como por exemplo, membros 

da associação quilombola do Barro Preto, responsáveis pelo grupo de batuque e algumas pessoas 

que produziam algum tipo de artesanato ou alimento e, que, de algum modo, pudessem fortalecer o 

comércio na comunidade. A partir disso organizou-se a atividade em duas etapas. A primeira 

ocorreu na igreja católica do Barro Preto, onde cada participante recebeu várias tarjetas de papel 

para que escrevessem os problemas que achavam que impediam a comunidade de crescer 

financeiramente e socialmente. Após todos os participantes terem escrito suas percepções, as 

tarjetas foram colocadas dentro de uma caixa e misturadas para evitar exposição e constrangimento 

entre eles. Os extensionistas responsáveis pela atividade se revezaram para retirar as tarjetas da 

caixa e lê-las e pregá-las na parede, organizadas por temática, como por exemplo, questões de 

saúde, infraestrutura, comércio e renda, interação social da comunidade, educação, transporte, lazer 

e cultura. À medida que as tarjetas foram sendo coladas na parede foi pedido aos participantes que 

dialogassem e tentassem identificar as causas dos problemas e as possíveis soluções. Ao final desse 

processo, foi percebido que algumas questões se repetiram várias vezes e que incomodavam a todos 

que estavam presentes. Após o registro dessas questões, realizou-se o convite aos participantes para 

novo encontro, agora com algumas lideranças da cidade, para que ampliassem a discussão sobre os 

problemas que afetavam a comunidade rural do Barro Preto. 

Nessa segunda etapa, os participantes foram separados em duas equipes e direcionados a 

duas mesas contendo canetas e adesivos autocolantes para listar os problemas identificados como 

mais importantes e as possíveis soluções para eles. Depois de alguns minutos, foi solicitado que as 

equipes se misturassem e formassem duas novas equipes, que receberam materiais como cartolinas, 

canetinhas, lápis e fita adesiva, para desenvolverem um projeto que, de acordo com eles, pudesse 

resolver aquele problema percebido como o maior da comunidade. No final da atividade, foram 

desenvolvidos dois projetos para a melhoria do comércio local: uma feirinha com os produtos 

produzidos pelos membros da comunidade e um forró quinzenal que agregaria uma atividade de 

lazer para os moradores ao comércio dos seus produtos. 

No decorrer desse processo, foi percebida a necessidade de se desenvolver um trabalho de 

fortalecimento dos líderes para crescimento da comunidade e para que os trabalhos projetados 

pudessem ser colocados em prática com boa perspectiva de realização. Essa necessidade se deu pela 

percepção da equipe de que faltava a necessária autoconfiança dos participantes para empreender as 

ações planejadas. Tal percepção se baseou na escuta dos participantes, exemplificada na fala de que 

“as correntes saíram dos pés e foram para as mentes”, em que um participante tentou explicar o fato 

de que os moradores locais não acreditavam em si mesmos como capazes de crescerem 
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financeiramente e como comunidade, pois se viam na posição dos seus antepassados escravos que 

não possuíam oportunidades para serem empreendedores, mas apenas trabalhadores de serviços 

braçais. A partir disso, a equipe de extensionistas planejou uma intervenção para desenvolver a 

autoestima e autoconfiança do grupo, que incluiu um convite para jantar com toda a equipe do 

projeto de extensão, uma apresentação do grupo de batuque e dança, e uma roda de conversa com 

depoimentos de extensionistas negros e um exercício psicossensorial de fortalecimento da 

autoestima, da autoconfiança e do amor próprio, de modo que todos se percebessem e se 

respeitassem como sujeitos de direitos e, assim pudessem valorizar o trabalho individual e coletivo 

e se empoderar enquanto comunidade capaz de modificar e escrever sua própria história. 

Durante a atuação do projeto em Santa Maria de Itabira, também se desenvolveram trabalhos 

com grupos educativos para orientar a população sobre o cuidado com a saúde. Esses grupos 

educativos foram pensados para os diversos estágios do ciclo de vida, e organizados em temáticas 

como Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança e Saúde do Idoso, contribuindo para a 

promoção da saúde da população alvo, através de dinâmicas divertidas para motivar o público. Um 

exemplo da contribuição desse tipo de intervenção foi a brincadeira de roda “Batata-quente”, no 

grupo Saúde do Homem, na comunidade rural do Barro Preto, no qual um dos participantes relatou 

que nunca havia brincado assim antes na vida, avaliando que gostou muito de participar, pois pôde 

aprender mais sobre como ser uma pessoa saudável e perguntar sobre assuntos de sua vida sexual, 

oportunidade que ainda não havia tido, uma vez que esses assuntos ainda eram vistos como um tabu 

na comunidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os alunos extensionistas de Psicologia atuaram auxiliando na dinâmica dos grupos e 

trabalhando questões psicológicas e sociais que foram sendo abordadas durante a realização dos 

grupos. Pode-se concluir que a atuação interdisciplinar da equipe de Psicologia no projeto de 

extensão “Saúde em Santa Maria de Itabira” contribuiu para a saúde comunitária, explicitando os 

processos psicossociais envolvidos nas intervenções junto aos indivíduos e coletividades de cada 

comunidade contemplada pelo projeto, na cidade de Santa Maria de Itabira. Também se buscou 

auxiliar a equipe interprofissional do projeto, para que pudesse desenvolver atividades e 

metodologias que fossem capazes de abordar as temáticas das diversas áreas de atuação da saúde de 

forma clara, acessível e de acordo com a cultura local. 

O projeto de extensão “Saúde em Santa Maria de Itabira” contribuiu para o desenvolvimento 

e crescimento profissional e pessoal dos extensionistas de Psicologia, além de possibilitar que 
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atuassem em diferentes comunidades e adquirissem uma visão mais ampla sobre a população e a 

organização da cidade, podendo compreender contexto social no qual estavam inseridos. 

 

Palavras-chave: Empoderamento Social. Interdisciplinaridade. Saúde Comunitária. Extensão 

Universitária. 

Keywords: Social empowerment. Interdisciplinarity. Community health. University Extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é um país com 

aproximadamente 30 milhões de pessoas idosas, o que representa um aumento de cerca de 18% 

dessa população no país. A previsão é que, até 2050, o país seja o sexto com o maior número de 

população idosa do mundo. Mediante à  progressão dos dados demográficos, é importante relembrar 

que é dever do Estado garantir  à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, 

tornando-se necessária a mudança de foco dos profissionais de saúde para essa população (Política 

Nacional de Saúde do Idoso, PNSI, 2006). 

No ano de 2018, o Curso de Fisioterapia da PUC Minas Campus Coração Eucarístico 

desenvolveu o “Projeto de Extensão Conviver para Re-viver: integrando conhecimentos na melhor 

idade”,  em parceria do grupo de idosos Esperança e Vida , no Centro dia do Idoso do Bairro Dom 

Cabral. Esse grupo foi fundado em 1996, por algumas idosas que frequentavam a igreja do Bairro 

Dom Cabral, no município de Belo Horizonte/MG, e tem como missão a motivação das pessoas 

idosas a saírem da rotina de sua vida cotidiana para vida dinâmica e saudável, com a promoção do 

congraçamento de seus membros, através da participação de diferentes atividades, promovendo a 

integração com a comunidade.  
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Os objetivos do projeto de extensão foram promover a integração do corpo docente e 

discente com a comunidade externa: Grupo Esperança e Vida - grupo de convivência de idosos, não 

somente na construção do conhecimento sobre o tema, mas com uma abordagem educativa e um 

desenvolvimento de uma linha de cuidado no exercício da função social dos discentes que 

possibilita a integração com a rede de saúde e social com vistas ao envelhecimento saudável.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto apresentado procurou trabalhar com o tema: “Conviver para Re-viver: integrando 

conhecimentos na melhor idade”, a partir de uma proposta conjunta entre os cursos de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Odontologia da PUC Minas. Todas as atividades propostas nos nove encontros do 

primeiro semestre de 2018, tais como oficina de memória, importância da higiene em prótese 

dentária, vivências na diversidade de danças, orientações cardiovasculares e avaliação de equilíbrio 

foram desenvolvidas a partir das demandas do próprio grupo, contemplando os pilares da extensão. 

No primeiro encontro, foram apresentados às trinta e três idosas os objetivos deste projeto 

de extensão, como seria organizado o processo do trabalho dos discentes com o grupo e foram 

levantadas as principais demandas através da metodologia da roda de conversa (AFONSO, 

ABADE, 2008). A primeira demanda foi a necessidade da estimulação da memória. Para esse fim, 

foi realizada uma oficina, cuja dinâmica consistia na apresentação de uma caixa fechada onde 

diversos objetos foram colocados. Cada idosa retirava um objeto de forma aleatória para que não 

houvesse associação e identificava-o. Posteriormente, esse objeto era recolhido, e as idosas eram 

estimuladas a relembrar o máximo de objetos possíveis que a caixa continha. No encerramento, as 

idosas foram instigadas a observar alguns comportamentos como a tentativa de modificar a rota ou 

caminho que executavam diariamente para realizar alguma atividade, a fim de estimular 

diariamente a memória e adquirir novos hábitos. 

 

3 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

As idosas compreenderam a necessidade de estimular á memoria de forma frequente após a 

realização da oficina. Isso pode ser avaliado pelo próprio relato das participantes do grupo ao longo 

do tempo de execução do projeto. Foi possível identificar a percepção e a melhora da capacidade 

cognitiva das idosas, ao longo do semestre, com a diversificação das atividades propostas. Os 

resultados  esperados  para os  participantes deste projeto foram a integração com a rede de serviços  
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de saúde e social, a reafirmação da extensão universitária como parte da ação acadêmica, 

demonstrando a indissociabilidade entre o ensino a pesquisa, que resultem em ações que beneficiem 

os idosos e seus familiares. 

Para os alunos extensionistas, ficou explícito que as atividades simples, repetitivas são um 

grande estímulo para a memória demonstrada pela experimentação de uma realidade concreta 

evidenciada pelo comportamento deste grupo de idosas. Além disso, estudos têm demonstrado que 

os distúrbios da memória são os maiores problemas identificados na prática clínica do profissional 

gerontólogo, pois a otimização da memória está relacionada à saúde, à autonomia e à independência 

do idoso (YASSUDA et al., 2006). Geralmente, o declínio da memória decorrente do 

envelhecimento é revelado inicialmente pela dificuldade de o idoso recuperar informações recentes, 

ou seja, envolve o que é conceituado como memória de trabalho (SMALL et al.,1999), responsável 

pelo arquivamento temporário de informações para o desempenho de diversas tarefas cognitivas  

(BADDELEY, 2003). As evidências sobre a neuroplasticidade embasaram a criação de inúmeros 

programas de treinamento de memória de trabalho, segundo as mais variadas combinações de 

técnicas e ferramentas, incluindo as oficinas de memória (PEICH et al., 2013). Por isso, o treino de 

memória torna-se mais eficaz quando o idoso é ensinado a monitorar o processo de memorização, 

aprendendo a se auto-testar para descobrir os itens que necessitam ser reestudados. O treino de 

memória integra as ações de promoção da saúde, na medida em que contribui na ressocialização, 

interação com outros idosos, compartilhamento de queixas e desenvolvimento de estratégias de 

superação, estímulo à autoconfiança e autoestima, redução de isolamento social e os sentimentos de 

ansiedade e depressão, já que grande parte deste grupo relatou a presença de depressão o que 

interfere negativamente na atenção, prolongando todo o processamento intelectual, diminuindo a 

percepção de detalhes, induzindo ao isolamento social e logo impactando na disfunção cognitiva, 

consequentemente diminuindo o processo de memorização (ARAUJO, 2012). A pratica de tarefas 

de memória, leva a uma redução de queixas de déficits e a um aumento na velocidade de 

processamento desta. Esses resultados são relevantes, pois sugerem que reuniões grupais que 

ofereçam prática com tarefas de memória podem gerar benefícios aos idosos saudáveis. 

(YASSUDA et al., 2006).  Entretanto, o incremento da memoria não é um processo rápido e sim, 

gradual, em que a pessoa idosa inicia as estratégias adquiridas com o treino e vai adquirindo uma 

maior capacidade de armazenamento (BJORKLUND et al, 1997). Destaca-se a importância da 

repetição no processo da memorização, que foi incrementado nos encontros subsequentes à oficina, 

reforçando o processo de aprendizado e armazenamento, que se torna possível devido à 

neuroplasticidade que pode ser descrita como adaptações neurais. Outro ponto importante da 

implantação deste projeto foi a possibilidade de integração com o Grupo Esperança e Vida, que 
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pode ser considerada como uma das funções sociais do curso de Fisioterapia. Um espaço foi aberto, 

onde se agregaram diversas e diferentes ações, criando a ideia de multidiversidade, que inclui o 

desenvolvimento da ciência aplicada e participação nos problemas regionais, de modo que as raízes 

da extensão ainda fertilizam a prática atual extensionista, em que se estabelece como prioridade, a 

busca de solução para os problemas sociais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa oficina apresentou resultados satisfatórios, uma vez que as idosas perceberam a 

importância da prática da memória na qualidade de vida. A transformação de conceitos e 

aprendizados desenvolvidos no ambiente acadêmico à comunidade não universitária possibilitou o 

aprendizado das necessidades, das aspirações e dos saberes da comunidade, socializando e 

democratizando o conhecimento. 

 

Palavras-Chave:  Mémoria. Envelhecimento. Promoção de Saúde. 

Keywords: Memory. Elderly. Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No “Projeto Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de Habilidades”, 

trabalhamos com crianças e adolescentes de cinco a quinze anos que se encaixam no perfil de altas 

habilidades / superdotação. Para isso, identificamos traços de altas habilidades / superdotação 

através de uma entrevista semiestruturada, na qual podemos constatar características específicas da 

(pre)disposição de tais competências, mas não realizamos diagnósticos.  

O projeto trabalha com graduandos participantes de diferentes áreas do conhecimento, como 

a Odontologia, as Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia, a Ciências Biológicas, 

Psicologia, entre muitos outros. Com isso, tem o objetivo de diversificar e horizontalizar ao máximo 

as experiências de aprendizagem dos participantes e seus extensionistas. Além disso, o projeto 

também trabalha a socialização das crianças, a partir de atividades em grupos, conhecendo novas 

crianças com as mesmas características, gerando uma sensação de pertencimento a um grupo.  

De acordo com o Artigo 5º, parágrafo III, a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 2001, que 

instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, considera que 

alunos com Altas Habilidades (AH) / Superdotação (SD) são aqueles que apresentam grande 

facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 

atitudes, ou seja, “aqueles que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em 

qualquer dos seguintes aspectos, isolado ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão 

acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial 
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para artes e capacidade psicomotora.” (BRASIL, 2008). Sendo assim, conforme a política nacional 

de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, as altas habilidades necessitam desse 

atendimento especializado. 

O projeto de extensão “Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de 

Habilidades” é o único programa que atende à demanda em Belo Horizonte. Considerando o censo 

de 2017, existem apenas 45 programas de atendimento no país e são mais de 15.751 crianças e 

adolescentes identificados. Sendo assim, o projeto tem muita importância para o acolhimento das 

crianças e pais, pois não se tem muitas informações ou outros projetos na cidade para dar esse 

suporte necessário. 

 

2 METODOLOGIA E DISCUSSÃO 

 

As crianças com superdotação possuem como características típicas: dificuldades na 

socialização, sensibilidade emocional e/ou sensorial, baixa resistência à frustração, perfeccionismo 

saudável ou não saudável, questionamento de regras / autoridades, curiosidade, entre outras 

predisposições. A partir desse conhecimento, rompemos alguns paradigmas a respeito das altas 

habilidades / superdotação, como: terem genialidade em todas as áreas de conhecimento, que as 

AH/ SD seriam um fenômeno raro, que todas as crianças precoces seriam necessariamente 

superdotadas ou autossuficientes em relação ao desenvolvimento de suas habilidades. 

O Projeto, nesse contexto, tem como objetivo ampliar as potencialidades desses 

participantes apresentando diversas áreas do conhecimento, visando não só verticalizar o 

conhecimento, o que já é uma propensão dessas crianças, mas também de acrescer e mostrar 

universos que não são das áreas de interesse delas, juntamente com monitores de diferentes cursos 

de graduação oferecidos pela PUC Minas. Trabalhamos com a interdisciplinaridade e procuramos 

sempre articular todas as atividades propostas, engrandecendo a vivência das crianças e 

adolescentes e dos monitores. Dessa forma, cada extensionista propõe uma atividade extracurricular 

para essas crianças dentro da sua área de estudo e, ao longo do semestre, são desenvolvidas oficinas 

com o que foi proposto. Para que isso ocorra, os extensionistas precisam fazer um planejamento 

sobre o que será trabalhado e desenvolvido na atividade, materiais utilizados, local, objetivos e 

referencial teórico. 

Temos um planejamento no projeto para conscientizar as escolas e educadores a respeito das 

características das altas habilidades, da identificação dos alunos dentro da sala de aula e de 

estratégias da prática docente com esse público através de palestras e capacitação ao perceber essa 
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defasagem de conhecimento a respeito do assunto pelas instituições. Muitas crianças passam 

despercebidas, por não receberem  os  estímulos de que necessitam  para o desenvolvimento de suas  

habilidades. A falta de estímulo pode gerar desinteresse escolar, acarretando mau desempenho, que 

pode ser relacionado a uma dificuldade de aprendizagem. Também pode prejudicar a área afetiva, 

intelectual, social e cognitiva da criança com AH / SD pelos impactos da falta de estímulos.  

Os extensionistas do Curso de Psicologia coordenam o grupo de pais, no mesmo horário em 

que as crianças estão em atividade. Com isso, articulamos as demandas deles como sendo seres 

individuais, mas também como pais e mães, que, muitas vezes, não sabem lidar com as questões da 

criança com AH / SD. Assim, com o grupo eles colocam suas questões para os outros membros e se 

identificam com suas queixas do dia a dia, se organizando e se apoiando em suas experiências. 

Os referenciais teóricos utilizados como embasamento para a nossa prática extensionista são 

as teorias das inteligências múltiplas, de Howard Gardner (2000), que consistem em 9 áreas de 

conhecimento, sendo elas: lógico matemática, linguística, naturalista, interpessoal, intrapessoal, 

espacial, corporal-cinestésica, musical e existencialista, bem como a teoria dos três anéis, de Joseph 

Renzulli (2004), que é constituída pelo empenho / motivação na tarefa, criatividade e habilidades 

acima da média. Tal suporte teórico ajuda-nos na elaboração de atividades que expandem os 

investimentos das curiosidades de todos os participantes em atividades exploratórias, críticas e 

criativas, de resolução de problemas e de aplicação de conhecimentos para a produção de produtos 

dos saberes, com a finalidade de oferecer a essas crianças oportunidades para que possam 

desenvolver suas demandas cognitivas, de maneira isolada ou combinada a outras áreas de 

conhecimento. 

Ao longo do semestre, elaboramos um produto de acordo com a área de interesse de cada 

criança e de acordo com as áreas de estudo dos monitores para serem apresentados no fechamento 

das atividades ao final do semestre. 

O projeto possui também, do ponto de vista dos pais e das instituições, um importante papel 

de conscientização do que é essa superdotação, de como podem lidar com tais características de 

uma maneira proveitosa e saudável. Para os participantes, além do enriquecimento do 

conhecimento, o projeto vem mostrando, a partir de depoimento dos próprios participantes aos 

monitores, ser de suma importante para o desenvolvimento social das crianças, melhorando sua 

socialização, gerando novas amizades e fazendo-os perceber que não são os únicos, causando um 

sentimento de pertencimento a um grupo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao relacionar as políticas públicas para pessoas com deficiência e a prática da extensão 

universitária, é possível perceber o quanto a comunidade acadêmica pode contribuir para o 

desenvolvimento da inclusão social e promoção da qualidade de vida desse público. Desde a 

constituição de 1988, o esporte passa a ser direito social e dever do estado. Ainda sim, há resistência 

na discussão e elaboração de projetos para as pessoas com deficiência, bem como a integração de 

espaços com acessibilidade e estrutura para a prática esportiva em si. Silva (2015) enfatiza a 

inexistência da inclusão desse público em praças, parques e centros esportivos. Buscando atender 

esta demanda social, os projetos de extensão têm como objetivo a integração cultural e educacional 

entre a universidade e a sociedade (POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 

2012). Entre os anos de 2015 e 2018 o departamento de Educação Física, desenvolveu o projeto de 

extensão Educação Esportiva, onde desenvolvia eixos temáticos sobre o processo educacional no 

âmbito esportivo; o eixo paralímpico é um deles. Tal eixo oportunizava a vivência prática do 

estágio obrigatório Educação física pessoas com deficiência do 6º período do curso de Educação 

Física da PUC Minas. Como discentes do curso de Educação Física foi possível observar que os 

projetos de extensão dentro da universidade são uma oportunidade de aprendizado constante na 

construção do conhecimento e da prática profissional, além das intervenções nos processos sociais e 

educacionais de ambos. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente resumo expandido é relatar as vivências que se deram com a 

participação de graduandos do estágio obrigatório do 6º período de Educação Física no projeto de 

extensão Educação Esportiva - Eixo Paralímpico (Futebol de 5). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente resumo trata-se de um relato de experiência que se originou decorrente da 

vivência teórico-prática do estágio obrigatório de pessoas com deficiência, dos graduandos do 6° 

período de Educação Física no segundo semestre de 2018, que ocorreu no projeto de extensão do 

departamento de Educação Física, Educação Esportiva, eixo paralímpico: Futebol de Cinco, para 

pessoas com deficiência visual, no Complexo Esportivo. 

 

4 RESULTADOS 

 

A vivência desta modalidade paralímpica possibilitou as pessoas com deficiência visual 

envolvidas no projeto a oportunidade de diálogo, convívio e apropriação da prática esportiva do 

futebol de cinco. Para Morato (2011), a incapacidade de enxergar dá lugar a potencialidades, como 

por exemplo, a capacidade de aguçar os sentidos da audição, da fala e do tato. Ao vivenciar a 

prática do futebol de cinco no projeto de extensão foi possível aprimorar a sensibilidade do olhar 

em relação à pessoa com deficiência, fato que estimula a busca nas possibilidades para a pessoa 

com deficiência visual. Os beneficiários diretos utilizavam de outros mecanismos para se orientar, 

corroborando com as falas de Morato (2011), que em cada situação os mesmos tinham estratégias 

diferentes na utilização dos sentidos da audição e da fala, considerando que os fatores ambientais 

interferiam no dia-a-dia, como barulho externo. O futebol de cinco tem características únicas na 

dinâmica de jogo, envolvendo capacidades técnicas, táticas de noção espacial e de comunicação. 

Em determinada vivência com a venda nos olhos fez com que os estagiários apropriassem das 

dificuldades acometidas na ausência da visão. Desconsiderar a extensão é negar as várias 

descobertas que não podem ser contempladas somente com o ensino e pesquisa fielmente teóricos 

(MOITA, 2009). A realização dos pilares ensino, pesquisa e extensão é pontencializador do 

conhecimento (MOITA, 2009), bem como nosso empenho fortalece as políticas de extensão, 

principalmente os que prezam pela inclusão e a valorização das potencialidades das pessoas com 

deficiência. Considerando as possibilidades dentro da universidade, mais especificamente dentro do 
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complexo esportivo, eram propostas atividades fora do contexto do futebol de cinco, como por 

exemplo, a prática do tiro com arco e do futebol de campo. O tiro com arco foi à vivência mais 

estranha aparentemente, como o cego vai acertar o alvo? Foi interessante mostrar aos alunos o arco, 

a posição do corpo e as técnicas do tiro com arco. A orientação quanto às técnicas mínimas como a 

posição do braço, como se pega na corda, a mira, mais para cima ou para baixo, direita ou esquerda, 

era utilizado como forma de aproximação, comunicação e orientação com os beneficiários. Ao sair 

um pouco da rotina do futebol de cinco, foi possível trabalhar outras percepções de espaço e 

estímulo com os beneficiários, tais como a vivência no futebol de campo envolveu as mesmas 

técnicas da quadra, porém, as características do solo, a velocidade da bola, a parte sensitiva dos pés, 

a percepção de espaço que é bem maior, o tamanho do gol, e a diferença de chutar uma bola de 

futebol e a com guizo; o que foi possível observar uma característica de reconhecimento e 

diferenciação dos materiais e do espaço utilizado pelos beneficiários do projeto. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que a contribuição do projeto de extensão universitária educação esportiva nos 

seus vários eixos temáticos, principalmente o paralímpico, possibilita aprimorar o convívio social e 

a qualidade de vida das pessoas com deficiência, visto que os beneficiários fizeram uso de vários 

recursos do espaço na prática do futebol de cinco e outras práticas corporais e esportivas. O 

envolvimento dos profissionais em formação também pode contribuir para o reconhecimento das 

potencialidades da pessoa com deficiência visual, bem como sua própria apropriação do 

conhecimento a partir das discussões e ações da prática. Portanto é evidente a necessidade de 

políticas públicas para a elaboração de projetos, como também a participação da universidade em 

ações voltadas para a sociedade, considerando o aproveitamento e a construção de espaços com 

acessibilidade para a pessoa com deficiência. 
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Keywords: Quality of life. Disabled person. Sport. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Santa Maria de Itabira é um município localizado no Estado de Minas Gerais e faz parte da 

microrregião de Itabira. O projeto de extensão contou com a participação de seis cursos da 

Pontifícia Universidade Católica Campus Betim: Medicina, Medicina Veterinária, Biomedicina, 

Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia. O objetivo geral visa à promoção da saúde, à prevenção e 

ao tratamento de qualidade para a população, como também proporciona aos discentes uma 

experiência diversificada de inserção na comunidade, com atuação no cuidado, educação e gestão 

em saúde, de maneira interprofissional, qualificando sua formação na perspectiva do cuidado 

integral e humanístico. 
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A participação da Medicina Veterinária proporcionou à população do município 

atendimento clínico dos animais durante as visitas domiciliares, a conscientização acerca da 

importância da saúde animal, os benefícios de esterilização cirúrgica de animais para controle 

populacional, além de uma roda de conversa com os produtores da região relacionada a “Qualidade 

do Leite”. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto iniciou-se no primeiro semestre de 2018, quando foi realizada a primeira visita ao 

município, a fim de fazer o diagnóstico situacional da região. Já no segundo semestre, além das 

reuniões preparatórias, houve a viagem entre os dias 09 e 18 de dezembro, em que as atividades 

propostas foram executadas. Os estudantes foram divididos em treze equipes, que atuaram em 

regiões mais vulneráveis, de acordo com o diagnóstico situacional. Cada equipe multiprofissional 

formada por alunos e professoras era acompanhada de uma Agente Comunitária de Saúde daquela 

região para realização das Consultas Domiciliares, durante todas as manhãs, momento em que os 

alunos de Medicina Veterinária executaram atendimentos clínicos aos animais das residências 

visitadas e/ou animais errantes. 

Os animais atendidos pelos discentes foram submetidos à anamnese e ao exame físico a 

partir de uma ficha semiológica; foram coletadas informações pessoais do proprietário e também do 

paciente, como nome do animal, espécie, sexo, idade, histórico de medicação, vermifugação e 

vacinação, ambiente em que reside, alimentação e ingestão de água. Em casos de animais errantes, a 

anamnese não era preenchida. Em relação ao exame físico, avaliaram-se parâmetros que indicaram 

o quadro dos sistemas tegumentar, digestivo, cardiorrespiratório, linfático, urinário, reprodutor e 

locomotor do paciente. Ao final do exame, os animais receberam vermífugos, pulgicidas e 

carrapaticidas; quando se tornava necessário, eram aplicados produtos de limpeza otológica. Foram 

atendidos sessenta e dois animais, sendo quarenta e seis cães e dezesseis gatos. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, o Brasil 

estava em 4º lugar no mundo em relação ao número de animais de estimação – 132 milhões – 

mostrando, portanto, a importância destes animais no cotidiano do país
 
(XAULIM et al, 2016). 

Com base nessa visão, bem como no diagnóstico situacional computado anteriormente, foi 

identificada a necessidade da realização de intervenções cirúrgicas para esterilização de pequenos 

animais, visto que a Prefeitura do município não realiza castrações gratuitas para a população. As 

cirurgias aconteceram no decorrer da semana e atenderam animais que habitavam a região do 

Centro do município. O objetivo foi conscientizar a população sobre os benefícios da esterilização 
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cirúrgica, além de contribuir para o controle populacional dos animais, visto que animais 

abandonados ou domiciliados de forma incorreta estão sujeitos a acidentes de trânsito, proliferação 

de doenças, fome e maus-tratos (AMARA, 2012). 

Os animais inscritos no projeto de castração passaram por uma triagem, a partir da sua 

anamnese e ficha de exame físico. Dessa forma, os principais critérios para definir quais candidatos 

estariam aptos a serem submetidos à cirurgia foram: machos, hígidos, com temperatura normal, 

alertas, sem histórico de doença ou tratamento medicamentoso. Os proprietários foram informados 

dos riscos cirúrgicos, uma vez que não foram realizados exames pré-operatórios nos animais e 

assinaram um termo de responsabilidade. Foram esterilizados treze animais, dentre eles sete cães e 

seis gatos. 

Os dados coletados das fichas clínicas durante a anamnese dos animais foram computados e 

analisados. Dentre os elementos, destacam-se: vacinação, vermifugação, alimentação e acesso à rua 

(conforme Quadro 1) como os mais relevantes com relação à sanidade animal e à saúde coletiva.  

 

Quadro 1 - Dados obtidos pelas anamneses realizadas durante o projeto  

Saúde em Santa Maria de Itabira, em dezembro de 2018. 

FICHA SEMIOLÓGICA 

DADOS CÃES GATOS 

Não vacinados 28% 68,75% 

Vacinados com antirrábica 54% 25% 

Vacinados com polivalente 10,8% 6,25% 

Vacinados com antirrábica e polivalente 4,1% - 

Vermifugação há mais de 4 meses 15,2% 12,5% 

Vermifugação há menos de 4 meses 40% 18,75% 

Não vermifugado 45% 68,75% 

Alimentação: comida caseira 19,5% 37,5% 

Alimentação: ração seca 32,6% 56,2% 

Alimentação: ração seca e comida caseira 47,8% 6,25% 

Acesso livre à rua 84,45% 81,25% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

No quadro acima, nota-se que, entre os animais atendidos, os índices de quantos possuem 

assistências (como vermifugação e vacinação) são baixos, em relação ao número total de animais 

assistidos, levando em conta a importância que esses procedimentos têm para a saúde e sobrevida 

dos cães e gatos. Além disso, há maior chance de os animais transmitirem ou contraírem doenças, 

inclusive  as  de  caráter  zoonótico, visto  que  60%  das  doenças  infecciosas  e  70%  das  doenças  
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infecciosas emergentes nos seres humanos são de origem animal
 
(GOMES, 2016). Ademais, a 

maior parte dos animais possui acesso livre à rua, o que contribui para o crescimento populacional e 

transmissão de doenças, uma vez que muitos não são esterilizados.  

A alimentação também foi selecionada para o presente estudo, dado que a nutrição é um dos 

principais fatores relacionados com a manutenção da saúde de cães e gatos, sendo que as práticas de 

alimentação realizadas para animais domiciliados dependem exclusivamente das preferências e 

atitudes dos proprietários
 
(APTEKMANN, 2013). 

Em relação aos produtores do município, observa-se que a pecuária leiteira, a cada dia que 

passa, tem se tornado uma atividade altamente desafiadora. Para que a produção de leite se torne 

rentável e tenha competitividade frente a outras atividades agropecuárias, é necessário tecnificar as 

propriedades rurais, ter boa escala de produção e utilizar animais geneticamente superiores, além de 

não perder eficiência reprodutiva e aumentar a resistência desses animais às doenças (MACHADO, 

2015). Visto isto, foi organizada pelos estudantes uma roda de conversa com produtores rurais da 

região, com o tema “Qualidade do Leite” e subtemas relevantes à produtividade animal, como 

“Contagem Bacteriana Total (CBT)”; “Contagem de Células Somáticas (CCS)”; “Importância da 

higiene na produção animal”; “Uso de antibióticos em gado de leite” e “Utilização de teste da 

caneca de fundo preto”, o que gerou uma posterior discussão entre os presentes. Compareceram 

dezoito participantes, sendo eles proprietários e trabalhadores rurais; o evento contou com o apoio 

da Cooperativa Agropecuária do Vale do Santo Antônio, que é uma organização de grande 

representatividade no município de Santa Maria de Itabira, que busca auxiliar e incentivar os 

produtores rurais locais. Posteriormente, foram realizadas visitas a algumas fazendas para avaliação 

do manejo sanitário das mesmas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A saúde pública veterinária apresenta natureza interdisciplinar, voltando-se simultaneamente 

para ambas as direções: os seres humanos e os animais
 
(PFUETZENREITER, 2004), empregando 

conhecimentos e recursos da Medicina Veterinária para proteger e melhorar a saúde humana
 

(ARÁMBULO, 1991), fato importante para acompanhar as necessidades atuais da sociedade e 

antecipar as exigências para o futuro. 

O profissional formado nessa área, que possuir sólidos fundamentos nos conteúdos 

pertinentes à Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, além da habilidade para trabalhar de 

forma multiprofissional, estará preparado para auxiliar as populações humanas a enfrentarem seus 

principais desafios
 
(PFUETZENREITER, 2004). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo descreve uma atividade extensionista realizada por acadêmicos do curso 

de Medicina, numa escola do município de Betim, voltada para conscientização sobre a obesidade. 

Essa atividade teve como objetivo destacar a importância das atividades educativas extramuros 

tanto para a formação acadêmica quanto para a promoção da saúde para usuários que nem sempre 

chegam aos grupos educativos ofertados pelas unidades de atenção primária. Dados divulgados pela 

Organização Mundial de Saúde apontam a obesidade como um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo (WHO, 2006). No mesmo sentido, o excesso de peso é um dos problemas 

nutricionais de maior prevalência na infância e está associado ao desenvolvimento dessa doença 

(BRASIL, 2015; LAGO et al., 2016). Diante desse cenário, é importante investir na mudança de 

comportamento com vistas à alimentação adequada e realização de atividades físicas – sendo essas 

práticas peças chaves para uma vida saudável – que permita evitar ou adiar ao máximo a instalação 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT - BRASIL, 2014). Tem-se que o grupo 
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infantojuvenil é o grupo mais saudável e de melhor resposta às atividades da atenção primária, 

ainda que não ocupe as maiores demandas por serviços de saúde. Desse modo, considera-se que 

atividades como a realizada sensibilizam os indivíduos, merecendo destaque e devendo ser 

incentivadas tanto pelas Universidades como pelos serviços de saúde, aliadas ao Programa Saúde na 

Escola (PSE). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de uma atividade de extensão, denominada PUC na Escola, proposta pelo Diretório 

Acadêmico Horizontal de Medicina da PUC Minas (DAHMP). Optou-se por uma abordagem 

dinâmica e interativa, na quadra poliesportiva da escola, para que os alunos se mantivessem 

entretidos no contexto proposto sobre a obesidade. Participaram dessa atividade: 35 (trinta e cinco) 

escolares de uma das turmas de sexta série da mencionada escola. A atividade foi realizada no dia 

08 de Outubro de 2018, das 13h50 às 14h40, e teve o apoio e participação de uma educadora física 

que fazia parte do grupo dos acadêmicos. Utilizou-se da metodologia da roda de conversa com 

proposta de interação associada à atividade física. Para tanto, com o uso de uma bola, eram 

exemplificados movimentos e se solicitava que os participantes os repetissem da forma mais rápida 

possível, de modo que o aluno que deixasse a bola cair deveria participar da interação oral e 

responder uma das perguntas que foram elaboradas pelo grupo sobre o tema obesidade. Os 

acadêmicos, após as respostas dos escolares, complementavam com algumas informações 

científicas, abordando cada tema da forma mais ampla e adequada possível para o grau de 

entendimento dos alunos. Somado a isso, foi realizada uma dinâmica, utilizando-se de canecas, as 

quais foram fornecidas aos adolescentes para que escrevessem três qualidades que eles admiravam 

no colega sentado ao lado, tendo como objetivo criar hábitos positivos e um ambiente saudável na 

sala de aula, tentando resgatar a autoestima no ambiente escolar. Para finalizar, utilizou-se um 

banner informativo sobre obesidade, elaborado pelos acadêmicos de Medicina, o qual contemplava 

a importância da prática de atividade física, da alimentação saudável e da autoestima como 

prevenção e tratamento da obesidade.Tem-se que o entendimento sobre a etiologia da obesidade 

sofreu várias alterações, passando da abordagem estritamente biologicista, de que era causada por 

maior ingestão de alimentos do que gasto calórico (balanço energético positivo), para a concepção 

multifatorial, a qual associa a obesidade a outros fatores como comportamentais, emocionais, 

genéticos e ambientais (CAMPOS JÚNIOR; BURNS; LOPEZ, 2014). Esses fatores têm 

repercussão na vida escolar, social e afetiva e está relacionada "à piora na qualidade de vida e 

aumento da mortalidade no adulto jovem" (CAMPOS JÚNIOR; BURNS; LOPEZ, 2014; LEAO et 
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al., 2013). Desse modo, considerando que a adesão aos comportamentos saudáveis e mudanças de 

hábitos perpassa pela autorresponsabilização, protagonismo e a autonomia, é imprescindível que as 

políticas de saúde prezem pelo acolhimento dos usuários com obesidade para que essa realidade 

possa mudar (ARAÚJO et al., 2018). Nesse contexto, para atingir o público-alvo no sentido de 

promover saúde e prevenir essa morbidade, orienta-se como sugestões de manejo: a realização 

prazerosa de atividades físicas, não necessariamente um esporte, ou seja, que o exercício físico seja 

escolhido pela criança ou pelo adolescente e lhes provoque interesse e os motive à movimentação 

corporal; fornecimento de orientações básicas relacionadas à alimentação saudável, como a 

composição alimentar, o intervalo correto e o número de refeições e a fixação do hábito de tomar 

café da manhã (LAGO et al., 2016). 

 

3 RESULTADOS 

 

No decorrer da atividade proposta, foi possível visualizar o protagonismo e o interesse dos 

adolescentes, que restaram demonstrados pela participação ativa, tanto respondendo às perguntas, 

como realizando os movimentos corporais propostos. Esse processo foi possibilitado pela existência 

do respeito entre os pares, o qual foi incentivado durante as atividades. Especificamente, durante os 

questionamentos sobre cuidados com o corpo e autoestima, as respostas dadas pelos escolares 

surpreenderam os acadêmicos, demonstrando o quanto eles poderiam ensinar e ajudar uns aos 

outros nas dificuldades vivenciadas em meio às mudanças corporais da adolescência e com relação 

à obesidade.Teve-se, por parte dos acadêmicos, o aprendizado de que, para criar vínculos e atingir a 

população alvo, é necessário mais do que conhecimentos científicos e preparação retórica sobre o 

tema. Demanda sensibilidade, humildade, conhecimento sobre o público alvo e boa comunicação, 

marcada pela escuta apurada e pelo uso de linguagem acessível. Nesse sentido, o êxito da atividade 

só foi possível devido a outras habilidades demonstradas pelos acadêmicos como, por exemplo, a de 

falar em público, trabalhar em equipe, gerir conflitos, tomada de decisão, e liderança, as quais são 

desenvolvidas e aprimoradas em atividade em propostas extensionistas como essa. A participação e 

o envolvimento dos escolares com as atividades propostas demonstraram que houve uma 

sensibilização e conscientização dos alunos sobre o tema proposto. Pode-se constatar que o 

processo interativo apresentado permitiu que fossem abordados e construídos conhecimentos, 

especialmente, sobre as causas e consequências da obesidade, a partir dos conhecimentos prévios 

dos escolares. Essa estratégia parte do entendimento de que o empoderamento do usuário favorece 

uma maior abertura às propostas educativas e adesão às atividades. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Sabendo-se que é imprescindível incentivar a adesão das crianças e dos jovens ao processo 

de incorporação de hábitos saudáveis, voltado principalmente para a qualidade de vida e bem-estar, 

tem-se que as atividades extensionistas realizadas extramuros são importante ferramenta. Isso 

porque a educação em saúde de modo horizontal, participativo, lúdico e plural, conforme 

demonstrado, capta a atenção dos usuários e permite maior abertura para o cuidado. Desse modo, ao 

propor a metodologia de roda de conversa, caracterizada pela horizontalidade do saber e pela 

participação de todos, possibilitou-se a democratização do conhecimento, de modo que ambas as 

partes aprendem e ensinam, o que afirma a relevância das atividades educativas extramuros, tanto 

para a formação acadêmica, quanto para a promoção para a saúde. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos dicionários de Língua Portuguesa, o termo Liga tem como significado “a aliança, 

união, pacto.” De forma similar, na Físico-Química temos que uma liga é “um produto de caráter 

metálico resultante da incorporação de um ou de vários elementos a um metal com o objetivo de 

constituir soluções sólidas”. Essa característica pode ter norteado a denominação original da união 

de acadêmicos com objetivo extracurricular comum (Santana, 2012). As Ligas Acadêmicas (LA) 

são potentes estratégias a serem utilizadas na formação em saúde, integrando as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Ao longo dos anos, os cursos de graduação, em destaque os que fazem 

parte da área da saúde, têm desenvolvido cada vez mais alternativas para complementar e 

aprofundar assuntos que são abordados na grade curricular. As LA têm por objetivo aproximar o 

estudante da prática de atenção à saúde, de modo a alcançar a indissociabilidade do tripé da 

formação – ensino, pesquisa e extensão –, oferecendo uma diversidade de cenários, formando 
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profissionais capacitados para a prática dos cuidados e assistência em saúde, aprender a fazer e 

aprender a cuidar do outro (Cavalcante et al., 2018). Ainda não há um consenso sobre a definição 

das LA em virtude dos múltiplos conceitos adotados por diversos autores, mas sabe-se que as ligas 

são primordialmente protagonizadas por estudantes que decidem aprofundar-se em determinado 

tema e sanar as demandas da população, sendo supervisionados e orientados por professores 

escolhidos pelos próprios alunos. Dessa forma, além das aulas da graduação, as atividades de 

pesquisa e extensão realizadas são importantes para a inserção dos alunos na comunidade, 

proporcionando mais experiência e conhecimento. Assim, as LA garantem aos acadêmicos uma 

diferenciação na sua formação, distinguindo-os na sua chegada ao mercado de trabalho. (Cavalcante 

et al., 2018; Azevedo; Diniz, 2006). 

 

2 MÉTODOS 

 

As LA surgiram em meados do século XX nas universidades brasileiras como uma 

ferramenta de inovação ao ensino. Ao compreender a dimensão e a importância de uma Liga em um 

curso de graduação, um grupo formado por alunos do curso de Odontologia, orientados por 

professores selecionados por eles próprios, criou, em 2017, a primeira Liga do Curso de 

Odontologia da PUC Minas, a Liga Acadêmica de Cirurgia Buco Maxilo Facial e Estomatologia 

(LACBE). Desde então, outras ligas já foram criadas e apresentadas à comunidade acadêmica, e já 

iniciaram as suas atividades: a Liga Odontológica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

(LORDI), a Liga Acadêmica de Periodontia e Implantodontia (LAPI), a Liga Acadêmica de 

Endodontia (LAENDO) e a Liga Acadêmica de Odontologia Estética (LAOE). A expectativa é que 

os acadêmicos criem outras ligas que abordem e contemplem áreas de importância dentro da 

Odontologia, de modo que todos os campos de atuação do Cirurgião-Dentista possam ter uma 

representação estudantil dentro desta Pontifícia Universidade. 

 

Figura 1 – Brasões das Ligas Acadêmicas do Curso de Odontologia – PUC Minas 

(criadas até o mês de março/2019) 

 

Fonte: Arquivo dos autores, 2019. 
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As LA do curso de Odontologia são regidas por um Estatuto Geral de Ligas Acadêmicas 

viabilizado pelo Colegiado do Departamento deste curso. Os acadêmicos assumem os cargos de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretários e Diretores, que organizam as áreas Cientifica, Extensão e 

Comunicação, e outros alunos, os “Ligantes” completam a formação discente da Liga. Para 

orientação das atividades, os alunos escolhem os professores tutores de acordo com a área de 

contemplação da Liga. O Diretório Acadêmico (DA) do curso de Odontologia também é parte 

fundamental neste processo. O DA auxilia as atividades teórico-práticas, organizadas em prol da 

formação de futuros profissionais da saúde, generalistas, de modo a que tenham uma prática 

humanizada. As atividades teóricas organizadas no campo do Ensino e da Pesquisa são 

desenvolvidas por meio de aulas ministradas por professores convidados (da própria faculdade ou 

externos), alunos de pós-graduação e/ou ex-alunos. Também são realizados workshops, seminários, 

mesas-redondas, além de análise e discussão de artigos científicos selecionados pelos diretores e 

professores orientadores, apresentações de casos clínicos e realização de eventos científicos, e 

atividades práticas e Hands-On que são desenvolvidas dentro das Clínicas de Odontologia PUC 

Minas e laboratórios auxiliares. Algumas dessas atividades são abertas a alunos de outros cursos e 

de outras Faculdades e Universidades. No campo da extensão, as LA buscam promover atividades 

que atendam à população, pela Educação em Saúde, de modo que cada acadêmico ligante coloque 

em prática o que aprendeu em sala de aula, dentro da área de interesse da Liga da qual faz parte. 

 

3 RESULTADOS 

 

Desde o início das atividades da primeira Liga do curso de Odontologia – a LACBE, e com 

a criação das demais Ligas – LORDI, LAPI, LAENDO e LAOE, tem-se firmado um novo método 

de ensino e de estudo, protagonizados pelos próprios acadêmicos. As LA do curso de Odontologia 

da PUC Minas têm buscado e alcançado o envolvimento do maior número de alunos, no maior 

número de períodos. As atividades que cada Liga promove fazem parte da extensão do curso de 

Odontologia e se articulam, de uma forma indissociável, com o ensino e a pesquisa, promovendo 

uma interação transformadora da Universidade com os demais setores da sociedade civil. Os 

acadêmicos tem a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula, 

repassando esse conhecimento a seus colegas e também à população. Em cada atividade 

desenvolvida, o aluno ligante tem a possibilidade de vivenciar uma realidade diferente da que está 

acostumando no dia a dia do seu curso, o que promove uma troca cultural enriquecedora entre todos 

os envolvidos. O principal resultado alcançado pela LA é o protagonismo do aluno, que passa a se 

envolver ativamente, desde a graduação, com a área do seu maior interesse e que pretende seguir 
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como Cirurgião-Dentista. Os acadêmicos têm mais autonomia, já que são eles mesmos quem 

pensam, criam, desenvolvem, planejam e executam as atividades da liga da qual faz parte. As 

atividades organizadas pelos alunos são supervisionadas pelo Professor Orientador, que tem a 

função de auxiliá-los com os temas que serão desenvolvidos e aprofundados durante os estudos. 

Dessa forma, o contato entre Aluno-Aluno e Aluno-Professor, dentro das LA, tem aprimorado ainda 

mais o processo de ensino-aprendizagem no Curso de Odontologia da PUC Minas, funcionando 

como uma ferramenta complementar e muito produtiva na formação do acadêmico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Ligas Acadêmicas (LA) têm ganhado espaço no cenário acadêmico brasileiro e vão ao 

encontro das novas didáticas de ensino em que o aluno tem papel ativo no processo de ensino-

aprendizagem. A partir do tripé da Universidade – ensino, pesquisa e extensão, as LA possibilitam a 

formação diferenciada do profissional da Saúde, e podem também antecipar a inserção de seus 

ligantes nos campos de atuação da sua profissão. Sendo assim, as LAs dentro do Curso de 

Odontologia da PUC Minas surgem com o propósito de colaborar e de aprofundar os interesses dos 

alunos em suas áreas específicas. Por se tratar de uma entidade composta por acadêmicos e sem fins 

lucrativos, a Liga torna viáveis estratégias de ensino compatíveis com as demandas específicas dos 

envolvidos. Formar e/ou participar de uma Liga é uma experiência transformadora para o aluno. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O “Programa ChiCão” é um projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais campus Betim. Atualmente possui mais de 100 

envolvidos, dentre eles alunos de graduação da PUC Minas Betim e colaboradores de outras 

instituições, cujas pesquisas contribuem para a promoção de ações que visam à educação em saúde 

e controle de doenças de cães e gatos, incluindo algumas zoonoses. 

Este programa atua desde o ano de 2011 (OLIVEIRA et al., 2017) no bairro Vila Rica, 

cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, e suas atividades se baseiam em atendimentos 

mensais a comunidade através de serviços veterinários, envolvendo orientações sobre a guarda 

responsável, controle populacional e bem-estar animal. Mensalmente são realizados atendimentos 

clínicos  aos animais, coleta de  ectoparasitas  para  posterior  identificação  e  planejamento  de 

ações  de  controle, através da aplicação de produtos inseticidas e acaricidas, e coleta de sangue para 

levantamento  da  ocorrência  de  doenças  infecciosas,  entre  elas  a  leishmaniose  visceral  canina  
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(LVC), erliquiose e anaplasmose caninas. Além disso, efetua vermifugação contra parasitos 

intestinais e campanhas de vacinação contra agentes virais e bacterianos, como os vírus da 

cinomose e parvovirose canina e bactérias como Leptospira, essas consideradas zoonoses. 

Todos os materiais básicos de procedimentos e produtos comerciais disponibilizados pelo 

programa à comunidade são doados pelo Centro de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais da 

PUC Minas Betim e empresas parceiras. Também são realizadas ações para arrecadação de verba 

pelos alunos e profissionais envolvidos. 

No âmbito da educação em saúde, o projeto busca, no contexto da saúde pública, enfatizar o 

conceito de saúde única, no qual a saúde dos animais está diretamente relacionada à saúde das 

pessoas e a saúde das pessoas diretamente relacionada com a dos animais. Para isso, o Programa 

ChiCão valoriza atividades como produção de textos impressos, diálogo com os tutores durante os 

atendimentos, reuniões com a comunidade, palestras educativas após as celebrações religiosas e 

participação nas festividades da comunidade, que podem contribuir para informar e gerar 

conhecimento de que bons cuidados e guarda responsável contribuem para a saúde, o controle 

populacional, a domiciliação constante, o controle de doenças infectocontagiosas zoonóticas e, 

acima de tudo, diminui a mortalidade dos animais de estimação (ASSIS; RIBEIRO, 2015). 

Diante desse cenário, as ações, principalmente educativas, têm como objetivo formar 

agentes multiplicadores capazes de desenvolver atividades veterinárias comunitárias preventivas e 

de controle, além de possibilitar o acesso de discentes e docentes a uma comunidade em situação de 

carência socioeconômica, distante da realidade acadêmica, gerando aproximação entre elas e com 

isso aprendizado mútuo. Conforme explica Freire (1989), “[…] o conceito de extensão não 

corresponde a um que-fazer educativo libertador, ele gera o educador-educando e os educandos-

educadores” (FREIRE, 1989, p. 13). 

Para Assis e Ribeiro (2015), muitas propostas de intervenção educativas em municípios são 

realizadas, porém como campanhas e não como educação continuada, o que não favorece a geração 

de formas inovadoras e eficazes de controle de zoonoses por longos períodos.  Dessa forma, ao 

longo do ano de 2018, um folder informativo, de linguagem simples e direta, foi apresentado à 

comunidade durante os atendimentos, no qual foram abordados três temas: LVC; controle de pulgas 

e carrapatos e protocolos de vacinação e vermifugação de cães e gatos. 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar os textos, contidos no folder, produzidos pelo 

Programa ChiCão, que será também utilizado durante todo o ano de 2019.  
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2 METODOLOGIA 

 

A elaboração dos textos e impressão do folder foi realizada pelos acadêmicos, professores e 

profissionais envolvidos no programa. Para isso, foram realizadas reuniões de trabalho semanais, no 

ambiente acadêmico. Para alcançar seu objetivo educativo, além do processo de aprendizado da 

comunidade acadêmica na elaboração, sua apresentação à comunidade é realizada mediante leitura 

junto ao tutor presente, e o folder é oferecido impresso para que seja divulgado dentro da própria 

comunidade (Figura 1). 

 

Figura 1 - Folder educativo: Guia para a guarda responsável de cães e gatos.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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3 RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

A leitura compartilhada, durante o atendimento do animal, ao seu tutor, gera maior interesse 

e esclarece as dúvidas existentes, enriquecendo o momento de leitura e a compreensão. Os 

acadêmicos, por sua vez, têm a oportunidade de aprimorar habilidades de diálogo e didática, o que 

permite desenvolver uma postura ética e crítica, tornando-se profissionais mais comprometidos e 

humanizados. Esse modelo também permite o fortalecimento de vínculos com a comunidade, no 

qual os acadêmicos se aproximam da realidade de cada tutor, sendo capazes de adaptar os temas à 

condição de cada um. Essa prática demonstra o aspecto simétrico do aprendizado, onde o professor 

torna-se aluno e o aluno professor. Isso é afirmado em Freire (1989) quando ressalta que: 

 

“[…] no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 

aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; 

aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas.” 

(FREIRE, 1989, p. 16). 

 

Dessa forma, percebe-se que o compartilhamento de informações tem maior potencial em gerar 

práticas imediatas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida e convivência dos tutores com 

seus animais, ao adquirirem conhecimento que minimiza riscos de transmissão de zoonoses. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A possibilidade de transmissão de doenças dos animais para as pessoas é há muito tempo 

estudada em sua individualidade, entretanto, pesquisas sobre a sua relação com educação, guarda 

responsável e bem-estar animal são escassas, sendo os programas educativos em comunidades 

carentes imprescindíveis (LIMBERT; MENEZES; FERNANDES, 2009). Os programas de 

extensão universitários permitem o contato direto com uma comunidade, gerando transformações 

em todos os agentes com consequentes benefícios em todas as realidades envolvidas. Freire (1989) 

afirma: 

 

“[…] o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não 

saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 

transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações.” (FREIRE, 1989, 

p. 22).  

 

Dessa maneira, os animais de companhia terão a oportunidade de uma vida digna, assim 

como as pessoas poderão conviver com eles de forma saudável e segura (ASSIS; RIBEIRO, 2015). 
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Esta ação continuará durante o ano de 2019, para que a estratégia da educação continuada se 

mantenha e gere novos multiplicadores, seja no meio acadêmico ou na comunidade. 

 

Palavras-chave: Saúde Pública. Medicina Preventiva. Guarda Responsável. 

Keywords: Public Health. Preventive Medicine. Legal Guard 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de atividade interdisciplinar, desenvolvida dentro do âmbito 

do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, unidade 

Betim (PUC MINAS, BETIM), cuja finalidade consiste na promoção de uma prática de ensino 

alternativa interligada às práticas de pesquisa e extensão, atingindo a comunidade acadêmica 

(discente e docente) e a comunidade (população) envolvida. Entretanto, pode-se perceber que uma 

comunidade nova se forma em torno do programa. Ela se caracteriza pelos familiares, amigos e 

simpatizantes que, ao tomarem conhecimento das atividades, buscam se agregar e muitas vezes 

contribuir. 

Durante as últimas décadas, verificou-se que a revolução da tecnologia contribuiu para o 

maior acesso à informação, possibilitando a transposição de muitas barreiras e o encurtamento de 

distâncias (SOUZA, 2018). A rede social é composta por um conjunto de pessoas (organizações ou 

entidades) conectadas por relacionamentos sociais, movidas pela amizade, relações de trabalho ou 

troca de informações, dinamicamente e se firma e reforça na medida em que as conexões são 

estabelecidas (MARTELETO, 2001). 
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As redes sociais na internet, atualmente, constituem um fenômeno importante nos mais 

diversos aspectos da sociedade atual, elas agregam pessoas que possuem relacionamentos ou 

compartilhem interesses comuns, permitindo que se comuniquem, troquem informações das mais 

diversas formas como, por exemplo, vídeos, fotos e imagens, e mantenham-se interconectadas 

(SLOBODTICOV, 2011). 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo promover inclusão digital e a sua 

relação com as influências das redes sociais sobre os alunos da universidade e o público ao qual as 

atividades do Programa Chicão atinge, sendo analisado o vínculo das mídias sociais do projeto de 

extensão, a partir do levantamento de dados das páginas e pesquisas voltadas para assuntos 

abordados no programa. Em face dos inúmeros desafios impostos no que se refere a levar 

conhecimento pré-estabelecido, introduzir ou propor uma nova fonte de informações, este estudo 

tem por finalidade apresentar as contribuições das redes sociais no processo de inovação da 

comunicação, tendo como interesse alcançar pessoas de todos os públicos, visando promover maior 

conhecimento e viabilidade de um projeto de extensão. 

 

2 MATERIAL E MÉTODO 

 

Local e período do estudo: o estudo se deu no âmbito do Programa Chicão, um projeto de 

extensão do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Betim). Atua desde o ano de 2011 (ASSIS; RIBEIRO, 2015), no bairro Vila Rica, da cidade 

de São Joaquim de Bicas, região sudeste do estado de Minas Gerais, latitude 20º 02' 57" S, 

longitude 44º 16' 26" W, com população estimada de 30.989 habitantes (IBGE, 2018). Os dados da 

pesquisa foram baseados nas análises do ano de 2018 e obteve-se a colaboração e apoio dos 

membros da comunidade de São Joaquim de Bicas, discentes de Medicina Veterinária da PUC 

Minas e do público atingido pelas redes sociais. 

 

3 ORGANIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

O estudo baseou-se em uma metodologia que abrangeu quatro etapas: 1) Pesquisa 

bibliográfica utilizando a internet e levando em consideração, primeiramente, a dimensão e alcance 

das mídias sociais com foco em “divulgação através de redes sociais” associado a “extensão rural” e 

“área acadêmica”; 2) Divulgação em mídia social – o programa utiliza páginas de 

compartilhamento de mídia na plataforma do Facebook  e Instagram, disponibilizando conteúdo 

para o público baseado em informativos referentes a assuntos fundamentais para a saúde pública e 
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animal, descrição das atividades comunitárias realizadas e na divulgação de eventos promovidos 

pelo grupo, utilizando imagens e conteúdos descritivos para repassar as informações. As páginas 

são gerenciadas por quatro alunos que se dedicam a manter divulgação constante de conteúdo. 

Mediante a isso, elaborou-se uma pesquisa de campo que possuía questões com enfoque 

predominantemente qualitativo, que interrogavam os discentes e as demais pessoas quanto à 

satisfação, impacto e preocupações relacionadas com o programa de extensão. Ainda foram 

levantadas questões sobre o conceito de um projeto de extensão, a importância do desenvolvimento 

de um projeto extensionista dentro do âmbito da universidade e, também se solicitava aos discentes 

e membros da comunidade que relatassem experiências vivenciadas em atividades promovidas pelo 

programa. A pesquisa contou com a participação de 240 pessoas, por meio dos stories do Instagram 

do projeto, e os dados foram obtidos através de definição, validação e aplicação do questionário; 3) 

Mapeamento das mídias através da obtenção de dados fornecidos pelos próprios servidores do 

Facebook e Instagram. Foram disponibilizados dados das interações do público com as páginas, 

estimativa de alcance das publicações dos conteúdos compartilhados e informações quanto ao 

tempo médio que as pessoas utilizavam as redes sociais. Desse modo, era possível escolher o 

melhor momento para a divulgação de algum conteúdo, sendo otimizado o alcance e a visibilidade 

das publicações; 4) Organização das informações obtidas pelos servidores, sendo compilados os 

dados de visitas de usuários às páginas do programa, contagem de curtidas, comentários e 

compartilhamento. Desse modo, buscava-se analisar qual mídia seria mais eficiente no que diz 

respeito ao alcance de público. Baseados nessa metodologia, buscaram-se resultados que pudessem 

contribuir para discussão e conclusões. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi verificado que houve grande interesse do público em redes sociais sobre as atividades do 

programa, havendo compartilhamento médio de 23% das publicações, aproximadamente 174 

curtidas por publicação e em média 36 comentários por conteúdo. Sobre essa presença do público, 

Slobodticov et al. (2011) ressaltaram sua importância no cenário atual, demonstrando que a busca 

de informação é inerente ao indivíduo e às organizações, e que o caminho natural de busca nos dias 

de hoje se dá através das redes. 

Em relação à utilização das plataformas Facebook e do Instagram, foi observado que os 

melhores resultados de curtições, compartilhamento e interação com o público foram obtidos na 

plataforma do Instagram, permitindo concluir que essa ferramenta foi o melhor veículo de 

comunicação usado pelo público que o programa atinge. O Instagram alcançou cerca de 580 
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pessoas, das quais 46% se encontravam na região de Belo Horizonte, 30% na cidade de Betim, 12% 

contagem, 9% Igarapé e São Joaquim de Bicas e 3% em São Paulo. Ainda, 75% do sexo feminino e 

25% do sexo masculino, sendo a faixa etária do público variando entre 18 a 55 anos, distribuída da 

seguinte maneira: 51% com idades entre 18 – 24 anos, 34% entre 25 – 34 anos, 13% entre 35 – 45 

anos e 2% acima de 45 anos. 

Quanto às questões levantadas, 70% das pessoas afirmaram possuir conhecimento sobre o 

conceito de extensão, 27% não possuíam conhecimento prévio sobre o assunto e os 3% restantes 

não responderam. No que se refere à importância de um projeto extensionista, 98% das respostas 

consideraram que o desenvolvimento de uma atividade desse tipo é fundamental para o aprendizado 

e crescimento profissional. Já sobre os assuntos que o Programa Chicão aborda, a temática de saúde 

pública, controle e conscientização da população carente sobre a importância da prevenção de 

doenças e inclusão social foram os conteúdos julgados mais importantes no segmento de 

universitários. Quando as questões foram voltadas para os membros da comunidade de São Joaquim 

de Bicas, sobre quais conteúdos que o projeto de extensão deveria dar mais atenção, o controle 

populacional, estratégias de prevenção e controle de zoonoses, políticas de vacinação e medicina 

felina foram os mais indicados. Sobre os relatos de experiências vivenciadas em alguma atividade 

promovida pelo programa, houve destaque para o crescimento profissional e pessoal gerado no dia a 

dia do programa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As mídias sociais são uma ferramenta adequada de informação e divulgação, podendo ser 

usada como ferramenta de educação; além disso, sua utilização deve ser explorada porque dá ao 

programa um sentido universal, conquistando um público não vinculado diretamente ao programa, 

mas que acompanha suas atividades e realizações. Observou-se ainda que as redes sociais podem 

ser utilizadas para fins de avaliação, sendo usadas para compreender os fluxos e colaboração de 

informação em um projeto extensionista. Assim, torna-se necessário abordar assuntos mais cativos 

para as pessoas que são influenciadas pela rede, visando passar informações de conteúdos que 

atraem o interesse geral. Vale ressaltar a importância da abordagem de assuntos essenciais para o 

desenvolvimento e implementação de um projeto extensionista em uma comunidade e universidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os carrapatos são ectoparasitos pertencentes ao Filo Artrhopoda, Classe Arachnida e 

Subclasse Acari, Superordem Parasitiformes e Ordem Metastigmata (MONTEIRO, 2017). Aqueles 

considerados de importância econômica e para a saúde pública são das famílias Ixodidae e 

Agarsidae (MASSARD; FONSECA, 2004), que apresentam espécies parasitas dos animais 

domésticos, silvestres e humanos. São parasitos obrigatórios, que necessitam realizar a hematofagia 

no hospedeiro para sobreviverem, e dessa forma, mantêm uma relação trófica direta. No ambiente 

rural e na periferia de áreas urbanas, é comum a presença de cães parasitados por Amblyomma spp. 

e Rhipicephalus sanguineus (MASSARD; FONSECA, 2004). De forma geral, nos cães espera-se 

encontrar com maior prevalência a espécie R. sanguineus, pois são seus principais hospedeiros. 
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O objetivo deste estudo foi identificar as principais espécies de carrapatos encontrados em 

cães atendidos durante as visitas à comunidade de São Joaquim de Bicas pelo projeto de extensão 

Programa ChiCão, realizados por alunos do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) campus Betim, durante o ano de 2018. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo desenvolveu-se no bairro Villa Rica na cidade de São Joaquim de Bicas 

(20º02’56.0’’ Sul 44º16’26.0” Oeste), região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

durante o Projeto de Extensão Programa ChiCão, do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas 

campus Betim. Foram coletados 856 carrapatos de 89 cães durante as cinco vistas realizadas nos 

meses de abril, junho, agosto, setembro e novembro no ano de 2018. Os carrapatos foram retirados 

dos cães com o uso de pinças de dissecção sem “dente de rato”. As amostras eram acondicionadas 

em frascos de polipropileno de 2 ml limpos e secos para posterior exame no laboratório de 

entomologia no Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Para identificar as espécies dos ectoparasitas, optou-se pela montagem de lâminas segundo 

modelo de NEVES & VIEIRA-FILHO (1976), para identificação sexual e demais estruturas foi 

utilizada chave de ARAGÃO & FONSECA (1961). Os carrapatos foram inicialmente colocados em 

frascos com hidróxido de potássio (KOH) a 10% por 24 horas. Após esse período, com o uso de 

uma pipeta Pasteur de plástico de 3 ml, o KOH foi retirado e substituído por água destilada, para 

remover os resíduos do KOH do frasco, sendo a água removida imediatamente. Em seguida, foi 

adicionado ácido acético a 10%, por 30 minutos, para remover impurezas das estruturas dos 

parasitas, e após esse tempo, o material foi novamente lavado, utilizando água destilada como 

descrito anteriormente. Em seguida, as amostras foram colocadas em frasco contendo álcool 

absoluto por 24 horas para o clareamento das estruturas corporais dos parasitas. Após esse tempo o 

álcool foi removido e substituído por creosoto por 24 horas, até o momento da montagem das 

lâminas. As lâminas foram montadas através da fixação dos carrapatos em Bálsamo do Canadá 

(NEVES & VIEIRA-FILHO, 1976). Após a fixação, foi realizada a análise da morfologia dos 

carrapatos por meio da visualização em microscópio óptico. Os carrapatos foram identificados, pelo 

gênero, espécie e sexo. Os indivíduos que apresentassem a estrutura corporal danificada eram 

descartados (ARAGÃO & FONSECA, 1961). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 856 carrapatos coletados, até o momento foram identificados 221 (25,8%). Todos foram 

da espécie R. sanguineus, sendo 120 (54,3%) machos e 101 (45,7%) fêmeas. O R. sanguineus é um 

carrapato que possui infestação majoritariamente urbana (RIBEIRO et al., 1997), o que explica o 

fato de só se ter encontrado essa espécie nos animais, pois o ambiente de estudo se configura como 

urbano. Os carrapatos do gênero Amblyomma spp, são mais comuns em ambientes rurais 

(LABRUNA et al., 2000), apesar de existir a possibilidade de infestação por R. sanguineus também 

em ambientes rurais (LABRUNA et al., 2001). 

O R. sanguineus, durante seu ciclo biológico, utiliza três hospedeiros, podendo ser o mesmo 

animal, uma vez que esse ácaro tem hábito nidícola, mantendo-se no mesmo ambiente. Os estágios 

de larva, ninfa e adulto, alimentam-se uma vez em cada hospedeiro, e realizam a muda no ambiente. 

É a espécie mais importante no parasitismo em cães e está diretamente ligado à saúde animal, pois é 

vetor de agentes patogênicos, como a Babesia canis, B. gibsoni, Ehrlichia canis, entre outros 

(DANTA-TORRES, 2008). Apesar do registro de Leishmania infantum nesses carrapatos, a sua 

importância como vetor desse protozoário não está estabelecida. Segundo Coutinho et al. (2005), 

existe a possibilidade de transmissão mecânica pela sua peça bucal contaminada ou pela ingestão do 

carrapato infectado. 

Houve equivalência entre machos e fêmeas, sendo o número de machos levemente superior. 

A média de infestação foi de nove carrapatos por cão, demonstrando, até o momento, que a 

infestação de cães por carrapatos na região é elevada. Além disso, a infestação nas residências é 

possivelmente ainda maior, já que os carrapatos passam de 94 a 97% de sua vida fora do 

hospedeiro, e apenas 5% de sua população são encontrados fixados nos animais (NEEDHAM; 

TEEL, 1991; DANTA-TORRES, 2008). 

A baixa condição socioeconômica da região do estudo é favorável ao desenvolvimento dos 

carrapatos, pois muitas das residências proporcionam ambiente adequado à postura de ovos e ao 

desenvolvimento do seu ciclo biológico (FIGUEREDO et al., 2017). A falta de recursos para o uso 

de um método de controle químico eficaz, e a pouca informação sobre métodos de controle 

alternativos também contribuem para essa infestação (PAZ; LEITE; DE OLIVEIRA, 2008; 

FIGUEREDO et al., 2017).  
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4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as análises realizadas até o momento, podemos concluir que a infestação por 

R. sanguineus nos cães estudados foi elevada, além de ser a espécie dominante. É importante que 

métodos de controle factíveis sejam estudados para serem aplicados à realidade da comunidade. O 

presente estudo segue na identificação dos ectoparasitos, incluindo pulgas e na pesquisa da presença 

de parasitos internos em carrapatos e pulgas.  

 

Palavras Chave: Carrapatos. Infestação. Cães. Urbano 

Keywords: Tick. Infestation. Dogs. Urban. 

 

Área do conhecimento: 5.05.02.0000-0 Medicina Veterinária Preventiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa ChiCão é um projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas Betim). O projeto atua desde o ano 

de 2011 (ASSIS; RIBEIRO, 2015; OLIVEIRA et al., 2017) no bairro Vila Rica, da cidade de São 

Joaquim de Bicas, região sudeste do estado de Minas Gerais (latitude 20º 02' 57" S, longitude 44º 

16' 26" W), com população estimada de 30.989 habitantes (IBGE, 2018). 

O município recebe apoio mensal do Programa ChiCão por meio de diversas atividades 

médicas veterinárias, como atendimentos clínicos, coletas de sangue para sorologia de doenças 

infecciosas, entre elas a leishmaniose visceral canina (LVC), erliquiose e anaplasmose caninas. Seu 

objetivo é o de promover a saúde do animal concomitantemente com a saúde humana, na visão 

moderna da Saúde Única (BRASILEISH, 2018), em uma comunidade onde a maior parte dos 

moradores tem menor poder aquisitivo e consequentemente menor acesso a serviços veterinários 

privados. 
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A LVC é endêmica na região, que possui ambiente propício para a proliferação do vetor e 

sua disseminação, com a maioria dos cães sem proteção contra suas picadas e, consequentemente, 

sujeitos à infecção. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento 

sorológico da LVC em cães atendidos pelo Programa ChiCão durante o ano de 2018.   

 

2 METODOLOGIA 

 

No Programa ChiCão há um protocolo de atendimento que consiste na realização de testes 

sorológicos para LVC em cães atendidos durante as visitas. Foram realizadas coletas de sangue de 

64 animais, através da veia radial, safena ou jugular, para realização dos exames. Com o material 

coletado, foram realizados três exames sorológicos para LVC: DPP® (Dual Parth Platform, 

Biomanguinhos®) (FIOCRUZ, 2014);  kDDR® (Antígeno Porção Repetitiva de Kinesina) e ELISA 

(Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay) in house (Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais – ICB/UFMG). As amostras coletadas foram de 3 mL de 

sangue total e os testes DPP® e kDDR foram realizados na comunidade, uma vez que são testes 

rápidos e permitem sua realização em até 20 minutos. Já o ELISA in house foi realizado no 

Laboratório de Genômica do departamento de Parasitologia do ICB/UFMG. 

Realização dos testes: 1 – DPP® – 5 µl de sangue foi colocado junto a 2 gotas de tampão no 

primeiro sítio de ação até as linhas controle (C) e teste (T) desaparecerem. Em seguida, foram 

adicionadas 4 gotas de tampão no segundo sítio de ação e a leitura do resultado se deu após 10 

minutos. O resultado é positivo quando aparece marcada a linha T e negativo na sua ausência. A 

intensidade da marcação na linha T confere aos resultados positivos a interpretação de positivo 

fraco (PFr), positivo intermediário (PI) e positivo forte (PF). 2 – kDDR® – 30 µl de sangue foi 

depositado na extremidade da fita e logo em seguida foi adicionado mais 30 µl de solução tampão. 

O resultado pode ser observado após 30 minutos. O resultado é positivo quando aparece marcada a 

linha T e negativo na sua ausência. A intensidade da marcação da linha T confere aos resultados 

positivos a interpretação de PFr, PI e PF. 3 – ELISA in house – consiste na utilização de 

microplacas de ELISA com 96 poços e revestimento de 50 ng possuindo antígeno recombinante 

(rkDDR) diluído em 100 μL de carbonato de tampão Na2CO3 15 mM (Synth, Brasil); NaHCO3 34 

mM (Merck, Brasil); pH = 9,6 e incubado por 16 horas à 4ºC. As placas sofreram bloqueamento 

com 150 μL de caseína a 2% em solução salina tamponada com fosfato (PBS; pH = 7,4) submetida 

à temperatura ambiente durante 2 horas. 
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Após esse procedimento, foram utilizados os soros dos cães na quantidade de 100 μL 

diluídos em 1:100 em uma solução de PBS e Tween 20 a 0,05% (pH 7,4), que foram colocados nos 

poços e incubados em torno de 12 a 16 horas a 4ºC. As placas foram lavadas cinco vezes com uma 

solução própria para lavagem de PBS e 0,05% de Tween 20. Posteriormente, foram conjugadas com 

uma enzima denominada peroxidase, específica para IgG canina e diluídas 1:5000 na solução de 

PBS e Tween 20 a 0,05% e em seguida, adicionou-se a todos os poços a quantidade de 100 μL por 

poço, de solução de substrato [ácido cítrico 0,1 M, Na2PO4 0,2 M, 0,05% de dicloridrato de o-

fenilenodiamina (OPD) e 0,1% de H2O2]. Feito esse processo, houve a incubação a 37ºC por um 

tempo de 10 minutos. O procedimento então parou pela adição de 50 μL de (4N H2SO4) e essa 

reação gerou um resultado colorido, que foi medido usando um leitor de ELISA de microplaca 

automatizado (VersaMax, Molecular Devices, USA) a 492 nm (LEMOS et.al., 2019). O resultado 

considerado reagente é o que apresenta o valor da densidade ótica igual ou superior a três desvios-

padrão do ponto de corte (Cut-Off) que é baseado em análises estatísticas utilizando o software 

GraphPad Prism (versão 5.0) (LEMOS et.al., 2019). 

 

3 RESULTADOS 

 

Levando em consideração os três testes realizados, DPP, kDDR, e ELISA, dentre os 64 

animais, 51 (79,7%) apresentaram resultado positivo para LVC em pelo menos um dos testes. Dos 

51 animais positivos, 19 (37,2%) apresentaram resultado positivo em todos os testes, 12 (23,5%) 

positivos em DPP/ELISA, 1 (1,9%) positivo em DPP/kDDR e 1 (1,9%) positivo em kDDR/ELISA 

e 18 (35,3%) apresentaram resultado positivo somente em um teste. 

Das 64 amostras testadas, o DPP identificou 36 (56,3%) positivas e entre essas, 5/36 

(13,9%) foram PF, 10/36 (27,8%) PI e 21/36 (58,3%) PFr. Já o kDDR identificou 21 (32,8%) 

positivas, sendo 8/21 (38,1%) PF, 3/21 (14,3%) PI e 10/21 (4,8%) PFr. No ELISA tivemos 46 

(71,9%) positivas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Resultado de exames sorológicos de amostras de cães atendidos durante o 

Programa ChiCão em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, durante o ano de 2018 

 

DPP kDDR ELISA 

Absoluto Relativo% Absoluto Relativo% Absoluto Relativo% 

Número de amostras 64 100 64 100 64 100 

Negativo 28 43,8 43 67,2 18 28,1 

Positivo 36 56,2 21 32,8 

46 71,9 
Positivo fraco (PFr) 21/36 58,3 10/21 4,8 

Positivo Intermediário (PI) 10/36 27,8 3/21 14,3 

Positivo Forte (PF) 5/36 13,9 8/21 38,1 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A LVC é endêmica no município de São Joaquim de Bicas. Esse fato ocorre devido, 

principalmente, à grande quantidade de cães na região, que não são adequadamente protegidos seja 

pela falta de informação da comunidade sobre a doença, seja pela dificuldade econômica existente, 

dificultando o diagnóstico e as medidas de controle e tratamento para os animais. A amostra 

utilizada nessa pesquisa revelou alto percentual de animais positivos, demonstrando que são 

urgentes as medidas de controle baseadas no conceito atual de saúde única, oferecendo 

oportunidade aos tutores para o conhecimento do problema e facilitação para o uso de medidas de 

proteção para seus cães, conforme ações demonstradas pelo programa ChiCão,  por OLIVEIRA et 

al. (2017). Por conseguinte, pode-se discutir a importância da ação do projeto de extensão na 

comunidade, gerando informações e promovendo educação em saúde e ações em benefício dos 

animais e, consequentemente, dos seus tutores e da comunidade em geral. Através da atuação do 

Programa ChiCão, vem se tornando possível o diagnóstico individual e levantamento da prevalência 

da doença, contribuindo para conscientizar a população com relação às medidas adequadas de seu 

controle e manejo. Ademais, o Programa realiza intervenções sociais na comunidade, promovendo 

ações de controle, manejo de animais positivos e encaminhamento para vacinação, conforme o 

desejo e condição de cada tutor (BRASILEISH, 2018). 

O grande número de cães errantes na região exige ações públicas eficazes, sendo insuficiente 

a atuação do Programa. Entretanto, o programa de extensão contribui de forma definitiva para 

demonstração das necessidades da população canina, bem como da comunidade humana envolvida 

(ASSIS; RIBEIRO, 2015). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseado nos resultados obtidos pelo presente estudo, torna-se possível concluir que, ao 

avaliar o número de animais soropositivos participantes do Programa ChiCão, o índice é alto. Além 

disso, os testes utilizados não possuem sensibilidade semelhante entre eles, sendo o ELISA in house 

o que demonstrou maior sensibilidade, seguido do DDP e kDDR. Ações constantes e estudos são 

necessários para contribuir para a Saúde Única na comunidade de São Joaquim de Bicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre os seres humanos e os roedores é chamada de sinantropia, ou seja, é a 

capacidade dos animais de conviverem em meio urbano. O desenvolvimento de povoados e cidades 

provocou o surgimento de diversos problemas estruturais, como a falta de saneamento e a 

precariedade da disposição de resíduos sólidos, fazendo com que os roedores se urbanizassem 

fortemente, criando diversos prejuízos sanitários e econômicos à população (FONSECA et al., 

2011). Sendo assim, doenças como leptospirose, tifo murino, hantavirose e febre por mordedura 

ainda são capazes de afetar os animais e os seres humanos, ou seja, são zoonoses, transmitidas 

principalmente pelos roedores Rattus rattus e Rattus norvegicus (BRASIL, 2006).  
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A partir desse cenário, os alunos de graduação matriculados na disciplina Fundamentos da 

Saúde Pública, 5º Período, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais / Betim 

desenvolveram uma prática investigativa e extensionista para o reconhecimento de problemas 

determinados pela presença de roedores em meio urbano. A investigação da presença destes em 

determinado bairro de município da Região do Médio Paraopeba, MG, permitiu a classificação das 

espécies envolvidas, o levantamento das causas de seu aparecimento e a elaboração de protocolo de 

controle segundo os passos do planejamento estratégico de saúde. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A equipe de pesquisa fez visitas de campo, observou as condições de moradia e saneamento 

básico da região, registrou com fotografias o ambiente visitado, entrevistou moradores e servidores 

públicos (etapa de diagnóstico) e ao final apresentou um protocolo de controle à comunidade, em 

forma de cartilha, e um relatório de atividade de campo às instituições públicas (etapa de 

comunicação). 

As informações de campo foram apuradas através da aplicação de questionários a 23 

moradores da comunidade. A amostra foi aleatória e os respondentes voluntários receberam o 

compromisso de preservação de identidade e sigilo das informações individuais pela equipe de 

pesquisadores. Registrou-se que 100% dos participantes visualizaram roedores na região durante o 

dia, 74% visualizaram dentro de suas residências, em móveis, telhados, bueiros e em lixeiras. Esta 

infestação foi confirmada pelos alunos nos dias das visitas. Os moradores identificaram o porte dos 

roedores e suas características, assim como as pistas da infestação, fezes, manchas de gordura, 

objetos roídos, ratos mortos e tocas. Essess relatos permitiram classificar a infestação por Rattus 

norvegicus, e a presença de Rattus rattus em alguns depoimentos. A declaração de que os animais 

não se inibem com a presença de humanos foi de 43% dos moradores. Sobre a coleta de lixo, 61% 

dos entrevistados souberam dizer sobre os dias e horários de coleta, no entanto um alto percentual 

(39%) não soube responder e provavelmente dispõe o lixo a qualquer dia ou hora, por negligência 

ou desconhecimento. Independentemente do conhecimento da agenda da coleta, 78% dos 

entrevistados declararam que ela não supre a demanda dos moradores da região. 

Sobre o conhecimento dos riscos de transmissão de doenças pelos roedores, 100% 

declararam leptospirose, mas erroneamente citaram a raiva (26%) e a leishmaniose (13%). O 

ambiente mostrou-se favorável à proliferação de roedores, pois há um parque de exposição 

agropecuária na região, o que proporciona a eles a disponibilidade de alimento, água e terreno 

propício para a formação de colônias e tocas. Alimentos dispostos pelas ruas, lixeiras e passeios 
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foram ocorrências recorrentes. Registrou-se um vazamento constante em uma saída de água de 

esgoto de um dos prédios da região (APÊNDICE). O controle de roedores é de responsabilidade 

compartilhada entre o setor público, realizado especialmente pelos serviços do Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) das prefeituras municipais, e a comunidade. Esta pesquisa identificou que 74% 

dos respondentes garantiram que não há intervenção pública no local e 26% não souberam 

informar. Um agente do CCZ foi questionado sobre a necessidade de intervenções no bairro, e a 

resposta obtida foi de que a conduta da instituição não permite a desratização em locais em que a 

comunidade mantém condições favoráveis à proliferação desses animais. Assim, toda ação de 

controle químico sucede a antirratização, um procedimento de controle ambiental envolvendo a 

retirada de acesso, abrigo, água e alimentos dos imóveis e seus arredores, responsabilidade dos 

moradores (BRASIL, 2006). Funcionários do CCZ descreveram suas rotinas e confirmaram a 

necessidade de participação da comunidade para organizar e proteger o espaço de moradia. Eles 

informaram sobre os projetos desenvolvidos pelo setor para a mobilização da população, no entanto 

nenhuma ação de educação em saúde para a prevenção da infestação ou de recomendação de 

medidas preventivas foi registrado na comunidade. Na opinião dos pesquisadores, essas ações não 

apresentam resultados e deveriam ser reavaliadas. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro não soube informar sobre as zoonoses 

prevalentes na região e informou que toda demanda sobre este tema é remetida ao CCZ. Neste 

aspecto, é importante ressaltar as orientações da Lei Orgânica a Saúde (8080/90), que apresenta os 

objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles a “assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas” (BRASIL, 1990). 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

A infestação por roedores em comunidades urbanas é uma realidade. O sucesso das 

intervenções desenvolvidas pelo poder público depende da consonância entre as ações de 

assistência e prevenção, asseguradas pela participação popular. As diretrizes do Sistema Único de 

Saúde preveem, além da participação popular, a integralidade e a equidade, dentre outras (BRASIL, 

1990). Os desafios para o SUS passam pela capacidade de identificação do processo saúde - doença 

como um problema coletivo e social, propiciando a oportunidade de diagnóstico situacional 

explicando os diferentes riscos de ocorrência de doenças em cenários desiguais e a elaboração de 

propostas de intervenção diferenciadas (PFUETZENREITER, ZYLBERSZTAJN, AVILA-PIRES, 

2004). 
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As orientações repassadas à comunidade para o cumprimento da segunda etapa desta prática 

extensionista (comunicação) compreenderam a disposição do lixo nos dias e horários da coleta 

pública, o descarte correto de móveis e outros materiais nas Unidades de Recebimento de Pequenos 

Volumes (URPVs), para que não ofereçam abrigos aos roedores na rua. Aos síndicos dos 

condomínios da região, foi proposta a reforma ou troca das lixeiras, por lixeiras com tampa, e o 

conserto do vazamento de água servida. Ao setor público de saúde cabe, além da desratização, a 

conscientização de moradores quanto às doenças transmitidas e os riscos que os roedores 

representam, através de ações de educação em saúde. Ao setor de limpeza urbana, é urgente o 

mapeamento das URPVs para verificação de acesso, a revisão e comunicação sobre rota e dias de 

coleta. 

Denota-se a necessidade de aproximação entre UBS, CCZ e comunidade, no entanto esta 

demanda de operação não foi factível devido ao tempo limitado das atividades acadêmicas do grupo 

de alunos e sua pouca governabilidade frente à situação problema. O relatório desta prática de 

pesquisa e extensão foi encaminhado aos serviços de limpeza urbana do município. A expectativa 

dos alunos é de aproximação da população aos agentes públicos, incentivando a escuta diferenciada 

de demandas e obtenção de melhorias do uso do espaço coletivo. 

Os alunos se comprometem a continuar a atividade repassando aos colegas a experiência 

deste trabalho, que permitiu a integração entre teoria e prática. Os instrumentos da epidemiologia e 

da saúde pública para o controle de zoonoses, a partir das técnicas do planejamento estratégico de 

saúde, se mostraram úteis e executáveis. A aproximação com a comunidade permitiu a 

compreensão das responsabilidades do médico veterinário na defesa da saúde pública humana, 

ambiental e animal, o tripé da saúde única. 

 

Palavras-chave: Ratos. Conscientização. Zoonoses. 

Key words: Rats. Awareness. Zoonosis. 
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APÊNDICE – Fotos retiradas no local de pesquisa 

 
Fonte: Fotografias dos autores (2018). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais são meios comunicativos da nova geração e proporcionam uma maior 

interação e obtenção de conhecimento na realização de estudos, com mais facilidade e rapidez. Para 

que possamos efetivamente melhorar o processo de aprendizagem nas instituições de Nível Superior 

é necessário adaptarmo-nos às tendências do século, uma vez que o ensino está se tornando uma 

situação desafiadora. A internet e os meios tecnológicos estão altamente inseridos em nossa época, 

se apresentando aquela como poderosa fonte de comunicação e educação, utilizada como um meio 

de troca e compartilhamento de ideias, expandindo as formas e ferramentas comunicacionais da 

sociedade contemporânea (FERREIRA et al, 2018; YOUNG, 2002). Isso não seria diferente quando 

se trata da Educação em Saúde, e particularmente na Odontologia, que também tem-se utilizado de 

ferramentas do espaço digital como um instrumento para veicular informação acerca de 

procedimentos clínicos, doenças e a sua prevenção, educação e informação em saúde à estudantes, 

profissionais e à população (CRUZ et al, 2011). Dentro das Ciências da Saúde, a Biossegurança 

surge como a área que envolve um conjunto de ações designadas a prevenir, controlar, diminuir 

e/ou eliminar os riscos intrínsecos e extrínsecos às atividades que possam interferir ou até mesmo 
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comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. A Biossegurança se torna 

estratégica e essencial, tendo fundamental importância ao avaliar e prevenir os prováveis efeitos 

adversos à saúde, sendo suas ações primordiais para a promoção e manutenção do bem-estar e 

proteção à vida, sejam eles dos profissionais de saúde ou de seus pacientes (BRASIL, MIN. DA 

SAÚDE, 2010). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste contexto, surge o ByeByeCtéria (@byebyecteria), uma página hospedada na rede 

social on-line Instagram®, desde novembro de 2017. Esta é uma atividade de Extensão, que se 

enquadra como uma “prática curricular de extensão” e ao mesmo tempo como “produção técnica de 

extensão”, estando vinculada à Comissão de Controle de Infecção do Departamento de Odontologia 

da PUC Minas. Foi criada e organizada por monitores da Disciplina de Biossegurança, deste mesmo 

curso de graduação, orientada e supervisionada pelas Professoras Maria Eugênia Alvarez-Leite e 

Márcia Almeida Lana, com o objetivo, de acordo com o seu slogan, compartilhar “Informação, 

Conhecimento e Diversão: Porque Biossegurança é Fundamental!”. 

 

Figura 1 – @Byebyectéria e Publicações no Instagram da página
7
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As publicações da página ByeByeCtéria são elaboradas por um grupo de monitores, e 

abordam temas relevantes em Biossegurança em Saúde, em especial à Odontologia. Esses temas 
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merecem destaque, como por exemplo: a Imunização – formas de prevenir a transmissão de 

algumas doenças importantes, como Hepatite B, Sarampo, Tuberculose, dentre outras; a 

higienização das mãos − como medida individual simples e barata de prevenir as infecções 

transmitidas entre pacientes e profissionais; os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) 

utilizados pelos profissionais da área de Saúde; a segregação, acondicionamento, identificação e 

descarte dos resíduos gerados pelos Serviços de Saúde; os processos de desinfecção do ambiente 

clínico e esterilização dos instrumentais / materiais utilizados nos procedimentos clínicos; dicas 

sobre procedimentos realizados na Clínica Odontológica a alunos e profissionais; a Ergonomia; 

dentre outros assuntos de igual importância. Um ponto importante a citar é o formato lúdico no qual 

as publicações são elaboradas. Busca-se criar layouts e pequenos vídeos criativos, e que, 

principalmente, chamem a atenção do seguidor ao tema proposto em cada uma delas, de forma que 

seja reflexivo e interativo, contribuindo para que tanto o acadêmico quanto profissional da Área da 

Saúde exerça suas atividades laborais cuidadosamente e com toda a Biossegurança. Temos que 

ressaltar também que todo o conteúdo gerado pela página é criteriosamente certificado, e as 

informações presentes em suas publicações são obtidas com base na literatura cientifica, a partir de 

livros, artigos, manuais, e demais publicações de mesmo cunho. Além disso, antes de ser postada, 

cada publicação é revisada pelas professoras orientadoras da atividade de extensão, Maria Eugênia 

Alvarez-Leite e Márcia Almeida Lana, de forma que sejam compartilhadas informações corretas 

aos seus seguidores, e que estas sirvam também como fonte alternativa de estudo e obtenção de 

conhecimento. 

 

3 RESULTADOS 

 

Como citado no Artigo 2 do Regulamento da Pró–Reitoria de Extensão, a extensão 

universitária constitui-se como um “processo educativo, cultural, científico e político que se 

articula de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, que visa à promoção da interação 

transformadora da universidade com outros setores da sociedade”. Desde o seu primeiro post, o 

@byebyecteria vem ganhando seguidores, que buscam a página como fonte alternativa e 

complementar de informação sobre Biossegurança em Saúde. Esta se firma como um canal de 

comunicação entre a sociedade, os acadêmicos e profissionais da área da Saúde, sendo, em sua 

grande parte, acadêmicos do Curso de Odontologia da PUC Minas. O objetivo é, ainda, em curto 

prazo, conseguir a participação de acadêmicos e professores de outras áreas da saúde e, com isto, 

agregar princípios e estratégias, capazes de permitir, teórica e metodologicamente, a articulação de 

saberes, produzindo mais conhecimento sobre esta atividade de extensão. Observa-se que a página 
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tem cumprido os seus objetivos, alcançando bons resultados, pela interação que acontece, por meio 

de likes e comentários dos seguidores às publicações que são feitas. Com o ByeByeCtéria, pode-se 

afirmar que há o cumprimento do princípio das atividades de extensão, já que de um lado, temos os 

acadêmicos, que colocam em prática tudo o que aprenderam, e de outro, a população, que 

questiona, se conscientiza e desfruta deste conhecimento e aprendizado, promovendo uma 

experiência enriquecedora para ambas as partes. Além de incluir a sociedade como receptora e 

integrante do processo, incluímos todo o grupo de estudantes da Área de Saúde da PUC Minas, bem 

como de outras instituições, para o aprimoramento e conservação das técnicas de Biossegurança. 

Ao mesmo tempo em que é esperado a divulgação, compartilhamento e democratização do  

conhecimento pelas postagens realizadas; pode-se afirmar, também, que se aprende muito e 

reafirma-se o que aprendeu na elaboração do conteúdo por parte dos alunos administradores e 

organizadores da página, já que mantém-se o contato com os temas abordados, tão importantes na 

prática clínica. Além disso, espera-se que a página continue angariando seguidores e, 

principalmente, que leve Biossegurança, cada vez mais a mais pessoas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia, sem dúvida, vem conquistando exponencialmente mais espaço em todo o 

mundo. Utilizamos cada vez mais nossos Smartphones, e o uso das redes sociais, por meio dos 

aplicativos presentes nesses aparelhos correspondem a uma boa parcela do nosso tempo. Isso é 

ainda mais significativo quando se trata do envolvimento dos jovens, que possuem o hábito de 

passar muitas horas conectados à internet, o que aumenta a probabilidade de que vejam 

determinados conteúdos e postagens, relacionados aos temas de seu interesse nas páginas que eles 

seguem. A tecnologia foi criada para facilitar nossa vida, e assim como qualquer recurso, a 

diferença está no uso que se faz dela. Logo, em vez de afastar, de repelir e/ou restringir tudo que se 

relaciona ao mundo digital, é necessário abrir as portas para o leque de possibilidades que esta tem a 

oferecer, também, à área educacional. O uso das redes sociais pode contribuir significativamente, de 

forma complementar, para o processo de ensino e aprendizagem, expandindo o que é aprendido em 

sala de aula, desde que sejam trabalhadas de forma criativa, pois um dos pontos positivos dessas 

redes é a participação ativa dos seguidores na construção de sua própria aprendizagem. Nesse 

contexto, o @byebyecteria foi criado e tem buscado compartilhar informação sobre Biossegurança, 

pois, em sua essência, acredita-se que cuidar do paciente implica, antes do próprio atendimento em 

si, preocupar-se com a Biossegurança na Clínica Odontológica, e em toda área da Saúde. Diante do 

exposto, conclui-se ser estratégico o uso das postagens elaboradas e realizadas por sua equipe na 
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plataforma, já que as mesmas tem alcançado seus seguidores e um número considerável de usuários 

da rede social, pelas hashtags presentes em cada publicação – aumentando a sua visibilidade e 

conseguindo disseminar, cada vez mais, informação sobre esse tema de grande importância, a 

Biossegurança em Saúde. Temos levado o seguidor a uma reflexão sobre cada assunto abordado nas 

postagens, propiciando a expressão de seus questionamentos e dúvidas e esperamos continuar 

levando, podendo assim, gerar uma mudança positiva de hábitos do acadêmico e do profissional 

para uma melhor e mais segura realização/execução das suas atividades clínicas. Ademais, 

propiciamos a democratização do conhecimento e, em consequência, a participação intensiva e a 

conscientização da sociedade quanto aos riscos a que estão submetidos como usuários dos sistemas 

de saúde. Dessa forma, essas atividades acadêmicas desenvolvidas têm como pressuposto a 

interação aluno, professor e sociedade, visando a estabelecer relações entre a realidade e a produção 

do conhecimento, e proporcionado aos participantes, uma formação integral, comprometida com a 

mudança social. 

 

Palavras-Chave: Clínica Odontológica. Rede Social. Educação em Saúde. 

Keywords: Dental Clinic. Social network. Health education. 

 

Área do Conhecimento: 4.02.00.00-0 Odontologia | 4.02.01.00-7 Clínica Odontológica. 
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RESUMO 

 

O projeto de extensão “Lar Temporário para cães e gatos abandonados: adote essa ideia”, desenvolvido no curso de 

Medicina Veterinária da PUC Minas, campus Betim, teve por objetivo geral amparar cães e gatos abandonados na 

cidade de Betim. Durante as intervenções, os animais recebiam a assistência veterinária primária, recebendo 

antiparasitários e avaliação clínica geral, e, posteriormente, eram encaminhados para lares temporários previamente 

cadastrados no projeto. Os lares temporários eram constituídos por pessoas interessadas na ação social, e prestavam 

suporte à saúde e bem-estar dos animais abrigados. A alimentação era fornecida pelo projeto, sendo adquirida por meio 

de doações e rifas de produtos, sendo as alunas extensionistas também responsáveis pela orientação da comunidade 

sobre ações de manejo ambiental e cuidados com a saúde e bem-estar animal. O diagnóstico, prevenção e controle de 

enfermidades infecto-parasitárias, contribuindo para a prevenção de surgimento de zoonoses, foi realizado durante todo 

o trabalho assim como campanhas para adoção responsável.  

 

Palavras-chave: Animais abandonados. Saúde Coletiva. Resgate. Adoção. Cães. Gatos. 

 

 

ABTRACT 

 

The extension Project “Temporary Home Project for stray dogs and cats”, developed by the Veterinary Medicine course 

of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC Minas), Betim campus, had as objective to give support to 

stray dogs and cats in the city of Betim. During the interventions, the animals received primary veterinary aid, were 

administered antiparasitics and received general clinical avaluation, and, afterwards, were taken to foster homes 

registered in the project beforehand. The foster homes cointained persons interested in the social action and gave 

support to the health and well-being of the fostered animals. The food was provided by the project, being acquired 

through donations and raffles of products, and the extensionist students were also responsible for the orientation of the 

community regarding environmental actions and cares for animal health and well-being. The diagnosis, prevention and 

control of the parasitic infirmities, that contributed to the prevention for emergences of zoonosis, were realized during 

the whole project as were caimpains for responsible adoption. 

 

Keywords: Stray animals. Collective Health. Rescue. Adoption. Dogs. Cats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação homem / animal é milenar, e apresenta marcada importância nos dias atuais, tendo 

em vista os inúmeros benefícios que essa interação pode trazer. Os animais de estimação, 

principalmente os cães e gatos, tornaram-se, em muitas situações, praticamente membros da família
 

(NUNES et al. 2009), sendo sua presença universal, ocupando um lugar especial em nossa vida e na 

sociedade moderna. No entanto, além de gerar grande contribuição social, psicológica e fisiológica 

para os seres humanos, também podem provocar maior risco de transmissão de doenças de caráter 

zoonótico
 
(VIEIRA, 2008). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013 o Brasil 

possuía 132 milhões de animais de estimação, ocupando o 4º lugar no mundo, o que demonstra a 

importância destes no cotidiano do país
 
(XAULIM et al. 2016), e a necessidade da criação e 

inclusão de políticas de controle das populações de cães e gatos. A população desses animais em 

lares brasileiros já chega a 52,2 milhões e 22,1 milhões, respectivamente. Entretanto, muitos 

animais são abandonados ou domiciliados de forma incorreta, sendo sujeitos a acidentes de trânsito, 

proliferação de doenças, fome e maus-tratos
 
(AMARA, 2012). 

A maturidade sexual e capacidade reprodutiva de gatas e cadelas ocorre ao redor dos seis 

meses de vida, sendo que estas apresentam gestação curta e grande potencial de geração de filhotes, 

renovando ciclos reprodutivos e ampliando, em curto espaço de tempo, a população das espécies, de 

forma desordenada e com alto risco sanitário aos próprios animais, aos humanos e ao ambiente. 

Esses fatores, relacionados à falta de posse responsável dos proprietários, contribuem para o 

crescimento populacional de cães e gatos sem controle
 
(XAULIM et al., 2016). De acordo com o 

artigo 3º da Lei Ordinária 21.970/16, de 15 de janeiro de 2016, compete ao município, com o apoio 

do Estado, implementar ações que promovam a proteção, a prevenção e a punição de maus-tratos e 

de abandono de cães e gatos; a identificação e o controle populacional de cães e gatos; a 

conscientização da sociedade sobre a importância da proteção, da identificação e do controle 

populacional de cães e gatos. O artigo 8º da Resolução nº 962/2010 do CFMV ressalta a 

importância da educação em saúde, que deve contar com a participação da comunidade, junto com 

os profissionais da saúde, e levar em consideração os fatores afetivos e culturais daquela população, 

obtendo-se resultados mais efetivos e duradouros, principalmente no que diz respeito ao combate ao 

abandono de cães e gatos (XAULIM et al. 2016). Ainda segundo o Artigo 8º, compete ao poder 

público promover campanhas educativas de conscientização da necessidade da proteção, da 

identificação e do controle populacional de cães e gatos, que abordem a importância da esterilização 

cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo; a necessidade de vacinação e desverminação dos 
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animais para a prevenção de zoonoses; a importância da guarda responsável, levando em 

consideração as necessidades físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem como a 

manutenção da saúde pública e do equilíbrio ambiental; os benefícios da adoção de cães e gatos. 

Nesse contexto, o projeto de extensão “Lar Temporário para cães e gatos abandonados: 

adote essa ideia”, teve por objetivo geral amparar cães e gatos abandonados na cidade de Betim, 

incluindo aqueles que se encontram no campus da PUC Betim, e, mais especificamente, encaminhar 

esses animais para lares temporários cadastrados no projeto, implementar ações sobre a posse 

responsável e castração, além de oferecer suporte à manutenção e bem-estar dos animais abrigados 

e promover sua adoção. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O projeto realizou atividades com crianças e adultos, relacionadas à conscientização sobre a 

posse responsável, a cuidados com os animais, à importância da esterilização como forma de 

controle populacional e, consequentemente, à prevenção na transmissão de doenças, através da 

participação em eventos de adoção de animais em Betim e Belo Horizonte. 

Foi criada uma página no Instagram (@projetolartemporario) para divulgação do projeto 

com fotos de cães e gatos resgatados e mantidos em lares temporários, fato que foi de grande 

importância na captação de novos cadastros e de lares definitivos. Medicamentos, suprimentos, 

coleiras e rações para cães e gatos foram adquiridos através doações, venda de rifas e produtos com 

a logomarca do projeto, e com a autorização da PROEX/PUC Minas. 

Os animais abrigados em lares temporários foram acompanhados pelas extensionistas 

integrantes do projeto até sua adoção definitiva. Em 2018, no Dia Mundial dos Animais, foi 

realizado um evento no Museu  de  Ciências Naturais da PUC Minas, Belo Horizonte, com o intuito 

de sensibilizar a comunidade sobre a importância do cuidado para com os animais. As acadêmicas 

integrantes do projeto participaram da ação, que contou com feiras de adoção, desfile, benção e 

interação das crianças presentes com as diferentes espécies presentes. Além disso, houve 

distribuição de cartilhas educativas sobre posse responsável e bem-estar animal, campanha contra 

abandono e maus tratos, além de brincadeiras relacionadas aos assuntos abordados. 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram 55 animais cadastrados no projeto, sendo 19 gatos e 36 cães, entre machos e fêmeas, 

de diferentes idades. Todos foram adotados definitivamente.  
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4 CONCLUSÕES 

 

Existe a necessidade contínua de adotar posturas pedagógicas acerca do bem-estar animal e 

da posse responsável, proporcionando uma melhor relação entre ser humano e animais. As cinco 

liberdades (FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL, 1992) declaradas como direitos dos animais, 

devem ser reconhecidas e respeitadas. São elas: a liberdade nutricional; de dor e doença; de 

desconforto; de comportamento natural da espécie; de medo e de estresse. No que tange à 

comunidade em questão, onde se desenvolveu o projeto, a posse responsável implica basicamente 

se responsabilizar pela limpeza de dejetos do animal, evitar procriação inconsequente, levar o 

animal ao médico veterinário, manter o animal dentro do espaço doméstico, oferecer boas 

condições ambientais, vacinar contra raiva, proporcionar atividades físicas regulares. 

As legislações sobre proteção, identificação e o controle populacional de cães e gatos, 

tornam-se importantes no processo de manejo populacional dessas espécies, no entanto, há 

necessidade de compreensão da relevância do tema e adesão pelos gestores da população 

(XAULIM et al. 2016). Dessa forma, é evidente a importância e a responsabilidade da execução de 

atividades que envolvem esse assunto, sendo assim, o “Projeto Lar Temporário para cães e gatos 

abandonados: adote essa ideia” trouxe um impacto positivo nos índices de adoção definitiva e 

demonstrou relevante atuação na saúde coletiva. 

 

Área de conhecimento: 5.01.06.00-7 - Extensão Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa ChiCão consiste em um projeto de extensão da Escola de Veterinária da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em Betim (PUC Minas Betim), que atua no bairro 

Vila Rica, do município de São Joaquim de Bicas, localizado na região sudeste do estado de Minas 

Gerais (MG – Brasil; latitude 20º 02' 57" S, longitude 44º 16' 26" W), com população estimada de 

30.989 pessoas (IBGE, 2018). Proporciona aos alunos uma experiência prática na clínica veterinária 

de cães e gatos, incluindo atendimentos clínicos, coletas de sangue, controle de ectoparasitas e 

atividades de educação em saúde e bem-estar animal. Seu objetivo é promover a saúde animal 

concomitantemente com a saúde humana, na visão moderna da Saúde Única, em uma comunidade 

onde a maior parte dos moradores tem menor poder aquisitivo e, consequentemente, menor acesso a 

serviços  veterinários  privados  (DAY,  2011).  Os  medicamentos  e  materiais   utilizados  para  os  
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atendimentos são fornecidos pelo Hospital Veterinário da PUC Minas Betim, além de doações de 

laboratórios de Medicina veterinária e de promoções realizadas pelos alunos para angariar fundos e 

adquirir produtos. 

Entre as doenças que acometem os cães da comunidade, a Leishmaniose Visceral Canina 

(LVC) é uma das mais prevalentes e muitas vezes os tutores recorrem à eutanásia de seus cães 

devido aos custos do tratamento inicial. Dessa forma, o programa ofereceu a sete cães da 

comunidade, diagnosticados com LVC, o produto Milteforan
®
, aprovado para o tratamento da LVC 

no Brasil (MAPA, 2016). Através da NOTA TÉCNICA Nº 11/2016, o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), comunicou o registro do produto e incluiu na normativa um 

protocolo que orienta a necessidade de reavaliação clínica, laboratorial e parasitológica periódica do 

animal em tratamento pelo médico veterinário, para verificação da necessidade de realização de 

novo ciclo de tratamento com o produto, e atenção à repelência do flebotomíneo, inseto transmissor 

do agente causal da LVC. Esse fármaco, considerado essencial para o tratamento da LVC, 

associado a outros medicamentos e procedimentos, constitui o tratamento dos animais em 

comunidades carentes. 

O objetivo deste estudo foi tratar sete cães com diagnóstico de LVC atendidos no programa 

ChiCão, submetendo-os a avaliações clínicas e laboratoriais durante os atendimentos a adesão da 

comunidade com relação ao tratamento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram selecionados sete animais naturalmente infectados por Leishmania infantum, 

diagnosticados através de três testes sorológicos, sendo dois testes rápidos (TRs): DPP® - Dual 

Parth Platform, Biomanguinhos
®
, KDDR

®
 (Porção Repetitiva de Kinesina), realizados no momento 

do atendimento, e ELISA, realizado in house no Departamento de Parasitologia do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG). Como critério de 

inclusão, os animais deveriam ser positivos em um dos TR e confirmados pelo ELISA. 

Esses animais foram avaliados clinicamente no dia do diagnóstico e uma vez por mês, após 

o início do tratamento durante as visitas do programa ChiCão ao município, sendo classificados 

conforme o estadiamento proposto pelo BRASILEISH – grupo de estudo em leishmaniose animal 

(BRASILEISH, 2018). Foram realizadas, em cada atendimento, coletas de sangue para a exames de 

hemograma, perfil bioquímico (proteínas totais, albumina, globulinas e relação 

albumina/globulinas) e exames sorológicos DPP®, KDDR® e ELISA in house (ICB/UFMG). 
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O tratamento dos animais foi baseado em dois medicamentos, o Milteforan
®
, na dose de 

2mg/kg (1ml/10kg), uma vez ao dia, durante 28 dias, associado ao alopurinol (10 a 20mg/kg), duas 

vezes ao dia, em uso constante. Além disso, os tutores eram orientados sobre condutas de prevenção 

e cuidados com os cães em tratamento ou não de LV, através da leitura de materiais impressos 

fornecidos pelo programa sobre o tema e receberam, no dia de sua inclusão, colares inseticidas de 

Flumetrina 4,5% e Imidacloprid 10% (Seresto
®

) (OLIVEIRA et al., 2017; BRASILEISH, 2018). 

 

3 RESULTADOS 

 

Em relação ao estadiamento, os animais foram considerados no estádio 3 da doença, exceto 

um, que foi considerado no estádio 2, cf. Tabela 1 (BRASILEISH, 2018). Dos sete animais, seis 

iniciaram o tratamento na primeira visita e um na segunda. Após 30 dias, seis animais retornaram 

para nova avaliação, sendo que cinco já estavam em tratamento e um começou a participar do 

tratamento na segunda visita. Na terceira avaliação, 60 dias após o início do tratamento, 

compareceram três animais, em função de um óbito e dois abandonos e, além disso, compareceu um 

animal que possuía 30 dias de tratamento. 

Os animais em tratamento, até 60 dias após o início, não apresentaram alterações na maior 

parte dos sinais clínicos, todavia, revelaram melhoras nos exames laboratoriais. Em todos, houve 

melhora na concentração de proteínas totais e globulinas, mas não nos testes sorológicos. Na coleta 

realizada aos 60 dias (T2), não foi realizado o ELISA in house (ICB/UFMG), devido à falta de 

recursos (Tabela 1). 

Um animal (A1) veio a óbito 36 dias após o início do tratamento (oito dias após o término 

do tratamento com Milteforan®). Além disso, dois animais abandonaram o tratamento, 

comparecendo somente na primeira visita. 

 

Tabela 1 - Sinais clínicos, resultados laboratoriais, sorológicos e estadiamento dos animais 

participantes do protocolo de tratamento com Milteforan® do Programa ChiCão. 

Animal Tempo 
SOROLÓGICOS Manifestações 

clínicas 

Achados laboratoriais 

(alterações) 
Estadiamento 

DPP KDDR ELISA 

A1 

T0 Positivo forte 
Positivo 

intermediário 
Positivo Sintomático 

RBC-4,8mm3(5,5-8,5); VCM-

56m3(60-77); ALB/GLOB-0,4; 

TP-12,5g/dL(5,2-8,2) 

Estádio 3 

T1 Positivo forte Positivo forte Positivo Sintomático 
RBC-1,5mm3(5,5-8,5); VCM-

18m3(60-77); ALB/GLOB-0,4 
Estádio 3 

T2 ÓBITO 

continua 
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Animal Tempo 
SOROLÓGICOS Manifestações 

clínicas 

Achados laboratoriais 

(alterações) 
Estadiamento 

DPP KDDR ELISA 

A2 

T0 Positivo fraco Positivo fraco Positivo Sintomático 
ALB/GLOB-0,4; TP-

11,5g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T1 Positivo fraco Positivo fraco Positivo Sintomático 
ALB/GLOB- 0,4; TP-

8,4g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T2 Positivo fraco Positivo forte 
 

Sintomático 
ALB/GLOB-0,5; TP-

7,1g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

A3 

T0 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 
ALB/GLOB-0,5; TP-

10,1g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T1 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 

RBC-8,8mm3(5,5-8,5); 

ALB/GLOB-0,6; TP-

8,1g/dL(5,2-8,2) 

Estádio 3 

T2 Não compareceu 

A4 

T0 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 
ALB/GLOB-0,4; TP-

12,6g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T1 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 

CHCM-16%(32-36); 

ALB/GLOB-0,3; TP-

9,7g/dL(5,2-8,2) 

Estádio 3 

T2 Negativo Negativo 
 

Sintomático 
ALB/GLOB-0,4; TP-

9,6g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

A5 
T0 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 

RBC-8,6mm3(5,5-8,5); 

ALB/GLOB-1,4; TP-

8,9g/dL(5,2-8,2) 

Estádio 2 

T1 Não compareceu 

A6 

T0 
Positivo 

intermediário 
Negativo Positivo Sintomático 

ALB/GLOB-0,7; TP-

10,0g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T1 Positivo fraco Negativo Positivo Sintomático 
ALB/GLOB-0,7; TP-

7,5g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T2 Positivo fraco Negativo 
 

Sintomático 
ALB/GLOB-0,7; TP-

8,1g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

A7 

T0 Positivo fraco Positivo fraco Positivo Sintomático 
ALB/GLOB-0,5; TP-

10,1g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

T1 
Positivo 

intermediário 
Positivo forte 

 
Sintomático 

ALB/GLOB-0,7; TP-

7,2g/dL(5,2-8,2) 
Estádio 3 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Ao analisar a Tabela 1, pode-se observar que os animais se encontravam em estádio 3 da 

doença, salvo um, que estava no estádio 2, porém, poderiam estar em estádios mais avançados, 

considerando que não foram feitos exames de função renal, devido à limitação de recursos. Esses 

exames, quando alterados, posicionam os cães em estádios mais graves e de pior prognóstico 

(BRASILEISH, 2018). 
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Outro aspecto que deve ser considerado é a hipótese de coinfecções por outros 

hemoparasitos (Anaplasma platys, Ehrlichia canis, Babesia vogeli, dentre outros), uma vez que a 

região em que foi feito o estudo possui grande número de cães errantes, facilitando a expansão dos 

vetores (pulgas e carrapatos) e, por consequência, agentes etiológicos. Essas coinfecções podem 

dificultar o tratamento da LVC por provocarem alterações semelhantes às dessa enfermidade, 

dificultando a recuperação dos cães tratados. 

No decorrer das visitas ao município, observou-se que alguns tutores não deram a devida 

importância ao tratamento proposto. Dos sete animais que começaram o tratamento, quatro 

compareceram às visitas programadas. Além do óbito ocorrido 36 dias após o início do tratamento, 

outros dois o abandonaram. Apesar de um dos medicamentos ter sido oferecido gratuitamente aos 

tutores, notou-se que ainda falta informação para a população da importância dos protocolos de 

tratamento e controle da LVC, podendo ser decorrente da falta de informação, associada ao pouco 

compromisso com a posse responsável, de maneira geral, na sociedade atual (LAGES, 2008). 

Também é possível avaliar que, mesmo havendo uma explicação pessoal junto ao 

fornecimento de folder sobre a doença e prescrição dos medicamentos, nem sempre o tratamento foi 

realizado de maneira correta. Esses fatores podem ter interferido nos resultados obtidos até o 

momento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do presente estudo, pode-se concluir que o tratamento proporcionou melhora laboratorial, 

todavia não apresentou melhora dos sinais clínicos, bem como nos testes sorológicos realizados 

(DPP/KDDR/ELISA). Outrossim, pode-se afirmar que é possível tratar animais em comunidades 

carentes, entretanto, o custo do tratamento é um fator limitante. Essa conclusão ampara-se na visão 

médica individual e não se estende ao tratamento coletivo de animais, uma vez que nesse caso seria 

necessário cálculo da amostra para estudo. O abandono ao tratamento observado acentua a 

necessidade de programas de extensão e da aplicação da Medicina Veterinária do coletivo em 

comunidades, de modo a que a posse responsável e o compromisso com o bem-estar animal sejam 

ressaltados. 

Aos tutores de animais que não retornaram foi mantida a recomendação dada durante o 

atendimento inicial que, caso desistissem do tratamento, procurassem os serviços disponíveis na 

região para o recolhimento de seu animal e mantivessem o uso do colar inseticida fornecido. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS:  

caminhos para o fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil 

 

487 

O Programa de extensão orienta de maneira verbal – oral e por escrito - formas de proteção 

dos animais para prevenção da LV. São distribuídos folders durante as visitas, bem como são 

aplicados inseticidas repelentes, além da orientação de que os tutores vacinem seus animais contra 

LV. São também dadas orientações voltadas para as outras doenças transmitidas por vetores e tal 

como doenças virais ou bacterianas, causadoras de óbito em animais da comunidade. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral canina. Tratamento da leishmaniose visceral canina. 
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