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PREFÁCIO 

 

“Todo artista tem de ir aonde o povo está... se foi assim, assim será” 

 

“Every artist has to go where people are. If it's been so, so it'll be” 

 

Wanderley Chieppe Felippe1 
 

Milton Nascimento e Fernando Brant afirmam, em uma música composta e gravada na década 

de 80 do último século: “todo artista tem de ir aonde o povo está” (Nos Bailes da Vida, 1981). O Papa 

Francisco, em sua primeira exortação evangélica, já no século XXI, fala de uma Igreja que “precisa 

tomar a iniciativa, sem medo de ir ao encontro dos afastados, de chegar às encruzilhadas dos caminhos 

para convidar os excluídos”, o que ele denominou de uma “Igreja em Saída” (Evangelii Gaudium, 

2013).  

Tanto os compositores mineiros quanto o Papa defendem a importância da relação presencial, 

face a face. E foi justamente essa prática que nos foi restringida pela pandemia imposta pela COVID-

19, como condição de sobrevivência. A Extensão Universitária, nas palavras da Prof.ª Ev’Ângela 

Barros, nossa coordenadora de publicações e editora da Conecte-se – Revista Interdisciplinar de 

Extensão, em sua Apresentação deste e-book, tem como uma das características básicas a presença e 

a proximidade. Um clima de perplexidade tomou conta de todos os educadores brasileiros, incluindo 

os das Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES). Especialmente no âmbito da Extensão, 

foi necessário nos reinventarmos e convidarmos as comunidades, as instituições e todos os grupos 

com os quais nossos projetos são desenvolvidos a participarem de novas modalidades de práticas, 

com o desafio de aprendermos juntos, sem deixarmos de acreditar na capacidade criadora do ser 

humano. E pudemos perceber, a partir dessa nova experiência, que os recursos digitais também podem 

se constituir em um novo modo de aproximação entre pessoas.   

A organização deste e-book faz parte de uma política de publicações da Pró-Reitoria de 

Extensão da PUC Minas (Proex), desenvolvida nos últimos anos, com uma série de coletâneas on-

line, publicadas na aba da Extensão na página da universidade, com acesso livre (open access) para 

todos os interessados, como uma forma de colocar em prática o objetivo de “fomentar a produção de 

novos conhecimentos capazes de ampliar a compreensão do mundo, a partir da intervenção e reflexão 

 
1 Professor do Departamento de Psicologia e Pró-reitor de Extensão da PUC Minas, Mestre em Educação e doutorando 
em Psicologia da mesma universidade. E-mail: Wanderley.felippe@gmail.com. 
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sobre os problemas regionais e nacionais”. (Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, 

2015, art. 4º, inc. V) 

Trata-se, portanto, de uma convicção de que a Extensão produz conhecimento, que beneficia 

não só a sociedade, a partir de ações com potencial de transformação, mas também a própria formação 

de nossos estudantes, cuja visão de mundo ultrapassa os limites do contexto universitário e dá novas 

direções à construção de suas carreiras profissionais.  

Dessa forma, foi criado um novo evento no calendário institucional da PUC Minas: a Mostra 

de Extensão Universitária, com oportunidade para a construção de produções acadêmicas, a partir 

da prática da Extensão, em qualquer de suas modalidades, e seu compartilhamento com os 

protagonistas – professores, estudantes, técnicos e comunidades. Restrito a princípio aos atores da 

própria Universidade, o evento foi-se ampliando para possibilitar a participação de integrantes de 

outras ICES brasileiras. O número de trabalhos inscritos, desde o início, sempre foi superior à 

capacidade das salas virtuais, previstas para apresentação oral de 60 contribuições, chegando, nessa 

última edição de 2021, a cerca de 200 propostas, oriundas de vários estados brasileiros, além da 

participação dos diversos campi e cursos da nossa própria universidade.  

A seleção de apenas 60 propostas para apresentação oral traria uma grande perda da 

possibilidade de acesso de uma grande comunidade de professores, acadêmicos e outros interessados 

na Extensão Universitária, considerando-se, de modo especial, que a maioria dos trabalhos obteve 

atribuição de mérito. Dessa forma, a opção foi a organização de e-books (dado o seu caráter virtual e 

a possibilidade de hospedagem e amplo acesso), nos quais se tornou possível a inclusão da maioria 

das contribuições encaminhadas para a Mostra de Extensão. Criou-se, assim, um canal para a 

publicação anual de um e-book, que tem sido lançado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão, nos 

últimos 6 (seis) anos em que a Mostra de Extensão tem sido realizada, estando agora integrada ao 

Seminário de Extensão, que acontece a cada ano, no segundo semestre. Além disso, alguns desses 

trabalhos têm sido selecionados para publicação em Conecte-se – Revista Interdisciplinar de 

Extensão da PUC Minas, que já lançou 10 (dez) números, ao longo de 5 (cinco) anos de existência 

e obteve seu primeiro Qualis. 

Cabe comentar ainda a relevância do Seminário de Extensão da PUC Minas 2021. 

Inspirados em Paulo Freire, declarado Patrono da Educação Brasileira, propusemos para esta edição, 

realizada no mês de setembro, o tema: “Do substantivo ao verbo: esperançar e democratizar”. 

Paulo Freire observava que a palavra “esperança” tem para muitos brasileiros, o sentido de esperar 

que as coisas aconteçam. E acreditava que era preciso agir e não esperar passivamente. Daí a 

transformação do substantivo em verbo: “esperançar”, ou seja, buscar, acreditar, não desistir, 

começar um movimento para a mudança.   
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Nós, educadores que defendemos a democracia, o combate a todas as formas de discriminação 

e opressão, a liberdade de pensamento e de expressão, a luta pelo fim da desigualdade, o pleno 

exercício da cidadania e a prática integral dos direitos humanos, trouxemos a proposta de debater e 

avançar na discussão dos sentidos e das diversas práticas educativas envolvidas nos atos e nas 

vivências de “esperançar” e de “democratizar”. 

Sem nenhuma pretensão de resumir a grande obra do professor e educador Paulo Freire, tive, 

no entanto, o desejo de voltar ao início de sua trajetória, o primeiro passo para o Plano Nacional de 

Alfabetização, quando, aceitou o convite do governador do Rio Grande do Norte, em 1963, um ano 

antes do Golpe Militar, para desenvolver seu projeto em Angicos, cidade natal do governador.  

Paulo Freire ainda não havia publicado nenhum de seus livros, o que só começou a fazer 

durante o exílio no Chile, após ser preso e perseguido pelo regime militar, quando publicou 

Pedagogia do Oprimido (1968). E, nos anos seguintes de seu exílio, em outros países, escreveu e 

publicou grande número de livros – a maioria traduzida para diversos idiomas; além disso, inspirou, 

ao longo dos anos, um número ainda superior de publicações sobre sua obra. É o brasileiro mais 

homenageado com títulos de Doutor Honoris Causa em universidades europeias e americanas. 

Naquela época inicial, em Angicos, suas ideias já estavam claras e já configuravam os 

princípios do chamado Método Paulo Freire: 

 

• A alfabetização deve ser feita a partir da realidade vivida pelas pessoas. 

• O ponto de partida devem ser as palavras usadas no vocabulário cotidiano das pessoas. 

• A educação deve fortalecer o conhecimento da pessoa sobre sua própria vida e seus 

direitos para o pleno exercício da cidadania. 

• A educação deve contribuir para a construção de uma sociedade justa. 

• A educação deve ser libertadora e emancipatória. 

 

Várias salas de alfabetização foram criadas em Angicos. As aulas eram feitas à noite, 

iluminadas por lamparinas, com cerca de 20 pessoas em cada uma, na sua maioria trabalhadores 

rurais. O projeto durava 40 horas.  

Encontrei na internet diversos vídeos, gravados em 2013, 50 anos depois, com pessoas que 

participaram da proposta freiriana de alfabetização, em Angicos. O entusiasmo pela experiência, a 

gratidão e o amor por Paulo Freire são patentes nos depoimentos. Faço aqui um registro muito 

especial: a maioria dos alfabetizados (cerca de 300 pessoas), logo após o término do período de 

alfabetização, dirigiram-se ao fórum da cidade para obter o título de eleitor e poder votar. 
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O que tudo isso tem a ver com a Extensão? A Extensão Universitária acredita na possibilidade 

de transformação da sociedade, do exercício responsável da cidadania, da prática do poder criador do 

ser humano, da esperança como postura ativa. E, exatamente por isso, as ações de Extensão não são 

feitas para as pessoas, mas junto com as pessoas, suas comunidades e instituições, na busca coletiva 

de soluções e melhores condições de vida, no exercício pleno de uma filosofia humanista, juntamente 

com a prática de uma ecologia integral e de uma nova economia inclusiva e a favor da vida.  

Posso afirmar, com certeza, que aqueles que se dedicam à Extensão Universitária são pessoas 

e cidadãos que têm consciência de que nossa luta, no campo da educação superior, é árdua, exigente 

e requer a coragem de acreditar que nosso mundo pode ser diferente. A Extensão Universitária 

acredita na possibilidade de transformação da sociedade, do exercício responsável da cidadania, da 

prática do poder criador do ser humano, da esperança como postura ativa. E, exatamente por isso, as 

ações de extensão não são feitas para as pessoas, mas junto com as pessoas, suas comunidades e 

instituições, na busca coletiva de soluções e melhores condições de vida. 

A publicação deste e-book, com a diversidade de artigos, relatos de experiências e suas 

reflexões, além de uma variedade de resumos expandidos, encaminhados para a Mostra, nos permite 

acreditar que poderemos  experimentar uma convivência que, não só reafirme nossas bandeiras e 

propostas, mas nos propicie o surgimento de novas ideias, metodologias, projetos, que sejam 

libertadores e emancipadores, ao contrário da disseminação das práticas baseadas no ódio e até 

mesmo das ações de necropolítica.  

Boa leitura a todos!   
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APRESENTAÇÃO 
 

Um novo tempo, novos formatos e práticas 

 

A new time, new formats and practices 

 

Ev’Ângela Batista R. de Barros1 

 

Temos vivenciado tempos difíceis em todos os âmbitos da vida social, nestes dois últimos 

anos. A pandemia da COVID-19 alterou dramaticamente nossas formas de ser, de estar e de conviver; 

nossos modos de trabalho, de lazer, de acesso à cultura. Muitas foram as reinvenções e a palavra 

resiliência nunca antes foi tão presentificada. Tivemos de repensar ações e estratégias e de readequar 

práticas; de adquirir novos hábitos, e alguns se perenizarão – serão parte da nova sociedade que 

deveremos ser, no pós-pandemia.  

Isso se refletiu em todos os âmbitos da vida e não poderia ser diferente na dimensão da vida 

acadêmica, com reflexos em sua tríplice edificação: no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. É sobre 

esta última que se organizou este e-book.  

Cada um dos artigos, relatos e resumos expandidos que compõem este volume, integrante da 

extensa coleção de publicações2 da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas – intitulado EXTENSÃO 

PUC MINAS: da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar –  vem consolidar 

essa visão: o que é flexível não se rompe, assume novos formatos e se fortalece. E versatilidade é 

palavra de ordem na formação extensionista – desafios, sempre os há; e o biênio 2020-2021 reforçou 

a relevância da Extensão para a formação – ética, técnica e humanística – de qualquer profissional, 

em consonância com o que dele espera a sociedade.  

O e-book é uma forma de compartilhar com um público amplo (já que é open acess) aquilo 

que se aproximou da temática do Seminário de Extensão, cujo título, em 2021, foi “Do Substantivo 

ao Verbo: Esperançar e Democratizar”3. Neste grande evento, integrante do calendário da 

Universidade, a temática freireana da esperança não ingênua e acomodada – substituída pelo 

 
1Mestre e doutora em Estudos Linguísticos (UFMG). Graduada em Letras (UFMG) e Pedagogia (UEMG). Pós-
doutoranda em Estudos do Texto e do Discurso (UFMG). Professora do Programa de Pós-graduação e do Departamento 
de Letras da PUC Minas. Titular da Coordenação Setorial de Publicações e Produções Acadêmicas da Pro-reitoria de 
Extensão. Editora gerente da Revista Conecte-se! da Pró-reitoria de Extensão PUC Minas. Coordenadora editorial das 
revistas SCRIPTA e Cadernos CESPUC de Pesquisa. E-mail: evangelabrbarros.2@gmail.com.   
2Ver demais publicações da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas em: http://portal.pucminas.br/proex/index-
link.php?arquivo=publicacao&pagina=4949 
3 Informações disponíveis em: http://portal.pucminas.br/seminariodeextensao2021/index.html.  

http://portal.pucminas.br/seminariodeextensao2021/index.html
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“esperançar”, ativo e protagonista, diante do cenário de desigualdade e injustiça social que temos 

vivido –, foi o tema condutor.  

Para Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Esperança4, esta deve ser entendida como “um 

imperativo existencial e histórico” (FREIRE, 1992, p.5). E, em se tratando de momento histórico, as 

contínuas crises – humanitária, político-econômica e social – nos convidam e incitam à ação. Ainda 

segundo o grande educador, a esperança “precisa de ancorar-se na prática” (FREIRE, 1992, p.5), 

como forma de materializar a mudança necessária, a qual se constitui no enfrentamento das crises e 

empecilhos de forma pacífica, negociada, marcada pela amorosidade, empatia e solidariedade. E 

muito desses sentimentos são o moto continuo da Extensão Universitária. 

A despeito dos obstáculos, constatamos que muito se construiu, muito se obteve em termos 

de práticas extensionistas bem sucedidas, nas “novas” modalidades, reconfiguradas, nas intervenções 

necessariamente migradas para o ambiente virtual.  

Os cerca de 200 trabalhos submetidos para o Seminário de Extensão da PUC Minas, em 2021, 

compõem um mosaico instigante e evidenciam que as equipes extensionistas – docentes, discentes, 

técnicos –, passado o “susto” inicial decorrente do cenário imposto pela pandemia da COVID-19, não 

ficaram de braços cruzados... 

Na edição especial do PUC INFORMA (2020), o pró-reitor de Extensão da PUC Minas, 

professor Wanderley Chieppe Felippe, sintetiza bem esse movimento de adaptação e flexibilização 

promovido pela Extensão, porém sem perder seu norte central, que é a reciprocidade na construção e 

disseminação de saberes: 

 

Tivemos que nos reinventar e convidar as instituições, comunidades, grupos de pessoas, 
associações de artesãos e outros profissionais a interagirem conosco de forma remota, com a 
utilização da internet, mas sem abrir mão das diretrizes e princípios básicos da extensão 
universitária: o atendimento de demandas e necessidades das comunidades, o exercício do 
diálogo, o trabalho ‘junto com’ e não ‘para’, a contribuição para uma formação de qualidade 

de nossos estudantes, a busca de práticas que possam ajudar a transformar nossa sociedade 
em instância de inclusão e não de segregação, marginalização e exclusão.  (PUC INFORMA 
ESPECIAL: regime remoto letivo, 2020). 

 

Cada modalidade de Extensão, em cada universidade do país (e aqui temos um belo panorama, 

com trabalhos de Norte a Sul do Brasil) precisou se reconfigurar, a partir dos objetivos propostos, 

considerando a concretude da crise sanitária e consequentes quarentena e isolamento social, o que 

implicou a impossibilidade da presença e da proximidade (um dos traços mais característicos da 

Extensão).  

 
4 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
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Fácil, não foi – e cada autor(a) aqui deixa sua visão dessa mudança – mas, certamente, o desejo 

de não interromper o contato com as comunidades e beneficiários, mostrou que era viável a criação 

de novos formatos de acessar o público-alvo. Lives, oficinas on-line, reuniões em plataformas 

diversas – Google Meet, Teams, Zoom, entre outras –, reuniões de planejamento e de apresentação de 

resultados utilizando aplicativos – como o WhatsApp –, criação de formas de exposição de conteúdo 

e de contato virtualizado em redes sociais – como Instagram, Facebook, YouTube... É sobre toda essa 

inovação que passou a fazer parte de nosso cotidiano que vimos falar neste e-book.  São diversas as 

temáticas, as modalidades encontradas para continuar a interlocução da Universidade com a 

sociedade – o que, afinal, é a razão de ser desta instituição.  

Esperamos que esta coletânea cumpra sua função e mostre o quanto a Extensão está presente 

na vida dos brasileiros, em especial num momento crítico como o atual, em que, por vezes, a equipe 

de uma Universidade do entorno é, senão a única, a mais importante forma de disseminação de 

conhecimento, de arte, de cultura e de formação.  

Ótima leitura, ótimas reflexões a todos! 
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Do Substantivo ao Verbo: esperançar e democratizar 

 

From Noun to Verb: hope and democratize 

 
Camila da Conceição Mendes Costa1 

Emmanuele Araújo da Silveira2 
Luciana Fagundes da Silveira3 

 
 
Esperança é uma das criações mais dignas da inteligência humana. Ela parte da constatação 

de que nunca estamos completos e de que nenhuma realidade é definitiva. Sendo assim, ela nos 

permite acreditar que a ação produz novas realidades econômicas, sociais, culturais e políticas.  

Não se trata da esperança de nos compreendermos passivamente, em mera espera diante do 

mundo. Por meio da ação concreta, o humano também se constrói. Ele necessita produzir sentido e 

significado na história. Sem esperança, o homem teria entrado em extinção pela ausência dos sentidos, 

de caminhos a seguir. Sem formular a direção de nossos avanços no futuro, não podemos formular 

significados. Esperançar é verbo criador que permite a fé do humano na sua emancipação das relações 

de injustiça. No Seminário de Extensão em 2021, os verbos: “Esperançar e Democratizar” 

referenciaram toda a programação do evento, que aconteceu online entre os dias 22 e 23 de setembro.  

Diante de um cenário pandêmico mundial e da polarização política evidenciada no Brasil –  

impactado pelos crescentes discursos de ódio, pela intolerância com a diversidade, pela indiferença 

com as minorias, pelo aumento significativo da pobreza no país e mundo, pela exacerbação dos 

direitos individuais em detrimento do coletivo –,  a organização do Seminário de Extensão se propôs 

a pautar essas temáticas. Trazendo para as mesas-redondas e para o debate pesquisadores de âmbito 

nacional, professores, alunos, integrantes de movimentos sociais diversos, tivemos dois dias ricos e 

cheios de reflexões e indagações.   

Por que 1% dos mais ricos do planeta se tornaram donos de 50% das riquezas produzidas por 

toda a sociedade?  Por que 800 milhões de pessoas passam fome, quando o mundo produz grãos, mais 

de 1 quilo, por pessoa, por dia? Por que dezenove milhões de brasileiros acordam atualmente sem 

saber se vão conseguir alguma refeição? Sim, falamos da economia atual e da necessidade de 

 
1 Especialista em Marketing Estratégico. Graduada em Comunicação Social com ênfase em Relações Públicas pela PUC 
Minas. Funcionária das Coordenações Setoriais de Produção Acadêmica e Publicação, e Cursos e Eventos da Pró-reitoria 
de Extensão. E-mail: camila2801@gmail.com.  
2 Graduada em Ciências Econômicas pela PUC Minas. Funcionária da PUC Minas. Articuladora pela Economia de 
Francisco e Clara. Conselheira do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG). Funcionária da 
Coordenação Setorial de Cursos e Eventos da Pró-reitoria de Extensão. E-mail: emmanueleas@hotmail.com. 
3 Mestre em Administração, Professora dos cursos de Administração e Comunicação da PUC Minas. Responsável pela 
Coordenação Setorial de Cursos e Eventos da Pró-reitoria de Extensão. E-mail: lufagundessilveira@gmail.com. 
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construirmos uma economia “realmada” que inclua e integre, aos moldes preconizados pelo Papa 

Francisco. Refletimos também sobre os desafios da democracia no Brasil e os seus inimigos. Por 

meio da conferência de abertura com o professor, estudioso, comunicólogo e escritor Eugênio Bucci, 

foi possível refletir sobre a fragilidade e a vulnerabilidade da democracia no país. Sim, ela tem 

inimigos! Um pelotão, um exército de pessoas, que resistem a um Brasil mais solidário, justo, livre e 

inclusivo. Segundo Bucci: “A democracia é um trabalho, é uma construção de seres humanos e não 

é garantida, a não ser que existam seres humanos comprometidos com ela. Sem seres humanos, 

comprometidos com a democracia, não há democracia”.  

Num claro compromisso com a democracia e com os direitos humanos, o Seminário de 

Extensão avançou com mais debates. 

Dentre as inquietações propostas, pautamos também a saúde física e mental e até onde vai o 

direito individual e o coletivo, num cenário de pandemia. Usar máscara pode ser uma decisão 

individual, sendo a doença uma transmissão comunitária? E quando a negação do uso revela 

publicamente toda a violência do humano? Como anda a saúde mental em tempos de pandemia?  

Outra mesa, potente, abordou a disseminação de textos mentirosos, extremistas e difamatórios. Por 

meio dela, refletimos sobre as Fake News e como elas são disseminadas por meio de robôs e disparos 

em massa, incentivando o preconceito, a violência e trazendo riscos para a saúde pública e para a 

democracia. 

Encerrando as atividades do Seminário, contamos com uma mesa que deu voz a mulheres, 

indígenas, quilombolas, numa clara certeza de que a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática pressupõe um processo político continuado de reivindicações e de conquistas que 

alarguem a noção de cidadania, abarcando grupos marginalizados. 

Cabe ressaltar que, para além das mesas-redondas, as duas tardes do Seminário de Extensão 

foram destinadas para exposições de trabalhos extensionistas, envolvendo docentes e discentes da 

PUC Minas e de diversas Instituições de Ensino do país. Sem dúvida, um momento rico de 

compartilhamento de vivências, metodologias e intervenções extensionistas que se deram na conexão 

com políticas públicas e com jovens, adultos, pessoas em situação de rua, isto é, públicos 

especialmente vulneráveis.  

Concorreram para a apresentação durante o evento, 188 trabalhos. A equipe de pareceristas 

composta por 122 professores da PUC Minas e convidados externos, selecionou 60 trabalhos para 

apresentação. Seguindo a metodologia de 2020, as apresentações foram previamente gravadas pelos 

autores, em vídeos de até 7 minutos. Os 60 trabalhos foram divididos em 10 salas virtuais e, após a 

exposição em vídeo, abriu-se para o debate entre expositores e participantes do evento, que puderam 

interagir por meio de perguntas apresentadas no chat do canal da  Extensão PUC Minas no YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCWY3_3Tau9KkdDifV-P7MZg
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APURAÇÃO DE DADOS QUANTITATIVOS DO SEMINÁRIO DE EXTENSÃO  

 

Em função da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, todo o evento foi virtual. Os 

convidados, palestrantes e expositores, ocuparam salas do Zoom e o público acadêmico interno e 

externo pôde prestigiar e interagir com a programação do Seminário de Extensão 2021, via canal 

da Extensão PUC Minas no YouTube, com transmissão simultânea. De modo a garantir uma maior 

presença de público, a organização do evento não exigiu inscrição prévia, mas estimulou a 

certificação dos presentes. As pessoas que desejassem ser certificadas foram orientadas a se inscrever 

na plataforma do Sympla, pelo link disponível na descrição da atividade no YouTube, o que implicou 

a certificação apenas em tempo real. 

Com base nos dados registrados pelo Sympla e pelo canal de Extensão da PUC Minas no 

YouTube foi possível compreender, de modo parcial, o perfil do público que acompanhou o evento, 

o seu alcance e o engajamento gerados. 

 

Análise dos dados extraídos pelo Sympla 

 
Conforme cadastros realizados nesses links do Sympla, 703 pessoas registraram mais de 1300 

participações em todo o evento. Com base nesses dados, apresentamos nos gráficos a seguir (1 a 3) o 

perfil dos participantes que solicitaram a certificação, durante o evento. Observou-se uma 

preponderância de graduandos da PUC Minas, fundamentalmente, discentes ligados ao Instituto de 

Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), com 157 solicitações, seguidos de graduandos da Faculdade 

Mineira de Direito (FMD), com 108 pedidos de certificação. No que concerne às unidades / campi 

com maior adesão ao evento foram: Coração Eucarístico (258) e Poços de Caldas (213).  

 

Gráfico 1 – Vínculo dos participantes com a PUC Minas. 

 
Fonte: Dados do evento Seminário de Extensão 2021. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWY3_3Tau9KkdDifV-P7MZg
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Gráfico 2 – Unidade dos participantes 

 
Fonte: Dados do evento Seminário de Extensão 2021. 

 

Gráfico 3 - Departamento ou área de vínculo dos participantes 

 
Fonte: Dados do evento Seminário de Extensão 2021. 

 

Vale ressaltar que, com a abertura do edital da Mostra de Extensão para outras IES e ampla 

divulgação do evento pelas mídias digitais institucionais e redes sociais, registrou-se uma ampliação 

do público externo, que neste ano foi composto, em sua maioria, pela comunidade acadêmica de 

várias Instituições de Ensino de Minas Gerais e do país como: FDP, IPEMIG, FAFIRE, FEEVALE, 

IFC – Camboriú, IFTM-Uberlândia, PUC Campinas, PUC Goiás, PUC SP, UDESC, UENF, UFJG-

GV, UFLA, UFMG, UFVCRP, UNICAMP, UFSJ, UNICEPLAC e UNIVALE.  
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Análise dos dados extraídos pelo canal Extensão PUC Minas no YouTube  

 

Em sua segunda edição on-line, constatou-se que o Seminário de Extensão da PUC Minas 

registrou aumento e maior diversidade do público participante, com presenças do norte ao sul do 

Brasil. A modalidade virtual favoreceu, fundamentalmente, a exposição de trabalhos integrantes da 

Mostra de Extensão, com representantes de IES de várias regiões, propiciando assim o 

compartilhamento e a troca de experiências de atividades extensionistas desenvolvidas em todo o 

território brasileiro.  

Os dados dos visitantes das plataformas: Sympla e do YouTube registraram o aumento do 

público desse ano (2021) em comparação com as edições anteriores (2016 a 2020) do Seminário de 

Extensão4.Com transmissão simultânea pelo canal de Extensão da PUC Minas no YouTube, toda a 

programação do Seminário de Extensão 2021, com o tema “Do Substantivo ao Verbo: esperançar e 

democratizar”, registrou 4.625 visualizações nos dois dias em que o evento foi realizado, com o 

registro de 418 curtidas.  

A duração média de visualizações foi acima de 4 horas, com o registro de 33.507 impressões, 

isto é, quantas vezes as miniaturas do vídeo foram exibidas para o espectador na plataforma do 

YouTube (gráfico 05). O público que prestigiou o evento foi composto em sua maioria pelo gênero 

feminino (87%) com a faixa etária entre 18 a 24 anos (74%) 

 

Gráfico 05 - Impressões e taxa de cliques5 

 
Fonte: Extensão PUC Minas, 2021. 

 
4Conforme dados expostos nos volumes anteriores da coleção de e-books “EXTENSÃO PUC MINAS”. Disponíveis 

em: < http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&pagina=4949 >. 
5 É importante destacar que essa métrica descreve o comportamento do público diante todo o conteúdo disponível no 
canal durante o período estipulado.  

http://portal.pucminas.br/proex/index-link.php?arquivo=publicacao&pagina=4949
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Mediante o exposto, compreende-se que o evento virtual cumpriu com os seus propósitos. 

Sem dúvida, o Seminário de Extensão 2021, uniu a comunidade acadêmica interna e externa, para 

refletir sobre os contextos político, econômico e social do Brasil, conjugando forças e apresentando 

intervenções claras de enfrentamento das desigualdades, num trabalho ativo em prol da 

materialização dos verbos esperançar e democratizar.  
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Qual o rumo desta PROSA?                                                                                                   

Assessoria Técnica Virtual na autoprodução do espaço em tempos de pandemia 

 

Cecília Moutinho Silva1 
Lívia Carolaine Jardim Viana2 

Arthur Barbosa Araújo3 
Viviane Zerlotini da Silva4 

 

RESUMO 
A formação de autoprodutores em saberes ambientais requer outra postura dos técnicos extensionistas. A adoção de uma 
linguagem libertária, nos termos de Paulo Freire, mobiliza os estudos sobre o processo histórico de luta pela terra, 
enfrentado por grupos sociais marginalizados pela produção capitalista do espaço, o emprego de métodos colaborativos 
de pesquisa de campo (observação participante, entrevista em narrativa, codificação) e a compreensão da linguagem como 
uma prática social. Desse ponto de vista, assessor e assessorado mobilizam a linguagem técnica, cotidiana e da memória 
em suas atividades de autoprodução do espaço. 
 
Palavras-chave: Autoprodução do espaço. Praxiologia da linguagem. Assessoria Técnica. 

 

Where is this PROSA going?                                                                                          

Virtual Technical Advisory in the self-production of space in times of pandemic 

 

ABSTRACT 

The formation of self-producers in environmental knowledge requires another posture from the extension technicians. 
The adoption of a libertarian language, in terms of Paulo Freire, mobilizes studies on the historical process of struggle for 
land, faced by social groups marginalized by the capitalist production of space, the use of collaborative field research 
methods (participant observation, narrative interview, coding) and the understanding of language as a social practice. 
From this point of view, advisors and adviseds mobilize technical, everyday and memory language in their activities of 
self-production of space. 
 
Keywords: self-production of space. Language Praxiology. Technical advisory. 
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(PUC Minas), pós-doutoranda em Engenharia de Produção no Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG / NPGAU, Mestre 
em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia da UFMG, líder do grupo PEU, coordenadora do projeto de 
extensão PROSA. Núcleo de Programas, Projetos, Atividades, Cursos e Eventos de Extensão - NUPAE. E-mail: 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde sua proposta inicial, a ação formativa do PROSA: Programa de Formação de 

Autoprodutores em Saberes Ambientais abarca questões relativas a processos socioambientalmente 

sustentáveis de urbanização em territórios autoproduzidos: (a) a recuperação ambiental e a análise da 

capacidade de suporte do sítio (infraestrutura); (b) a implantação de sistemas de urbanização, de uso 

coletivo, e estratégias de compensação ambiental (mesoestrutura); (c) a requalificação de construções 

autoproduzidas (superestrutura). As atividades do grupo de ensino, extensão e pesquisa Produção do 

Espaço Urbano no Brasil (PEU), do CNPq, nos deixaram clara a necessidade de valorização dos 

saberes mobilizados pelos autoprodutores na produção do espaço. A preparação, o registro, a 

elaboração e o retorno coletivo das práticas e materiais didático-formativos com os autoprodutores 

do espaço - que inclui os técnicos, sempre em formação - representa o reconhecimento, a valorização 

e a validação de seu modo de produção e de seu território. 

Esse posicionamento requer um outro modo de pensar, agir e comunicar, como nos diz o 

educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (1921-1997), ao analisar a extensão dos técnicos agrícolas 

nos territórios de comunidades rurais: 

 

Não há pensamento que não esteja referido à realidade, direta ou indiretamente marcado por 
ela, do que resulta que a linguagem que o exprime não pode estar isenta destas marcas. 
Por fim, no parece claro o equívoco ao qual nos pode conduzir o conceito de extensão: o de 
estender um conhecimento técnico até os camponeses, em lugar de (pela comunicação 
eficiente) fazer do fato concreto ao qual se refira o conhecimento (expresso por signos 
lingüísticos) objeto de compreensão mútua dos camponeses e dos agrônomos. 
Só assim se dá a comunicação eficaz e somente através dela pode o agrônomo exercer com 
êxito o seu trabalho, que será co-participado pelos camponeses. (FREIRE, [1969], 1985, p. 
48). 

 

Ressalta-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão presente nos princípios, 

objetivos e metas do projeto. O PROSA favorece a produção de conhecimento interdisciplinar e 

transescalar, pois o aperfeiçoamento dos dispositivos nos territórios autoproduzidos requer as 

parcerias com vários campos de conhecimento como Engenharia Sanitária (estudo coletivo sobre os 

dispositivos de tratamento de água e geração de composto), Engenharia de Produção 

(acompanhamento ergonômico das atividades de instalação e manutenção dos dispositivos pelos 

moradores), Ciências Biológicas (educação ambiental) e Geografia (estudo do solo e sua 

permeabilidade). 

Em tempos de pandemia, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), o PROSA se 

ajustou para apoiar as atividades de assessoria técnica, no regime remoto. Desde março de 2020 até 
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o presente momento, vivemos um período de incertezas entre a tomada de medidas de isolamento 

social e a expectativa de retomada de atividades, a partir da vacinação de todos. 

Em março de 2020, com a chegada da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) instituiu o Comitê de Enfrentamento à Epidemia 

do COVID-19 e a Situação de Emergência em Saúde Pública. Como medida para conter a propagação 

da infecção causada pelo vírus, a Universidade interrompeu as atividades presenciais do ensino, da 

pesquisa e também da extensão. No entanto, isso não significou a interrupção das atividades 

extensionistas. A PROEX solicitou a todos os professores coordenadores de projetos de extensão um 

plano para continuidade das ações, em consonância com a missão universitária da instituição: 

 
Tivemos que nos reinventar e convidar as instituições, comunidades, grupos de pessoas, 
associações de artesãos e outros profissionais a interagirem conosco de forma remota, com a 
utilização da internet, mas sem abrir mão das diretrizes e princípios básicos da extensão 
universitária: o atendimento de demandas e necessidades das comunidades, o exercício do 
diálogo, o trabalho ‘junto com’ e não ‘para’, a contribuição para uma formação de qualidade 

de nossos estudantes, a busca de práticas que possam ajudar a transformar nossa sociedade 
em instância de inclusão e não de segregação, marginalização e exclusão”, explica o pró-
reitor de Extensão, professor Wanderley Chieppe Felippe. (PUC INFORMA ESPECIAL: 
regime remoto letivo, 2020). 

 

Diante da confirmação dos primeiros casos de COVID-19 em Belo Horizonte e da iminência 

de agravamento da proliferação do vírus, naquela ocasião, o grupo PEU elaborou um protocolo de 

segurança para a continuidade das atividades, mesmo em isolamento social. Pareceu-nos claro que 

nossas discussões sobre a linguagem da autoprodução do espaço estavam sendo requeridas no âmbito 

do uso de novas tecnologias de informação e comunicação. A comunicação a distância, para a 

autoprodução do espaço entre assessores e assessorados e para a formação de saberes ambientais de 

todos os envolvidos, revelou-se crucial neste momento, embora esta tecnologia já fosse pauta de 

discussão desde os anos 1960: 

 

O nosso mundo está em processo de transformação estrutural desde há duas décadas. É um 
processo multidimensional, mas está associado à emergência de um novo paradigma 
tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e informação, que começaram a tomar 
forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual por todo o mundo. Nós sabemos 
que a tecnologia não determina a sociedade: a sociedade é que dá forma à tecnologia de 
acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. 
Além disso, as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos 
efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. A história da Internet fornece-nos amplas 
evidências de que os utilizadores, particularmente os primeiros milhares, foram, em grande 
medida, os produtores dessa tecnologia. (CASTELLS, 2005, p.17). 

 

As atividades do PROSA originaram-se da experiência do grupo PEU, em especial das edições 

várias do Programa Construção e Cidadania (PCC), da assessoria técnica às ocupações urbanas e aos 
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catadores de material reciclável que vivem e trabalham na região metropolitana de Belo Horizonte 

(BH) e da recente produção de material didático-pedagógico, elaborado para a Assessoria Técnica 

Virtual (ATV), em função da crise pandêmica e de acordo com os protocolos de segurança 

institucionais. 

O PCC tinha como objetivo a formação de profissionais para a construção civil mediante 

oficinas extensionistas. Tratava-se de formar sujeitos capacitados não apenas tecnicamente (para 

realizar seu trabalho, para mensurá-lo, para lhe atribuir um valor), mas também para a compreensão 

da cadeia produtiva da AU e de suas contradições (dominação técnica, divisão do trabalho e 

degradação ambiental). O acúmulo de experiência no Programa conduziu à reformulação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do Curso Arquitetura e Urbanismo (AU), em que se propuseram, de um 

lado, o "Canteiro de Obras”, espaço de experimentação hoje parcialmente implantado, e a Escola de 

Formação de Mão de Obra, atualizada para Programa de Formação de Autoprodutores em Saberes 

Ambientais (PROSA), que empresta o nome a este projeto. Sendo prolífica a produção do PEU nos 

últimos 13 anos, tratou-se de abri-la ao conhecimento daqueles que ali se envolveram e ainda se 

envolvem - alunos, professores, público-alvo - bem como do público externo, mediante a produção 

colaborativa do material didático-pedagógico. Produção já de natureza virtual, que se presta a um 

processo aberto de produção do espaço, pois o autoprodutor está no comando, invertendo a lógica 

concepção-produção e reduzindo suas distâncias. 

A inversão e a simultaneidade das ações promovem o desenvolvimento de uma linguagem 

decolonial. O semiólogo argentino e professor de literatura Walter Mignolo afirma que a 

racionalidade universal, própria do pensamento do mundo moderno, é uma forma de exteriorizar o 

subalterno (o atrasado, o bárbaro, o primitivo), sua subjetividade, suas narrativas e categorias de 

pensamento. O autor reivindica uma nova gramática que seja capaz de promover uma construção 

comunal e pluriversa, sem a necessidade de um plano mestre, construído por uma elite que 

pretensamente sabe o que é bom para todos (MIGNOLO, 2007). 

Trata-se, portanto, de elaborar e de aplicar aos territórios o material didático-pedagógico 

elaborado com eles e, neste momento de mais uma crise ambiental, trata-se de recorrer a métodos 

colaborativos apoiados por meios de comunicação à distância para fomentar a relação entre 

assessorados e assessores (Escritos: cartilhas, manuais e brochuras. Sonoros: podcast e telefone. 

Audiovisuais: vídeos de curta duração. Multimídias: videoconferências e lives), de modo a preservar 

o distanciamento físico, mas não o isolamento dos assessorados, já marcados por histórica exclusão 

socioespacial. 

O material foi produzido a partir das experiências remotas de ATV, construídas com os 

assessorados em 2020, portanto, pelas práticas em regime remoto realizadas nos projetos a estes 
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articulados e delas constituindo um registro: diário virtual de obras. O diário será apresentado a partir 

das discussões teóricas: (a) histórica exclusão socioespacial dos grupos assessorados pelo PEU, (b) 

linguagem da autoprodução do espaço e (c) instrumentos de comunicação e informação. 

 

2 HISTÓRICA EXCLUSÃO SOCIOESPACIAL 

 

O PROSA busca romper com o processo tradicional de assessoria técnica, em que o saber 

técnico formal prevalece sobre o popular ou o nega, inclusive em sua potência. A linguagem deve se 

tornar ferramenta de aproximação, visto que, nos diferentes processos de diálogo e escuta, é 

necessário descentralizar as decisões e desconstruir a imposição de conhecimento. Do atrito entre o 

conhecimento técnico e o popular, surge uma reorientação do papel social do arquiteto-urbanista, ao 

reconhecer os autoprodutores como principais atores na produção do espaço, em uma perspectiva de 

preservar a autonomia de ambos. 

Esses territórios autoproduzidos, ainda que reprodutores de espoliações várias e injustiças 

sociais, oferecem um espaço para a experimentação de técnicas e práticas de construção que não são 

tão predatórias e degradantes ambientalmente como no modelo hegemônico da cidade formal. Isso 

ocorre por conta da incompletude da urbanização, e tem um grande potencial já que o consumo de 

recursos é baixo, 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. 

O PEU presta assessoria técnica a comunidades que autoproduzem seus territórios, com 

acesso restrito a informações técnicas. No Brasil, de 20% a 90% da população urbana vivem em 

assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados - dependendo do estado 

brasileiro onde está localizada (IBGE, 2010). Em Minas Gerais, 23,4% da população vivem em 

assentamentos precários (IBGE, 2010). 

Para ser considerado um assentamento precário, deve-se cumprir ao menos uma das seguintes 

condições: densidade morador/dormitório maior que três; abastecimento de água por outras formas 

que não seja ‘rede geral de distribuição’; esgotamento sanitário de outros tipos que não sejam ‘rede 

geral de esgoto pluvial’ ou ‘fossa séptica’; lixo com destinações diferentes de ‘coletado diretamente 

por serviço de limpeza’ ou ‘colocado em caçamba de serviço de limpeza’; gasto com aluguel ser igual 

ou superior a 30% do total da renda domiciliar (IBGE, 2010). 

As comunidades, para as quais, tradicionalmente, o PEU presta assessoria técnica apresentam 

ao menos uma dessas condições. São vilas, favelas, ocupações urbanas, quilombos, conjuntos 

habitacionais de padrão popular - cuja população convive com algum tipo de precariedade. Em 2020, 

o PEU assessorou seis ocupações urbanas: Rosa Leão (1500 famílias), Esperança (1800 famílias), 
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Vitória (2500 famílias), Helena Grego (250 famílias), Tomás Balduíno (300 famílias), o 

chacreamento Vista Alegre, no município de Esmeraldas, a comunidade Bento Rodrigues, ambas 

atingidas pelo crime ambiental do Rio Paraopeba (12 famílias) (40 famílias), a associação de 

catadores de material reciclável e a comunidade rastafari Roots Ativa que atuam em Santa Tereza (40 

catadores). Tais comunidades convivem com algum tipo de conflito socioambiental urbano, seja ele 

fundiário (ameaça de despejo), civil (ameaça de escorregamentos e inundações) ou social (“situação 

de desproteção a que vastas camadas pobres se encontram submetidas no que concerne às garantias 

de trabalho, saúde, saneamento, educação e outros componentes que caracterizam os direitos sociais 

básicos de cidadania” (KOWARICK, 2009, p.19). 

Para a economista, mestre em Educação (nas áreas de Filosofia e História), doutora em 

Ciências Humanas (na área de Ciências Sociais) e vice-coordenadora do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED) da Universidade Federal de São Carlos, Norma Valêncio, 

os desastres são acontecimentos trágicos socialmente construídos (VALENCIO, 2019). São antes 

acidentes tecnológicos do que eventos naturais. Ela demonstra, a partir de estudos de cientistas 

sociais, que a presença de riscos socioambientais em determinado território, por vezes relacionados a 

conflitos fundiários, é anterior à ocorrência do desastre, revelando a marginalização que grupos 

sociais que ali habitam já vêm sofrendo ao longo do tempo: 

 

Em outros contextos nacionais, nos quais as desigualdades sociais permaneceram mal 
equacionadas na agenda pública local, estudos têm se dedicado a analisar como os riscos 
iniquamente distribuídos no território, seguindo demarcações econômicas e étnicas bem 
definidas, têm sido negligenciados em relação aos habitantes com menor recursos de voz. 
Uma vez que tais riscos se materializam como desastres, tem-se visto que a experiência de 
sofrimento social é mais profunda para os que sentiram que o seu processo de marginalização 
processual seria mais abruptamente aprofundado ante a crise. (VALENCIO, 2019, 126-7). 

 

O impacto ambiental reforça a condição de abandono social a que certos grupos sociais estão 

submetidos: 

após um breve anteparo assistencialista recebido na fase aguda da crise, terão que se haver 
com doses de crueldade institucionalizada que confirmam o sentido amplo de que 
desmerecem um tratamento condigno, até que se conformem com o seu novo estágio de 
abandono social (BULLARD, 2006; TIERNEY, BEVC e KULIGOWSKI, 2006; 
VALENCIO, SIENA e MARCHEZINI, 2011). O processo de barbárie que deflagra desastres 

ditos naturais encontra, assim, o seu correspondente naquele que torna os desastres um 
ambiente propício para dilapidar de vez as pretensões de cidadania daqueles que até então 
aprendiam, no dizer de Das e Poole (2008), a viver pelas margens, isto é, convocavam 
alternativamente os seus próprios talentos, habilidades e redes de apoio para garantir a sua 
territorialidade e meios de provimento diante forças impeditivas do Estado e do mercado. 
(VALENCIO, 2019, 128-9). 
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Esses conflitos são históricos no Brasil, desde a invasão europeia, nos anos 1500. A 

implantação das cidades coloniais no Brasil, para controlar a extração de riquezas, acentuaram as 

contradições entre colonizadores e colonizados: 

 

Os conflitos para controlar os espaços de poder que as cidades coloniais representavam 
envolveram o Estado colonial, a Igreja, o capital comercial, e outros interesses locais e 
regionais da colônia que incluíam demandas e pressões colocadas pelos grupos sociais mais 
explorados, tais como os trabalhadores urbanos, índios, mestiços e escravos negros. 
(MONTE-MÓR, 2001, 2). 

 

A herança colonial das cidades brasileiras produziu dois efeitos na atual produção social do 

espaço: por um lado, os descendentes desses grupos sociais ainda enfrentam sérias dificuldades para 

acessar o direito à cidade; por outro, essa herança colonial tem encoberto o fato de que a autoprodução 

do espaço é uma característica cultural do País, tal qual demonstra o modo de construção dos povos 

originários. "A cidade tal como a concebemos, é uma construção externa ao Brasil pré-Cabralino" 

(MONTE-MÓR, 2001, 2). 

Maricato, em 1979, reconheceu um outro modo de produzir espaço nas cidades brasileiras, 

diferente daquele modo que concentra riquezas, como a cidade para o capital: 

 

A autoconstrução, o mutirão, a auto-ajuda, a ajuda mútua são termos usados para designar 
um processo de trabalho calcado na cooperação entre as pessoas, na troca de favores, nos 
compromissos familiares, diferenciando-se, portanto, das relações capitalistas de compra e 
venda da força de trabalho” (MARICATO, 1979, p. 71). 

 

Tais processos, longe de serem originários do período pré-colonial, são fruto de um longo 

período de conflitos fundiários que estas populações são submetidas. 

 

3 LINGUAGEM DA AUTOPRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

Em nossos estudos sobre linguagem, estamos vinculados à linha de pensamento construtivista, 

que a concebe como uma prática social, em consonância com a ideia de reconhecer as práticas da 

linguagem dos autoprodutores do espaço e sua dimensão praxiológica: 

 

De um ponto de vista sociolinguístico, a actividade de linguagem desenvolve-se sempre em 
situações sociais: os participantes, os lugares, as acções em comum, as temporalidades, as 
relações sociais, etc., agem sobre as práticas da linguagem e determinam-nas. Elas 
condicionam as escolhas de língua em situações multilingues, de estilos, de registros, os 
tópicos, os géneros de discursos, etc. Existe também uma acção própria da linguagem, um 
“agir verbal” sobre as situações, que foi colocado em evidência e teorizado por diferentes 
dispositivos teóricos: pelo conjunto da corrente da pragmática, cujo objecto é compreender e 
descrever a linguagem enquanto acto (em particular graças às noções de performatividade, 
de enunciados performativos e de actos de linguagem), pela corrente da etnometodologia. 
(BOUTET, 2021, p. 345). 
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A intenção final é produzir material de formação que expresse a visão do mundo da 

autoprodução, a gramática da vida. A formação a partir do território, por sua natureza prática, exige 

o acompanhamento do PROSA em outras linhas de atuação do PEU, além do desenvolvimento da 

linguagem decolonial: aprimoramento de tecnologias de urbanização sustentável, elaboração de 

mapas de capacidade de sítio, levantamento socioespacial, regularização fundiária plena e 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos para os assessorados. 

O projeto de extensão PROSA visa produzir material de formação que contemple o 

reconhecimento e a análise das demandas apresentadas por comunidades e grupos sociais que 

autoproduzem seus espaços, tradicionalmente invisíveis frente às políticas públicas e aos olhos da 

sociedade. O objetivo é a valorização da autoprodução e a disseminação dos processos de formação 

que surgem do atrito entre técnicos e moradores durante a assessoria técnica. Em 2020, a tentativa foi 

manter a efetividade da formação de autoprodutores, em uma situação de isolamento social, a partir 

da adoção de uma linguagem emancipadora da assessoria técnica: 

 

Por isto mesmo, a expressão “extensão educativa” só tem sentido se se toma a como prática 

da “domesticação”. Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a 
“sede do saber”, até a “sede da ignorância” para “salvar”, êste saber, os que habitam nesta. 
Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 
pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em 
diálogo com aquêles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que êstes, 
transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente 
saber mais. (FREIRE, [1969], 1985, p. 15). 

 

Considerando que o PROSA é um ambiente de ensino-aprendizagem que privilegia a 

circulação dos diversos tipos de conhecimento envolvidos na produção do espaço, parte-se do 

princípio de que sua abordagem, aberta, deve não só se transformar segundo as transformações 

mesmas dos processos e técnicas de ensino-aprendizagem, de planejamento e projeto, de execução e 

gestão, como, reciprocamente, provocá-las. 

Paralelamente à definição de tal procedimento metodológico, vislumbra-se a necessidade de 

práticas pedagógicas também como uma chance de se experimentarem arranjos espaciais outros, 

promissores de outra economia de recursos que possam vir a interessar à gestão do espaço das cidades 

e do meio ambiente. O processo aberto de assessoria técnica permite a tomada de consciência do 

espaço de todos e do próprio espaço, das relações espaciais (que são também sociais) entre público, 

coletivo e privado, entre natural e transformado, flagrando-se intenções e práticas de apropriação e 

de transformação do território, orientando uma aprendizagem mútua entre técnicos e moradores, 

ambos autoprodutores do espaço. 
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Tais práticas político-pedagógicas pretendem a compreensão, a reunião e a colaboração entre 

conhecimentos especializados e saberes tradicionais. Visitas técnicas, reuniões, encontros, aulas ou 

aulões, oficinas, jogos, canteiros, mutirões constituem, ao mesmo tempo, atividades de sensibilização 

e de capacitação no espaço da ocupação. No campo, a metodologia colaborativa consiste em 

encontros com as lideranças, passeios acompanhados pela ocupação, entrevistas em narrativas com 

moradores e codificação. Importa compreender a história do cotidiano de autoprodução do espaço e 

o modo como ele é produzido. Durante o regime remoto, o projeto de extensão usou esse material, 

produzido entre 2015-2020, para trabalhar na sistematização da linguagem da autoprodução. Foi 

empregada uma etapa da Grounded Theory, que codificou as narrativas dos autoprodutores, obtidas 

em passeios acompanhados e em entrevistas em narrativa. 

O passeio acompanhado é um método de análise espacial, próprio da observação-participante, 

que consiste de uma caminhada pelo espaço, em que o técnico especialista é acompanhado pelos 

usuários (BECHTEL, 1997). Embora o campo da Pesquisa Pós-Ocupação tenha sistematizado a 

técnica, ela é adotada pelos arquitetos e urbanistas. A entrevista em narrativa (BAUER, 1996) é 

realizada em quatro etapas: iniciação, narração, interrogatório e “bate-papo”. A fase de iniciação 

compreende a elaboração de perguntas “exmanent”, a partir do interesse do pesquisador e expressam 

formulações e linguagem desse último. 

O PEU tem interesse em compreender as características do modo de autoprodução do espaço: 

aspectos tecnológicos (obtenção de materiais, técnicas construtivas, equipamentos utilizados) e 

sociais (organização, negociação, divisão de tarefas). Tais questões, as quais não são apresentadas 

aos informantes, servem como pontos de atenção à medida que os relatos abordam as questões de 

interesse do extensionista. Na etapa de narração, o extensionista apresenta o tema geral da pesquisa, 

solicita permissão para gravar e esclarece o procedimento da entrevista: contação ininterrupta da 

história. Nessa etapa, o pesquisador formula um tópico central abrangente, relacionado com a 

pesquisa, no caso “a história da ocupação”, de modo a abarcar todos os eventos de interesse de 

domínio do pesquisador e de relevância do informante. Na etapa de interrogatório, o pesquisador 

solicita, ao informante, o esclarecimento de dúvidas acerca da história narrada, utilizando os mesmos 

termos empregados pelo informante. A etapa final, o “bate-papo”, refere-se ao momento após o 

entrevistador desligar o gravador, quando o informante narra de forma mais espontânea aspectos 

relevantes do evento. 

A codificação das falas dos autoprodutores, com a finalidade de compreender os valores da 

autoprodução do espaço, seguiu o método Grounded Theory (GD), em sua sistematização da fase 

inicial (TAROZZI, 2011). O GD é uma metodologia de pesquisa e de teoria fundamentada nos dados 
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de campo e aqui foi empregada parcialmente, em especial, na codificação dos diários de campo 

produzidos anteriormente ao início da pandemia. 

O planejamento das ações diretas é colaborativo, de modo que os autoprodutores continuem 

atuando nos processos de decisão sobre o território, a partir do seu conhecimento, da sua experiência 

e das suas práticas. A programação prévia das atividades não pode subtrair essa aproximação, sempre 

experimental, sempre “em teste”, ainda que a sua experimentação continuada possa gerar princípios 

metodológicos cada vez mais claros e passíveis de sistematização e de reprodução. 

 

4 INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Na atual crise humanitária provocada pelo COVID-19, catadores de materiais recicláveis, 

moradores em situação de rua e moradores de ocupações urbanas nos têm demandado assessoria 

técnica para reduzir as possibilidades de transmissão do coronavírus. 

As urgências das questões socioespaciais nesses territórios, amplificadas pela crise 

pandêmica, exigiram que a assessoria técnica recuperasse o conceito de virtualidade, presente no 

projeto de extensão PROSA, desde sua primeira versão. Para o PEU, o reconhecimento das práticas 

de autoprodução do espaço significa a aproximação de quem concebe e usa o espaço. A emergência 

de tempos e espaços em tempo real expõe esta virtualidade no processo de autoprodução. Resta à 

assessoria técnica virtual (ATV) explorar a lógica de rede, a flexibilidade, a integração - que 

emergiram nos territórios assessorados, dadas as urgências provocadas pela pandemia: 

 

A arquitetura virtual pode ser atualmente discutida a partir da crítica do uso das tecnologias 
digitais diante da possibilidade de virtualização, problematizando a arquitetura à luz das 
tecnologias de comunicação e informação. Ou seja, em vez de assumir as tecnologias digitais 
na arquitetura sem questionamentos, reproduzindo o processo de projeto criado na 
Renascença, podemos pensar uma arquitetura que seja realmente virtual, cujo processo de 
projeto seja repensado à luz das possibilidades do digital. Em A Sociedade em Rede, Manuel 
Castells chama essas possibilidades de "paradigma da tecnologia da informação" e, segundo 
ele, este paradigma apresenta cinco características: informação como matéria-prima, 
penetrabilidade das tecnologias, lógica de rede, flexibilidade dos processos e do produto, 
convergência para um sistema integrado. (SANTOS, 2010, p. 5). 

 

Instrumentos de comunicação e, portanto, de poder, mobilizam diferentes linguagens, 

correspondentes a diferentes demandas apresentadas pelos assessorados para o PROSA: 

 

a) a linguagem técnica, útil na urgência da disputa territorial, compreende desenhos 

técnicos, planos urbanísticos e pareceres elaborados pelos assessores e apropriados pelos 

assessorados para defender seus direitos; 
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b) a linguagem cotidiana, própria da prática dos moradores na construção do espaço, em 

que a contribuição do técnico é requerida na ação contextualizada na auto-organização - 

muitas vezes em mutirões; 

c) a linguagem da memória, útil nos momentos de desmobilização, vale-se de ferramentas 

de reativação da memória das lutas e dos trabalhos investidos no território. 

 

4.1 Linguagem técnica 

 

Devido à situação emergencial, em 2020, o PROSA atuou na elaboração de produtos técnicos, 

sua divulgação nas redes sociais e seu encaminhamento às autoridades competentes, como forma de 

pressionar o poder público a considerar as demandas dos assessorados em suas decisões políticas. A 

garantia de acesso ao direito à cidade e à saúde pública foram a motivação a partir das seguintes 

ações: 

 

Figura 01 - Linguagem Técnica e seus produtos 

   
Fonte: Acervo do grupo PEU, 2020. 

 

• elaboração de Nota Técnica de apoio às ocupações para adoção de medidas de controle da 

transmissão do COVID-19, encaminhada pela Gabinetona ao atual prefeito de Belo 

Horizonte (figura 01); 

• elaboração de Nota Técnica com o Núcleo Alternativas de Produção de apoio aos 

catadores de material reciclável para adoção de medidas de controle da transmissão do 

COVID-19, encaminhada pelas Brigadas Populares à Prefeitura de Belo Horizonte; 

• elaboração de banco de dados sobre a COVID-19, com dados sobre a transmissão oral e a 

possível transmissão feco-oral do vírus, medidas de segurança, exemplos dessas medidas 

no Brasil e no mundo (figura 01); 
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• elaboração de projeto técnico-econômico de construção de pontos de água segundo os 

termos da campanha Ponto d’Água para permitir que moradores de ocupações urbanas, 

catadores e moradores em situação de rua possam higienizar suas mãos (figura 01). 

 

Outra ação realizada pelo PROSA foi a contribuição na elaboração e divulgação manual 

operacional “As Atividades dos Catadores e a Coleta Seletiva Durante e após a pandemia da COVID-

19”. O Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária (ORIS) atuou junto ao poder público para 

colaborar nas negociações das associações de catadores com o poder público e permitir a retomada 

das atividades com segurança. 

O manual integrou as medidas já adotadas pelos catadores à outras concebidas pelos técnicos 

especialistas, tomando o cuidado de manter o controle sanitário pelos próprios catadores. Os técnicos 

do Núcleo Alternativas de Produção da UFMG projetaram um Sistema Integrado de Proteção, 

organizado em um sistema de prevenção com barreiras de proteção coletiva e individual superpostas. 

A partir de vários encontros dos catadores com o poder público, as atividades de catação foram 

liberadas em novembro do mesmo ano, pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia do COVID-19, 

tendo as medidas do manual como referência. O reconhecimento das práticas cotidianas de trabalho 

dos catadores e as medidas de prevenção do manual evitam o impasse de escolher entre a saúde ou o 

direito de o catador trabalhar. “Esta proposta foge ao dilema saúde x economia, entre interromper a 

produção, privilegiando a saúde, ou continuar a produzir, privilegiando a economia. Nossa posição é 

a de que é possível produzir com segurança” (ORIS, 2020, grifos do autor). 

 

4.2 Linguagem cotidiana 

 

A linguagem cotidiana de produção do espaço, em tempos de pandemia, nos requereu 

assessoria técnica para as ações em curso implantadas pelos autoprodutores do espaço. Essas ações 

consideravam os cuidados de proteção contra a contaminação, no dia a dia dos autoprodutores, em 

seus territórios de vida e trabalho. A assessoria técnica atuou em: 

 

a) apoio à campanha Máscaras Caseiras para a fabricação de máscaras caseiras mais 

seguras para serem distribuídas para moradores de ocupações urbanas, catadores e 

moradores em situação de rua (figura 02); 

b) entrega e testagem de protetores faciais para triadores que trabalham em galpões de 

material reciclável (figura 02); 
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c) apoio às campanhas da sociedade civil para distribuição de cestas básicas e de produtos 

de limpeza nas ocupações urbanas. Em um primeiro momento, o grupo PEU foi 

procurado por iniciativas da sociedade civil, de modo individual ou coletivo, para 

encaminhar as doações às ocupações urbanas. O PROSA ocupou-se de mediar as 

relações entre os doadores e lideranças e de desenhar uma logística de entrega de 

doações, com segurança. 

 

Figura 02 - Campanhas de distribuição de máscaras e protetores faciais 

    
Fonte: Grupo PEU, 2020. 

 

d) organização de live, no dia 06/06/20, “Ocupações Urbanas e Redes de Cuidado em 

Tempos de Coronavírus”, com especialistas e lideranças de ocupação urbana, sobre os 

temas da saúde e de medidas de prevenção nos territórios assessorados (figura 03); 

e) organização de live, no 13/06, “Domesticar a técnica, não encostas e rios- urbanização e 

segurança hídrica em tempos de COVID-19”, com especialistas sobre a crise ambiental, 

o saneamento básico e os cuidados com os recursos hídricos (figura 03); 

f) elaboração de vídeos de curta duração com informações sobre os serviços urbanos nos 

territórios das ocupações, durante a pandemia. Neste último caso, elaboramos um projeto 

para submissão de captação de recursos do Fundo para a equidade social Baobá. 

g) Após um ano de pandemia, os moradores das ocupações urbanas percebem que as 

iniciativas da sociedade civil e do governo não têm colaborado muito para reduzir os 

impactos das medidas de segurança na vida cotidiana de cuidados com as crianças, 

doentes, mulheres grávidas e idosos. 
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Figura 03 - Lives promovidas pelo PROSA no ano de 2020 

    

    

 

  

 

Fonte: Canal YouTube grupo PEU, 2020 
 

O fechamento das creches e dos Centros de Assistência Social (CRAS) tem requerido a 

organização de uma rede de cuidadores que, embora demonstrem a capacidade de organização das 

comunidades, têm os sobrecarregados, pois eles trabalham, evidentemente, com poucos recursos. A 

rede de cuidados deve ter recursos para manter esta organização e apoio às famílias, mas sem que 

este substitua a responsabilidade do Estado e nem seja convivente com essa omissão. Do ponto de 

vista das lideranças, esse apoio trata-se de estruturar a rede de cuidados, como equipá-los com 

computadores, acesso à internet, equipamentos de segurança individual (máscaras, protetores faciais, 

aventais, luvas etc.), equipamentos de segurança coletiva (pontos de higienização das mãos nas 

entradas das ocupações), transporte para postos de saúde e hospitais) e publicização das informações 

sobre os cuidados para se evitar a transmissão do vírus nas ocupações. 

Neste último caso, o PROSA contribuiu com a elaboração de nove vídeos, divulgados nos 

grupos de WhatsApp das lideranças e no canal do YouTube do grupo PEU. Os temas abordados 

referem-se ao cotidiano de vida e trabalho nos territórios dos assessorados e foram identificados a 

partir de solicitações dos autoprodutores: aglomeração, transporte urbano, vacina, cuidado com 

crianças, mulheres grávidas, idosos e doentes e brincadeiras de crianças no espaço público. 

 

4.3 Linguagem da memória 

 

A linguagem da memória convocou o PROSA a elaborar produtos que expressassem as 

particularidades dos territórios autoproduzidos, em especial, aqueles aspectos que estão 
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historicamente presentes nestes lugares, como a busca pela segurança da posse da terra e o uso comum 

do espaço. Estes aspectos estão presentes na memória coletiva. O objetivo é compreender os 

condicionantes históricos-culturais a que estão submetidos os autoprodutores em suas formas de 

atuação: 

 

Veremos no desenvolvimento dêste estudo o desastre que é não perceber que, das relações 
homem-natureza, se constitui o mundo propriamente humano, exclusivo do homem, o mundo 
da cultura e da história. Este mundo, em recriação permanente, por sua vez, condiciona seu 
próprio criador, que é o homem, em suas formas de enfrentá-la e de enfrentar a natureza. 
Não é possível, portanto, entender as relações dos homens com a natureza, sem estudar os 
condicionamentos histórico-culturais a que estão submetidas suas formas de atuar. (FREIRE, 
[1969], 1985, p. 14). 

 

Podcasts (figura 04) e lives nos ajudaram a compreender a luta dos moradores de ocupação 

urbana para permanecerem nos territórios e sua relação com o lugar. 

Na disciplina “Processos Colaborativos”, lecionada em 2020, os alunos foram convidados a 

contribuírem com as atividades extensionistas do projeto PROSA. Os alunos tiveram a oportunidade 

de desenvolver material de formação para os autoprodutores, a partir da característica comum entre 

as iniciativas de inovação social: “elas surgem da recombinação criativa de recursos já existentes (de 

capital social a patrimônio histórico, de habilidades tradicionais à tecnologia avançada acessível) com 

o objetivo de atingir metas socialmente reconhecidas de uma nova maneira” (MANZINI, [2015] 

2017, p. 25). Em colaboração com o Núcleo Alternativas de Produção da UFMG, os alunos 

desenvolveram calculadoras ambientais e ecobags para contribuir nos serviços de reciclagem, 

oferecidos pelos catadores Roots Ativa e da Copersoleste, no bairro Santa Tereza, a fim de reduzir 

custos econômicos, sociais e ambientais. 

Por iniciativa própria, os alunos convidaram o então professor da disciplina Práticas 

Profissional: Empreendedorismo e Regulação Profissional, Marcos Franchini, para ajudá-los através 

da realização de uma oficina sobre o design de mobiliário. Os alunos desenharam uma cartilha com 

o passo-a-passo de construção de um golzinho de madeira, o qual foi montado com as crianças das 

ocupações de Izidora. Com o apoio do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG, 

desenvolveram calendários e cartilhas com informações sobre o sistema de esgotamento sanitário 

compartilhado entre os moradores da ocupação Tomás Balduíno, a fim de promover a socialização 

das atividades de cuidado e manutenção do sistema. 
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Figura 04 - Podcast e live Café com PROSA e produtos da disciplina Processos Colaborativos 

    
 

 
  

   
Fonte: Grupo PEU, 2020. 

 

Videoconferências e oficinas com especialistas que apoiam os autoprodutores, organizadas 

pelos monitores do projeto de extensão, permitiram aos alunos a compreensão dos saberes ambientais 

que os autoprodutores mobilizam na prática cotidiana de produção do espaço. A partir desses 

encontros virtuais, foram capazes de desenvolver material didático-pedagógico que expressam o 

registro dos acordos e negociações realizadas entre assessores e assessorados no desenvolvimento de 

técnicas de urbanização, que consideram a segurança da posse da terra dos moradores de ocupações 

urbanas, a apropriação do espaço público pelas crianças, a expertise dos catadores na separação dos 

resíduos e os cuidados dos moradores de ocupação urbana na gestão de resíduos e das águas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Parece-nos claro que os saberes ambientais, que estão presentes na autoprodução do espaço, 

demandam diferentes linguagens. A linguagem técnica, cotidiana e da memória são mobilizadas e 

construídas colaborativamente, a partir das questões presentes nos territórios de vida e trabalho dos 

grupos assessorados pelo PEU. O projeto de extensão PROSA tem contribuído para formar 

autoprodutores, cientes das relações diretas entre homem-natureza, que invertem o modo heterônomo 
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de produção do espaço e aproximam o projeto da obra, tal qual previsto no PPP do curso AU. Essa 

simultaneidade é por nós concebida como virtualidade, que em uma situação de enfrentamento de 

mais uma crise ecológica, é requerida com mais intensidade. Ao nosso ver, a despeito das 

contribuições alcançadas pela ATV na luta pelo reconhecimento dos sujeitos e de seus territórios 

(informação como matéria-prima, penetrabilidade das tecnologias, lógica de rede, flexibilidade dos 

processos e do produto), é urgente o avanço no redesenho das políticas institucionais que se ocupam 

em reduzir as desigualdades socioespaciais. 

Se por um lado, as TIC permitiram conectar os grupos sociais a mais uma ampla rede de 

apoiadores, interna ou externamente, há um aumento significativo de sobretrabalho, somados aos 

desafios e superação da exclusão digital. No âmbito da extensão universitária, propõem-se ajustes nas 

rubricas e nos processos administrativos de gestão dos projetos, no sentido de permitir o uso dos 

recursos para contribuir com o fornecimento de equipamentos, o uso de serviços de entrega delivery 

dos produtos da extensão nos territórios, a aquisição facilitada de material de formação produzidos 

exclusivamente para as comunidades assessoradas e bolsas de iniciação de extensão para jovens que 

habitam esses territórios. Tais medidas podem facilitar a penetrabilidade das tecnologias e a formação 

da lógica de rede. 
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RESUMO 

Belo, de acordo com o dicionário Aurélio, é tudo o que é agradável, encantador, sublime; porém, não há uma definição 
exata do belo, seu conceito varia no tempo e de uma cultura para a outra. Atualmente a sociedade foi sendo educada a 
relacionar o belo com aquilo que é difundido na mídia. Entende-se que a beleza acompanhe sempre o padrão utilizado da 
sociedade ao qual está inserido. Devido às exigências, na atualidade, de padrão ideal de beleza, a aceitação do 
envelhecimento tornou-se um processo difícil e doloroso, podendo levar a problemas com a autoimagem e autoestima, 
sendo importante atividades motivacionais nessa fase. Uma dessas atividades motivacionais é o programa de extensão 
“Universidade da Criativa Idade”, oferecido pela Univali de Florianópolis, o programa é composto por um método 
educativo, científico e cultural. Nesta perspectiva, o objetivo desse estudo é analisar os atuais padrões de beleza, sob o 
olhar das participantes do Criativa Idade do Centro de Saúde do Estreito. O presente estudo caracteriza-se por uma 
pesquisa de campo, descritiva, com abordagem qualitativa. Para a análise dos padões de beleza atuais das participantes, 
utilizou-se um questionário, semi estruturado com questões fechadas e abertas. Conclui-se que, os padrões de beleza estão 
em constante mudança e evolução, e aquilo que era considerado beleza na juventude das participantes difere da atualidade. 
Sob o olhar das participantes, a beleza na sua juventude estava na naturalidade, ao passo que na atualidade é marcada pelo 
exagero e excesso, quer na maquiagem, quer nas roupas. 
 
Palavras-chaves: Belo. Padrão de Beleza. Envelhecimento. Terceira Idade. Criativa Idade. 
 

Beauty under the vi//ew of Participants in the Age Creativity Program 

ABSTRACT 

Beautiful, according to the Aurélio dictionary, is everything that is pleasant, charming, sublime; however, there is no 
exact definition of beauty, its concept varies over time and from one culture to another. Currently, society has been 
educated to relate the beautiful with what is disseminated in the media. It is understood that beauty always follows the 
standard used by the society to which it belongs. Due to the current demands for the ideal standard of beauty, the 
acceptance of aging has become a difficult and painful process, which can lead to problems with self-image and self-
esteem, with motivational activities being important at this stage. One of these motivational activities is the extension 
program “University of the Creative Age”, offered by Univali in Florianópolis, the program consists of an educational, 
scientific and cultural method. In this perspective, the aim of this study is to analyze the current standards of beauty, from 
the perspective of the participants of the Creative Age of the Estreito Health Center. This study is characterized by a 
descriptive field research with a qualitative approach. For the analysis of the current beauty standards of the participants, 
a semi-structured questionnaire with closed and open questions was used. It is concluded that beauty standards are in 
constant change and evolution, and what was considered beauty in the participants' youth differs from today. Under the 
eyes of the participants, beauty in their youth was natural, while today it is marked by exaggeration and excess, whether 
in makeup or in clothes. 
 
Keywords: Beautiful. Beauty pattern. Aging. Third Age. Creative Age. 
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INTRODUÇÃO 

 

Belo, de acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é tudo o que é 

agradável, encantador, sublime (FERREIRA, 1988). A busca do belo é tão antiga quanto a existência 

da humanidade, diferentes épocas e culturas têm seus modelos ou padrões específicos de beleza 

(SCHUBERT, 2009). Desde os tempos mais remotos da história e da pré-história, o homem faz do 

seu corpo um objeto cultural de beleza. Essa beleza é representada como um dever cultural, sob 

influência da mídia e da moda, e o corpo é transformado em mercadoria e em objeto de desejo, o 

corpo padrão ou a beleza padrão. Vale ressaltar que o ideal de beleza de cada sociedade nunca é único, 

o conceito e as formas de beleza variam no tempo e no espaço, de uma região a outra, de uma cultura 

a outra. As tradições culturais propiciam a diferenciação dos modelos estéticos. Apesar da 

diferenciação cultural, os elementos de padrões estéticos antigos, são conservados até os dias de hoje 

(SUENAGA et al., 2012). 

Atualmente, com o desenvolvimento das modernas tecnologias de comunicação, a sociedade 

foi sendo educada a relacionar o belo com aquilo que é difundido na mídia e com o potencial 

mercadológico. Os meios de comunicação passam a definir estereótipos de beleza e a influenciar 

comportamentos e escolhas de seus públicos. Assim, a mídia comercializa conceitos no universo da 

moda, das atitudes humanas, dos gostos, do cinema, da arte e da compreensão estética humana 

(SCHUBERT, 2009). Esse cenário estimulou, no homem, uma busca incontrolável por padrões de 

beleza que são impostos pela sociedade, perdendo, assim, a unidade que o caracteriza como formado 

de uma essência. A busca por este padrão quando não atingida pode acarretar inúmeros problemas, 

como perda da autoestima, depressão e transtornos psicológicos e alimentares (SCHUBERT, 2009). 

Nessa perspectiva, a aparência jovem passa a ser extremamente valorizada e desejada, em 

contrapartida, o envelhecer do corpo assume um lugar de diferenciação, chegando aos dias atuais 

como uma forma de exclusão (GOLDENBERG, 2005). “A Velhice” (1990), de Simone de Beauvoir, 

revela um retrato cruel do envelhecimento. Ela afirma que já que o destino da mulher é ser, aos olhos 

do homem, um objeto erótico, ao tornar-se velha e feia, perde o lugar que lhe é destinado na sociedade, 

tornando-se então um monstro que suscita repulsa e até mesmo medo (GOLDENBERG, 2011). 

Em uma cultura como a brasileira, em que o corpo é um importante capital, o envelhecimento 

pode ser vivenciado como um momento de grandes perdas, levando consequentemente a uma 

insatisfação com a própria imagem. Com o envelhecimento, torna-se muito comum a perda da 

autoestima, sendo importante atividades motivacionais, nessa nova fase (GOLDENBERG, 2012). 

Entre as atividades motivacionais, destacam-se, no Brasil, as atividades de extensão em 

grupos da terceira idade, essas oferecem um método educativo, científico e cultural. Desenvolvendo 
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um novo pensar, a UNIVALI Campus Florianópolis criou o Programa de Extensão “Universidade da 

Criativa Idade”, voltado aos idosos e tem como objetivo possibilitar o aprofundamento de 

conhecimentos sobre áreas relacionadas à arte, cultura, turismo, beleza, bem-estar, tecnologia e 

inovações. Este Programa está dividido em duas vertentes, uma social que atende ao grupo de idosas 

do Centro de Saúde do Estreito, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com encontros semanais, 

nas quintas-feiras, e um curso modular que acontece no campus Florianópolis da UNIVALI, com 

encontros semanais, nas terças-feiras. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo, é analisar os atuais padrões de beleza, sob o olhar 

das participantes do Criativa Idade do Centro de Saúde do Estreito. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo, dentro de um Programa de Extensão 

Universitário, da UNIVALI, seguindo por uma revisão bibliográfica descritiva, com abordagem 

qualitativa. Para atender ao objetivo do estudo, as produções científicas referentes ao tema foram 

pesquisadas em livros e nos bancos de dados das bibliotecas eletrônicas Bireme, LILACS, SciELO, 

Pubmed e Periódicos CAPES, no período de 2003 a 2020. Os descritores utilizados para a seleção 

foram: beleza, bem como resgate histórico e seus padrões, envelhecimento e Programa Criativa Idade. 

As estratégias utilizadas para inclusão dos artigos neste estudo foram artigos de pesquisas com 

estudos in vivo e in vitro, de revisão e artigos publicados nas versões inglês, espanhol e português 

disponíveis por completo nas bases eletrônicas. Os critérios de exclusão utilizados foram artigos 

repetidos, artigos incompletos artigos e que não representavam a temática. 

 

2.2 Referencial Teórico 

 

2.2.1 Beleza 

 

Diversos filósofos e escritores tentam explicar o belo. Belo, junto com gracioso, bonito ou 

sublime, maravilhoso, soberbo e expressões similares, são adjetivos que usamos frequentemente para 

indicar algo que nos agrada. O termo mais próximo de belo é Kalón, que significa aquilo que é 

agradável e admirável, que atrai o olhar (ECO, 2004). Não há uma definição exata no que diz respeito 

a beleza, inúmeras são suas definições no decorrer do tempo. 
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Na concepção de Eco (2004), o belo é subjetivo e individual. A beleza está nos olhos de quem 

vê, e esse olhar é influenciado pelos padrões culturais de quem observa. Entende-se que a beleza 

acompanhe sempre o padrão utilizado pela sociedade no qual está inserida (PEREIRA et al., 2016). 

Os padrões estéticos de beleza não são eternos. Ao longo do contexto histórico, esses padrões 

vão sendo modificados, e aquilo que é considerado belo em determinada época ou cultura, passa a 

ser considerado o oposto em outra. Essa diferença pode ser influenciada pela idade, sociedade em que 

o indivíduo está inserido, classe social, clima, crenças religiosas, regimes políticos, sistemas 

econômicos, e outros (SUENAGA et al., 2012). Este fato justifica o motivo de diferentes modelos de 

beleza coexistirem em uma mesma época, ao passo que, retornam e se desenvolvem mutuamente em 

diferentes épocas (ECO, 2004). 

Nesse contexto, para a compreensão dos padrões de beleza na contemporaneidade, voltemos 

aos pensamentos que constituíram a sociedade ao longo dos anos. 

 

2.2.2 Resgate Histórico dos Padrões de Beleza 

 

A insatisfação com a própria imagem e a busca pela beleza e pelo corpo considerado ideal, 

acompanha a humanidade desde os primórdios. No decorrer da história, o ser humano vem tentando 

construir sua imagem, buscando padrões quase inatingíveis (PEREIRA et al., 2016; PIRES, 2017). 

Existem relatos muito antigos de que as civilizações primitivas já utilizavam substâncias para 

maquiagem e embelezamento, demonstrando preocupação com a aparência (SUENAGA, 2012). 

A busca de um ideal de beleza, de um padrão estético foi bem representado na Grécia antiga, 

no século V a.C (401 a 500 a.C), no período de ascensão de Atenas. O ideal grego passou a ser 

estudado de forma matemática, ou seja, pela harmonia e proporção entre as partes do corpo humano 

e também pelo equilíbrio da mente e do corpo (PIRES, 2017). Contudo, partindo do princípio de que 

os padrões estéticos não são eternos, a partir do século XX, a arte já não se propõe a fornecer uma 

imagem da beleza de forma harmônica, mas passa a ensinar a interpretar o mundo com olhos diversos 

(ECO, 2004). 

A primeira metade do século XX foi palco de uma luta dramática entre a beleza da provocação 

e a beleza do consumo. A população passa a seguir os ideais de beleza propostos pelo consumo 

comercial, vestem-se e penteiam-se segundo os cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, 

maquiam-se segundo o modelo de beleza proposto pelas revistas de capas cintilantes, pelo cinema e 

pela televisão (ECO, 2004). 

Nos anos 1920 e 1930, surgiu a expressão sex-appeal que significava sensualidade, trazendo 

consigo a perspectiva da emancipação feminina. Os espartilhos foram extintos e substituídos pelos 
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sutiãs. Nesse momento, Coco Chanel revolucionou o conceito da beleza feminina introduzindo saia 

na altura dos joelhos, além da confecção de roupas mais leves e soltas, sem muito destaque para a 

cintura (PEREIRA et al., 2016). 

Nos anos 40 e 50, os ideais tornaram-se uma grande diversidade. Inúmeros biótipos inspiraram 

o imaginário, e entre eles encontrava-se o de grandes artistas de Hollywood, influenciadores da época. 

Marilyn Monroe foi uma das principais referências de padrão de beleza, chamava a atenção pela sua 

sensualidade, com quadris largos e seios fartos (ECO, 2004). 

Mais tarde, nos anos 60 e 70, o corpo magro e sem curvas ganha destaque. A magreza é 

incorporada ao ideal de beleza considerando a primeira Top Model do mundo Twiggy Lawson. 

Destaca-se que os anos 70 foram marcados pela libertação sexual e pelo direito à igualdade de gênero 

e, por consequência, os ideais de beleza passaram por grandes transformações (PEREIRA et al., 

2016). 

Na década de 80, a era fitness começou a imperar. O corpo musculoso era o principal objetivo 

de muitas mulheres (PEREIRA et al, 2016).  Os anos 90 vieram com o intuito de redefinir a ideia de 

sex-appeal. As características altas, magras, curvilíneas sem exageros foram referenciadas por 

grandes modelos da época. Nesse momento, a beleza deixa de ser associada a saúde para se tornar 

um padrão social (ECO, 2004). 

No século XXI, o corpo magro continua sendo almejado, porém curvas mais generosas 

marcam um ideal de beleza a exemplo da top Gisele Bundchen. As próteses de silicone, cirurgias de 

lipoaspiração e academias lotadas marcam este momento (PEREIRA et al., 2016). 

 

2.2.3 A Busca por Padrões de Beleza na Contemporaneidade 

 

Na atualidade, o padrão de beleza é fortemente influenciado pelos meios de comunicação, 

como internet, televisão, jornais, revistas, entre outros. Estes passam a definir estereótipos de beleza 

e a influenciar comportamentos e escolhas de seus públicos. Assim, a mídia comercializa conceitos 

no universo da moda, das atitudes humanas, dos gostos, do cinema, da arte e da compreensão estética 

humana (SCHUBERT, 2009). 

Em uma pesquisa feita por Goldembeg (2012), ao analisar os depoimentos femininos, de uma 

população de classe média do Rio de Janeiro, é possível constatar que o corpo é visto como um capital 

importantíssimo no Brasil. O corpo capital apresentado por esse grupo é o mais imitado pelas 

mulheres brasileiras, sendo retratados constantemente como normativos na mídia (GOLDEMBERG, 

2012). 
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O corpo ‘’belo’’ que é exposto atualmente leva as pessoas a uma insatisfação com a própria 

imagem. Cotidianamente vivenciamos que essa insatisfação está ligada aos padrões sociais de beleza 

impostos pela sociedade, que, muitas vezes, utiliza o corpo como um símbolo social (SHMIDTT, 

2008). 

Essa insatisfação corporal vem ganhando cada vez mais destaque dentro da nossa sociedade, 

fazendo as pessoas buscarem excessivamente pela melhoria da aparência estética. Sem limites, as 

pessoas são capazes de fazer qualquer sacrifício para atingir o padrão considerado como ideal, que, 

quando não é alcançado, pode levar a inúmeros problemas, como perda da autoestima, depressão e 

transtornos psicológicos e alimentares (SUENAGA et al., 2012; SCHUBERT, 2009). 

Essa busca pela beleza perfeita leva as pessoas a procurarem diversas intervenções cirúrgicas 

em várias partes do corpo, para correção e alteração. Muitos se submetem a longos períodos de 

exercícios físicos intensos, bem como a dietas exageradas, o que tem como consequência o 

surgimento de doenças como anorexia e bulimia (SHMIDTT, 2008). 

Vale ressaltar que muitas áreas ligadas a padrões estéticos têm aumentado, principalmente nas 

áreas fitness, salões de beleza, centros de estética, clínicas de cirurgias plásticas, entre outros. Houve 

também, um aumento das pesquisas na área, evolução tecnológica dos aparelhos, avanço dos produtos 

cosméticos, aperfeiçoamento das práticas estéticas decorrentes da busca ideal da beleza (SUENAGA 

et al., 2012). 

A indústria da beleza contemporânea aumenta, a lei de oferta e consequentemente a lei de 

procura também, ditando tendências do mundo da moda e incorporando padrões (SUENAGA et al., 

2012). A beleza está correlacionada com a idade, nessa perspectiva, o uso de instrumentos para 

recuperação da juventude e beleza estão cada dia mais evoluídos, tanto nos cosméticos quanto nos 

procedimentos cirúrgicos (SHMIDTT, 2008). Nesse cenário, surgem os preconceitos. O indivíduo 

que não se enquadra no padrão vive à margem da sociedade. O envelhecimento, nesse caso, pode ser 

uma ameaça a esse padrão (SHMIDITT, 2008).  

Existem algumas exigências para este padrão de corpo. Ele deve ser magro, jovem e em boa 

forma. No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, o corpo trabalhado, cuidado, sem marcas 

indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excessos (gordura, flacidez) é o único que, 

mesmo sem roupas, está decentemente vestido (GOLDENBERG, 2005).  

Devido às exigências na atualidade pelo padrão ideal de beleza, a aceitação do envelhecimento 

se torna muito difícil, especialmente perante a sociedade. A chegada da maturidade, acaba trazendo 

sofrimento, fazendo com que as pessoas tentem de toda forma, camuflar as marcas do tempo que 

passou. As mulheres não desejam envelhecer e buscam se apresentar sempre jovens (SILVA et al., 

2015). 
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2.2.4 Envelhecimento 

 

A lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, afirma que é considerada idosa a pessoa que tem a 

idade igual ou superior a 60 anos. A família, a comunidade e o Poder Público têm o dever de garantir 

ao idoso, absoluta prioridade, os direitos assegurados à pessoa humana. É um direito do idoso 

apreferência na formulação de políticas sociais, oprivilégio na destinação de recursos públicos, 

aviabilização de formas eficazes de convívio, ocupação e participação dos mais jovens com os idosos, 

a prioridade no atendimento público e privado, a manutenção do idoso com sua própria família, o 

estabelecimento de mecanismo que esclareçam à população o que é o envelhecimento e a garantia de 

acesso à rede de saúde e à assistência social (ROCHA, 2003). 

Neste cenário, estimativas bem estabelecidas mostram que o número de idosos até 2025 será 

superior a 30 milhões, e a velhice tanto poderá ser acompanhada por altos níveis de doenças crônicas, 

quanto por saúde e bem-estar (DEBERT et al., 1999). 

Há um crescimento significativo em relação à população com mais de 60 anos no Brasil, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2025 o Brasil estará em sexto lugar no 

mundo em número de população com mais de 60 anos, ou seja, teremos mais idosos do que jovens e 

crianças. Este crescimento se deve, provavelmente, às mudanças vividas em nosso século, incluindo 

a qualidade de vida e saúde oferecida à nossa população com mais de 60 anos (RIBEIRO, 2009). 

No Brasil, assim como em diversos países em desenvolvimento, o aumento da população 

idosa vem ocorrendo de forma muito rápida e progressiva, sem a correspondente modificação nas 

condições de vida (CERVATO et al., 2005). Segundo dados do IBGE (2004), os valores da projeção 

dessa população seguem uma curva de crescimento acelerado. O aumento vem acompanhado de 

necessidades de políticas públicas que atendam adequadamente às perspectivas dos idosos, 

emergentes no país. Como o Brasil não se programou adequadamente para atender às necessidades 

da população idosa, o envelhecimento é tratado como um “problema” e não como uma conquista, 

sendo os idosos vistos como um encargo para a família, para o Estado e para a sociedade. 

A expectativa de vida sem dúvida aumentou, e este aumento se deu devido aos avanços 

ocorridos na saúde. Mas abrem-se questionamentos: como está vivendo o idoso no Brasil? Como a 

sociedade vê o idoso? Como o idoso se vê no processo de envelhecimento? Ainda se conhece muito 

pouco sobre a pessoa idosa e, segundo Minayo e Coimbra Jr. (2002), até o momento outros atores 

têm falado pelos idosos, dando foco ao envelhecimento e à velhice como um processo negativo 

(JARDIM, 2006; MEDEIROS, 2006; BRITO, 2006). 

Um estudo comparativo realizado com mulheres brasileiras e alemãs na faixa de 50 a 60 anos 

mostrou que as mulheres brasileiras que estão envelhecendo, afirmaram em entrevistas, conquistar 
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realização profissional, independência econômica, maior escolaridade e liberdade sexual, mas se 

mostram extremamente preocupadas com a sua aparência física. Em contrapartida, as alemãs se 

revelam muito mais seguras (GOLDEMBERG, 2011). 

No Brasil, a velhice é considerada um problema, visto como uma fase de perdas, o que leva 

muitas mulheres se sacrificarem para parecerem mais jovens. Assim como as mulheres mais jovens, 

possuem muito medo de envelhecer. 

Atualmente se vive em uma sociedade caracterizada por uma cultura jovem onde o fato de se 

tornar mais velho é um processo difícil e doloroso (MORAES et al., 2017). O processo de 

envelhecimento traz consigo muitas mudanças. Por alterar a aparência do indivíduo faz algumas 

pessoas enfrentarem problemas com a autoimagem e autoestima. Percebe-se que, com o passar dos 

anos, torna-se muito presente a perda da sua autoestima, desta forma é importante motivar a si mesmo, 

para obter qualidade de vida nesta nova fase que se vive (GOLDENBERG, 2005). 

Nesta perspectiva, para essa nova fase em que o idoso está vivendo, a necessidade de 

atividades motivacionais destaca-se no Brasil. Neste cenário as atividades de extensão em grupos da 

terceira idade destacam-se, por oferecerem um método educativo, científico e cultural. Seguindo essa 

tendência nacional e desenvolvendo um novo pensar a UNIVALI criou o Programa de Extensão 

“Universidade da Criativa Idade’’. 

 

2.2.5 Universidade da Criativa Idade 

 

Perante as transformações associadas ao envelhecimento e ao crescimento da população idosa, 

em 2015 tem início no Campus Florianópolis da UNIVALI o programa de extensão Universidade da 

Criativa Idade, que é voltado para pessoas acima de 50 anos, e tem como objetivo ampliar o potencial 

humano. Os eixos temáticos do programa são as áreas relacionadas à arte, cultura, turismo, beleza, 

bem-estar, tecnologia e inovação (UNIVALI, 2020). 

Este programa de extensão está dividido em duas vertentes, uma social que atende ao grupo 

de idosas do Centro de Saúde do Estreito, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com encontros 

semanais, nas quintas-feiras, e um curso modular que acontece no campus Florianópolis da 

UNIVALI, com encontros semanais, nas terças-feiras (UNIVALI, 2020). O presente estudo foi 

realizado com vertente social do programa, no ano de 2019, que é composta por 11 participantes, do 

sexo feminino, com faixa etária variando entre 70 e 95 anos. 

Destaca-se que a partir de 2020, com as medidas de isolamento social impostas para conter a 

pandemia de COVID-19, o Universidade da Criativa Idade inicia uma série de atividades on-line. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

55 

3 RESULTADOS 

 

Foram entrevistadas 11 participantes na faixa etária de 70 a 95 anos de idade, do Programa 

Universidade da Criativa Idade, todas do sexo feminino. Os dados obtidos foram coletados no Centro 

de Saúde do Estreito, no dia 24 de outubro de 2019. 

Em relação à idade, podemos observar a diversidade entre as participantes. Considera-se esse 

dado importante, pois, como visto no referencial teórico, o conceito de beleza nunca é eterno, mas 

vem mudando a cada década. As participantes nasceram entre a década de 20, 30 e 40, contribuindo 

assim, para a análise do conceito de beleza em diferentes épocas. 

A maioria das participantes constitui-se de viúvas (7 participantes), enquanto 2 são casadas e 

2 são solteiras. Já em relação à escolaridade, observa-se que 4 possuem ensino fundamental 

incompleto; 2, o ensino fundamental completo; 3, o ensino médio incompleto; 1, o ensino médio 

completo e 1 possui pós-graduação incompleto, demonstrando bastante diversidade nesta questão. 

Para a análise dos padões de beleza, sob o olhar das participantes do Criativa Idade, objetivo 

deste trabalho, estas foram questionadas sobre alguns aspectos, como por exemplo, em relação a sua 

autoestima e se a sua atual imagem pessoal influenciava na sua autoestima. O resultado demonstrou 

que 81,81% das participantes possuem uma autoestima elevada; entretanto apesar da autoestima 

elevada das participantes, 54,54% das participantes relataram que sua atual imagem pessoal interfere 

em sua autoestima, corroborando os achados da literatura, que mostram uma perda da autoestima na 

velhice, devido às mudanças fisiológicas do corpo. O envelhecimento traz consigo muitas mudanças, 

por alterar a aparência do indivíduo faz com que algumas pessoas enfrentem problemas com a 

autoimagem e autoestima (GOLENBERG, 2005). 

Em relação aos cuidados com a aparência física, 81,81% das participantes relataram que 

gostam de cuidar da aparência. Dentre os depoimentos citaram: “Sou caprichosa, gosto de cuidar da 

pele com cremes hidratantes”; “Gosto de cuidar e pintar o cabelo”. Outro fato relevante foi observar 

que todas as entrevistadas apresentavam as unhas cuidadas e pintadas. Esse dado é extremante 

importante, visto que, como retratado anteriormente, a autoestima delas é influenciada diretamente 

pela imagem pessoal, e estão sempre buscando cuidar da aparência física para manter a autoestima. 

Apenas 18,18% participantes afirmaram não cuidar da aparência física e fazer somente o necessário. 

Considerando a idade elevada e que muitas vezes a beleza está associada com a idade, as 

participantes foram questionadas se gostariam de ter menos idade, e os dados demonstraram que 

90,90% participantes se mostraram satisfeitas com sua idade atual. Houve relatos como: “o que 

passou, passou!”; “a vida é um ciclo e há tempo para todas as coisas”; me sinto melhor do que quando 

era nova”; “Deus é que sabe o tempo que vou durar!”. 
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E por último as participantes foram questionadas se consideravam-se vaidosas e os resultados 

demonstram que apenas 27,27% consideram-se vaidosas, enquanto 72,72% não se consideraram 

vaidosas. Algumas participantes relataram não haver mais necessidade de vaidades nessa fase, apesar 

de 81,81% demonstrarem cuidados com a aparência física. Esses dados sugerem que, para as 

participantes, esses cuidados já fazem parte do cotidiano, e não podem ser considerados vaidade e 

sim uma rotina diária. 

Os resultados obtidos através das respostas das participiantes do Programa Criativa Idade 

foram fortuitos e mudaram a perspectiva das pesquisadoras sobre a visão do idoso, pois essas se 

deparam com idosas, em sua maioria, seguras e extremamente satisfeitas em relação à idade, ao 

contrário do que normalmente se observa na sociedade, onde ocorre uma dificuldade em aceitar o 

processo de envelhecimento. Vale destacar que as participantes relatam estar no auge da idade e se 

sentem muito melhor agora do que em sua juventude. 

Percebe-se também, que essas idosas gostam de se cuidar e se preocupam com sua aparência 

física, podendo, muitas vezes, ter a autoestima influenciada pela sua imagem. 

Também foram realizadas as seguintes perguntas abertas: 

 

1. Para você, o que era considerado beleza em sua juventude? 

2. O que você considera como beleza na atualidade? 

 

As questões em aberto foram coletadas por meio de um gravador de áudio. 

Em relação à questão 1, quando se pergunta o que era considerado beleza na juventude delas, 

algumas participantes relataram que, em sua juventude, a beleza estava na naturalidade. Aqui podem-

se destacar alguns trechos das gravações como: 

“Beleza era a moça ser natural, não havia pinturas, vaidade, exageros e excesso. Os vestidos 

eram decentes e comportados, a gente não usava vestido decotado” 

“Eu gostava de andar arrumada, arrumava o cabelo com adereços, passava pó de arroz, usava 

meia fina e salto alto.’’ 

“No início da minha juventude eu era muito simples, o único lugar que eu frequentava era a 

igreja, então minhas roupas eram muito comuns, minhas saias eram de godê ponche, muito usado na 

época, eu tinha 40 quilos e meu cabelo era acima da cintura”. 

Como pode ser observado nos relatos, as participantes gostavam de se arrumar, mas não havia 

exageros e excessos, as roupas eram mais compridas, com menos decotes e escondiam o corpo, as 

joias eram discretas e as maquiagens também. Em conversa com o grupo, as pesquisadoras 

perceberam que todas as participantes eram magras em sua juventude. 
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Para outras participantes, a beleza estava na simplicidade e no caráter da pessoa, aqui pode-

se destacar as seguintes citações: 

“Beleza era uma pessoa culta, inteligente, com bons princípios morais e com comportamento 

de pessoa decente, os nossos vestidos de antigamente era abaixo dos joelhos, escondia um pouco a 

pessoa, usávamos com sapatos e meias.” 

“Bonito era ser agradável, amável, pessoa boa, gentil e de caráter”. 

Como vimos no referencial teórico, os indivíduos sempre foram influenciados pelos artistas 

da época e nas entrevistas esse referencial também foi citado: 

“Na minha juventude eu era muito pobre e não tinha muito acesso, então beleza para mim era 

as artistas de cinema, elas eram minhas referências, como Elizabeth Taylor, Esther Williams, entre 

outras”. 

Como proposto, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar os atuais padrões de beleza 

sob o olhar desse grupo de idosas, neste contexto na questão 2 perguntou-se as participantes o que 

seria considerado beleza na atualidade. Como visto no referencial teórico, os padrões de beleza 

evoluem com o passar dos anos e considerando a idade das participantes, ocorreram mudanças 

significativas nesses padrões. 

Algumas participantes relatam que a beleza atual está exagerada, foram colhidos depoimentos 

como: 

“Hoje a beleza é muita vaidade, é o exagero. Hoje é tudo muito avançado. Vejo moça jovem 

já com preenchimento no rosto.” 

“A beleza na atualidade é muito artificial, quando eu vejo uma moça sem maquiagem ela não 

é nem a metade do que mostrava com maquiagem”. 

Corroborando esses resultados muitas entrevistadas relatam que as roupas estão cada vez 

menores e as maquiagens são exageradas: 

“Hoje beleza é ter piercing, tatuagens.” 

“Beleza hoje é tudo que eu acho errado, mulheres casadas andando com roupas curtas e 

também acho um absurdo os maridos desfilando com suas esposas quase nuas, a beleza de hoje é tudo 

muito igual, cabelo, maquiagem, corpo, virou um padrão”. 

Muitas relataram que a beleza se tornou um padrão a ser seguido: 

“Para mim a beleza na atualidade é o corpo, porém é muito padrão, nos concursos de Miss de 

hoje não se encontra beleza diferente, todas estão com o mesmo cabelo, maquiagem, corpo magro, 

tudo muito padronizado.” 

O antigo conceito de que beleza estava na naturalidade foi deixado de lado: 
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“Beleza é saber se comportar e se vestir adequadamente, porque os padrões de uma falsa 

beleza é andar com tudo de fora, temos que saber ser discretas nas roupas, nos vestidos, nas conversas, 

porém, nos dias de hoje as pessoas não estão muito ligadas a isso, elas usam o que está na moda, mas 

não adequam ao seu corpo” – destacando, novamente, que “A beleza está no vestir, na maneira de 

conversar”. 

Vimos também, com os relatos, que a beleza pode estar em tudo, e como abordado no 

referencial teórico, para Eco (2004), a beleza é subjetiva e individual, ela está nos olhos de quem vê, 

e esse olhar é influenciado pelos padrões cultuais de quem observa, aqui podemos destacar o seguinte 

trecho da entrevista: 

“Eu acho bonito a natureza. Eu acho tudo bonito, tudo o que é bom é bonito. E nas pessoas, 

acho bonito pessoas boas, pessoas bem agradáveis, assim como eu sou com todo mundo. Na 

aparência: risonhas”. 

No dia 31 de outubro, as pesquisadoras retornaram ao Centro de Saúde do Estreito na intenção 

de maquiar as idosas e realizar o registro fotográfico (Imagem 1). Apesar da elevada autoestima das 

participantes, tal prática teria o objetivo de motivá-las e proporcionar uma melhora na autoestima, 

visto que a autoestima desse grupo é influenciada pela imagem pessoal delas. E como vimos no 

referencial, é de fundamental importância atividades que motivem os idosos nessa fase, para que 

possam obter qualidade de vida. 

 

Imagem 1 - Registro Fotográfico das participantes do                                                                      

Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade. 

 
Fonte: Acervo das autoras. 
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Destaca-se aqui, que em conversa com uma das participantes, esta relatou que não era 

procurada para conversar: “O idoso não é procurado para conversar, parece que as pessoas não gostam 

de conversar com a gente. Os netos, os filhos não conversam comigo”. Nesta perspectiva, percebe-se 

a importância de valorizar o idoso através de projetos sociais, como o Universidade da Criativa Idade 

e como é importante para o profissional de estética estar envolvido nesses projetos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do referencial teórico, pode-se perceber que o envelhecimento é considerado uma 

fase de grandes mudanças na vida do indivíduo, e a valorização da aparência física leva muitas 

mulheres a se sacrificarem para parecerem mais jovens e a insatisfação com a própria imagem leva a 

perda da autoestima. Nesta perspectiva, para analisar os atuais padrões de beleza, sob o olhar das 

participantes do Criativa Idade do Centro de Saúde do Estreito, objetivo do trabalho, utilizou-se um 

questionário, semiestruturado com questões fechadas e abertas. Os resultados colhidos com o 

questionário demonstraram que: 

 

● 81,81% das participantes possuem uma autoestima elevada; 

● 54,54% destas relataram que sua atual imagem pessoal interfere em sua autoestima; 

● 81,81% das participantes relataram que gostam de cuidar da aparência física, durante a 

coleta do questionário observou-se que todas as participantes apresentavam as unhas 

cuidadas e pintadas; 

● 72,72% não se consideraram vaidosas, ou seja, para algumas participantes esse cuidado 

com a aparência física não é considerado vaidadade; 

● 90,90% das participantes demonstraram satisfação com a atual idade. 

● Esses dados diferem dos dados coletados na literatura, que relatam a velhice como uma 

fase de perdas, como um processo difícil e doloroso, pois a maioria das participantes 

demonstram-se satisfeitas com essa nova fase de suas vidas. 

 

Em um segundo momento, foi pedido às participantes para que relatassem o que era 

considerado belo na sua juventude e nos dias atuais, e os resultados colhidos demonstram que, na sua 

juventude, a beleza estava nas pessoas boas, cultas, inteligentes, com bons princípios morais, 

agradáveis, amáveis, gentis e de caráter bom. Na aparência física, a beleza estava na naturalidade, no 

modo de se vestir, as roupas eram mais discretas, elegantes, sem decotes e sem muito exageros. 
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Na atualidade, a beleza está no exagero, tudo está em excesso e é muito artificial. A 

maquiagem acaba escondendo a beleza natural das pessoas, bem como os preenchimentos faciais e 

botox. As roupas estão cada vez mais curtas e provocativas. A beleza virou um padrão a ser seguido, 

todas buscam o mesmo padrão de corpo magro, o mesmo cabelo e o mesmo rosto. 

Considerando o objetivo desse trabalho, conclui-se que, os padrões de beleza estão em 

constante mudança e evolução, sendo que aquilo que era considerado beleza na juventude das 

participantes do Programa Universidade da Criativa Idade, difere dos atuais padões de beleza. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise do impacto na formação pessoal e profissional de discentes de diferentes cursos, dentro 
da área de Engenharia, em um projeto de extensão universitária, o qual oferece noções de programação e eletrônica a 
crianças e adolescentes utilizando a plataforma Arduino como ferramenta de aprendizado. O projeto visa promover ao 
público-alvo o desenvolvimento do raciocínio lógico e o interesse pelo setor de tecnologia. Além disso, habilidades sociais 
são melhoradas através das aulas, como motivação, autonomia, liderança, iniciativa e outras habilidades. O projeto admite 
adolescentes de uma escola particular de Belo Horizonte, Colégio Santa Maria, com idade entre 14 e 16 anos. Os 
resultados positivos deste projeto não se aplicam apenas aos alunos favorecidos, mas também aos alunos de graduação, 
membros da equipe, uma vez que é ofertado a eles a possibilidade de desenvolver habilidades específicas que os 
programas de Engenharia clássica não oferecem. As experiências vivenciadas na extensão possibilitaram aos alunos o 
contato com diferentes realidades e proporcionaram a estes o poder de modificar o meio de forma positiva. A análise 
concluiu que o aluno que participou do projeto de extensão se tornou mais consciente de seu papel na sociedade por 
utilizar suas qualidades para ações que transformam e contribuem para uma sociedade mais próspera e justa, por 
desenvolver competências humanísticas e o senso de responsabilidade. 
 
Palavras-chave: Ensino de Engenharia. Extensão Universitária. Extensão na Engenharia. Competências Profissionais. 
Desenvolvimento de Competências. 

 

The Importance of an Extension Project in the Formation of an 

Engineering Student 

 

ABSTRACT 

This article presents an analysis of the impact on the personal and professional training of students from different courses, 
within the engineering area, in a university extension project, which offers programming and electronics notions to 
children and adolescents using the Arduino platform as learning tool. The project aims to promote the development of 
logical reasoning and interest in the technology sector to the target audience. In addition, social skills are improved 
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through classes, such as motivation, autonomy, leadership, initiative and other skills. The project admits teenagers from 
a private school in Belo Horizonte, Santa Maria High School, aged between 14 and 16 years old. The positive results of 
this project apply not only to privileged students, but also to undergraduate students, team members, since they are offered 
the possibility to develop specific skills that classical engineering programs do not offer. The experiences lived in the 
extension allowed students to have contact with different realities and gave them the power to change the environment in 
a positive way. The analysis concluded that the student who participated in the extension project became more aware of 
their role in society by using their qualities for actions that transform and contribute to a more prosperous and fair society, 
by developing humanistic skills and a sense of responsibility. 
 
Keywords: Engineering Education. University Extension. Engineering Extension. Professional Skills. Skills 
Development. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Sônia Ferreira Lopes Toffoli, O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma 

avaliação em larga escala que exerce forte influência nas políticas educacionais, nos currículos nos 

diversos níveis de ensino e também no futuro dos indivíduos que estão sendo avaliados. Esses fatos 

evidenciam a importância de examinar as diversas variáveis envolvidas na construção, aplicação e 

pontuação da avaliação. Pode-se, por meio de estudos, é possível identificar etapas do processo que 

não estão funcionando como esperado e também validar as etapas cujos resultados são adequados. 

Em ambos os casos, busca-se a melhoria dos processos a cada edição do exame. 

Neste estudo, foram realizadas análises dos itens da prova de matemática do Enem 2015, por 

meio de dois modelos da Teoria de Resposta ao Item (TRI), a logística de três parâmetros com estudos 

sobre a dificuldade e a probabilidade de acerto casual e o modelo de resposta nominal, com estudos 

da dificuldade e do comportamento de cada uma das opções de resposta dos itens. Aproximadamente 

um terço dos itens obteve parâmetros dentro dos padrões de qualidade. Quanto à dificuldade, o item 

considerado o mais fácil obteve apenas 64,1% de acertos. Além disso, apenas dois itens obtiveram o 

parâmetro de dificuldade situado abaixo do ponto médio da escala e aproximadamente 23,4% dos 

participantes tiveram suas habilidades estimadas abaixo do valor correspondente ao item mais fácil 

na escala, indicando que essas pessoas não souberam responder a nenhum dos 45 itens. Por meio dos 

diversos métodos utilizados, constatou que a prova de Matemática do Enem 2015 possui qualidade 

muito aquém do desejável. 

Uma análise feita entre indicadores e programas de avaliações nacionais, mais 

especificamente afim de estabelecer algumas relações entre o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) e o exame internacional Program for International Student Assessment (PISA), 

desenvolvido pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) que 
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tem sua aplicação também no Brasil são apresentados por Maria Luísa Villanie e Dalila Andrade 

Oliveira. Os programas de avaliações nacionais e internacionais usam os dados estatísticos como 

instrumento de produção de avaliação e informação como elementos objetivos do processo. Tendo 

analisado, em diferentes trabalhos, a relação entre poder, produção das políticas públicas e 

instrumentos técnicos, Foucault chega ao conceito de governamentalidade para descrever o processo 

de controle político e social posto em prática pelos governos: 

 

[...] Com esse termo de ‘governamentalidade’ eu quero dizer três coisas. Por 

governamentalidade, entendo o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, 
análise e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercitar essa forma bem específica, 
bem complexa, do poder, que tem como alvo principal a população, como forma maior de 
conhecimento, a economia política, como instrumento técnico essencial os dispositivos de 
segurança [...]. (FOUCAULT, 2018, p. 143) 

 

Países da América Latina começaram a desenvolver programas de avaliações em Matemática 

e competência em leitura com a ajuda da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO). Os objetivos principais com esses resultados foram: diminuir a diferença 

cultural com outros programas de avaliações internacionais e aumentar a relevância da avaliação; 

conduzir análise comparativa internacional e análises explicativas do sucesso dos alunos; identificar 

os fatores sociofamiliares e escolares que têm impacto sobre o sucesso dos alunos; oferecer 

informações úteis para a criação e implementação de política pública educativa nessas regiões. 

Essa dinâmica, determinada pela referida abordagem, no contexto brasileiro se desenvolve 

com a implementação do Ideb. Com a criação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), em 2007, no bojo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma referência 

para o planejamento e orientação de políticas e financiamento público para a educação em âmbito 

nacional, tem-se a consumação da lógica econômica para a gestão e organização da educação pública. 

Usando os resultados da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), o Ideb passa a ter impacto direto sobre a regulação dos resultados dos estudantes, mas 

também das práticas dos outros atores escolares, pois interfere nas lógicas organizativas das escolas, 

incluindo seus arranjos curriculares e o planejamento da gestão. 

A partir disso, dissemina-se pelo país a regulação por resultados, desde os mais distantes 

municípios até as grandes capitais, as políticas educacionais passaram a estabelecer metas e a negociar 

sua realização com as escolas. 

Realizado a cada três anos, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), tem 

como objetivo gerar indicadores que possam contribuir para a discussão da qualidade educacional 

nos países participantes. O programa tem o propósito de verificar até que ponto as instituições 
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públicas e particulares de cada nação estão preparadas para exercer em corretamente seus papéis de 

cidadãos em nossa sociedade contemporânea. 

O PISA é coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) com o apoio de uma coordenação nacional em cada país participante. No Brasil, a 

coordenação do PISA é responsabilidade do INEP. As provas avaliam a capacidade do jovem de 15 

anos de buscar, selecionar, interpretar, integrar e analisar informações de uma ampla gama de textos 

associados a situações que vão além da sala de aula. Além de observar as competências de cada 

matéria, o estudo coleta informações para a composição de indicadores contextuais que permitam 

relacionar o desempenho dos estudantes avariáveis educacionais, socioeconômicas e demográficas. 

O uso do PISA como referência no desenvolvimento de medidas do sistema escolar brasileiro 

pode ser considerado também uma ação política do INEP. Segundo o Relatório Brasil do PISA 2018, 

fizeram parte deste exame estudantes de 79 países, sendo 37 deles membros da OCDE e 42 

países/economias, parceiras, conforme mostrado a seguir na Figura 1. 

 

Figura1 - Países e Economias Participantes do PISA 2018. 

 
Fonte: Relatório Brasil do PISA 2018. 
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Conforme ilustrado pela Figura 2, podemos observar que uma das avaliações é o uso do 

computador, e, muitas vezes, os estudantes brasileiros não possuem um bom domínio por falta de 

incentivo ou mesmo por falta de condições. Visando a melhorar este desempenho dos estudantes 

brasileiros e a ampliar suas condições de inserção no mercado de trabalho, é que este projeto propõe 

ensinar robótica, usando Arduino para adolescentes, devido à facilidade de programação, de fácil 

aprendizagem, além da grande motivação que é a de trabalhar em robótica, assunto este de grande 

interesse nessa idade. 

 

Figura2 - Visão geral do desenho da aplicação principal do PISA 2018. 

 
Fonte: Relatório Brasil do PISA 2018. 

 
Já a Figura 3 mostra o modelo de letramento matemático na prática, usado no PISA. 

 

Figura3 - Modelo de letramento matemático na prática. 

 
Fonte: Relatório Brasil do PISA 2018. 

 

A média de proficiência dos jovens brasileiros em Matemática no PISA 2018 foi de 

384pontos, 108 pontos abaixo da média dos estudantes dos países da OCDE (492). A métrica para a 
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escala de Matemática, estabelecida em 2003, baseou-se em uma média dos países da OCDE de 500 

pontos, com desvio padrão de 100 pontos, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Médias, intervalos de confiança e percentis das                                                           

proficiências dos países selecionados, Matemática–PISA2018. 

 
Fonte: Relatório Brasil do PISA 2018. 

 

Os 10% dos estudantes brasileiros com pior desempenho em Matemática no PISA 

2018obtiveram média de proficiência igual a 277, e os 10% de melhor desempenho, 501. 

Não há diferença significativa entre a média de proficiência do Brasil e da Argentina em 

Matemática. A Figura 5 mostra a série histórica do PISA em Matemática desde 2003, quando a 

escala desse domínio foi desenvolvida pela primeira vez. Nessa análise, foram calculadas as 

medidas de erro-padrão da média de cada edição e as de erro-padrão da média considerando os 

erros de ligação (linkingerrors), para captar as flutuações amostrais e os erros de mensuração 

advindos dos diferentes ciclos da avaliação. 

 

Figura5 - Médias, intervalos de confiança e percentis das proficiências                                                     

dos países selecionados, Matemática–PISA2018. 

 
Fonte: Relatório Brasil do PISA 2018. 
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O PIB per capita do Brasil (USD 15 893) corresponde a menos da metade da média do PIB 

per capita nos países da OCDE (USD 39 333). O gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de 

idade no Brasil (USD 38 190) equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da OCDE (USD 

90 294). Esta proporção correspondia a 32% em 2012. Aumentos no investimento em educação 

precisam agora ser convertidos em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Outros países, 

como a Colômbia, o México e o Uruguai obtiveram resultados melhores em 2015, em comparação 

com o Brasil, muito embora tenham um custo médio por aluno inferior. O Chile, com um gasto por 

aluno semelhante ao do Brasil (USD 40 607), também obteve uma pontuação melhor (477 pontos) 

em Ciências. 

No Brasil, 36% dos jovens de 15 anos afirmam ter repetido uma série escolar ao menos uma 

vez, uma proporção semelhante à do Uruguai. Entre os países latino-americanos que participaram do 

PISA 2015, apenas a Colômbia possui uma taxa de repetência escolar (43%) superior à do Brasil. 

Essa prática é mais comum entre países com um baixo desempenho no PISA e está associada a níveis 

mais elevados de desigualdade social na escola. No Brasil, altos índices de repetências escolares estão 

ligadas a níveis elevados de abandono da escola. Entre 2009 e 2015, houve um declínio de 6% na 

taxa de repetência escolar no Brasil, observado principalmente entre os alunos do ensino médio. 

Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos dos países envolvidos como 

instrumento de trabalho na definição e refinamento de políticas educativas, tornando mais efetiva a 

formação dos jovens para a vida futura e para a participação ativa na sociedade. As tarefas destinadas 

à avaliação do desempenho dos estudantes foram delineadas com base nas categorias/dimensões da 

matriz de referência e outras duas adicionais: formato de resposta e demanda cognitiva. 

São resultados dos estudantes brasileiros na avaliação de Ciências no PISA em 2015: 

 

● O escore médio dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de Ciências foi de 

401pontos, valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros 

da OCDE (493). 

● O desempenho médio dos jovens brasileiros da rede estadual foi de 394 pontos. 

● Por ofertar prioritariamente o ensino fundamental, a rede municipal apresentou 

desempenho inferior ao das escolas de outras dependências administrativas (329). 

● Alunos da rede federal obtiveram o melhor desempenho em Ciências – 517 pontos –, 

superando a média nacional, mas não sendo estatisticamente diferente do desempenho 

médio dos estudantes da rede particular (487). 
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A série histórica dos resultados brasileiros na avaliação de Ciências conduziu às seguintes 

conclusões: não foram encontradas evidências empíricas que apontem diferenças estatisticamente 

significativas entre o desempenho dos estudantes brasileiros em Ciências no PISA 2015 e nas três 

últimas edições da avaliação. 

No tocante ao Brasil, cabe afirmar que o país se encontra mal colocado no PISA e com 

inúmeros problemas relacionados à educação. Dessa forma, o país precisa buscar maneiras mais 

efetivas de capacitar os estudantes que apresentam baixo desempenho, bem como alterar a educação 

a fim de ser mais atrativa, dinâmica e motivadora. Os professores e escolas devem investir em 

alternativas que possibilitem a maximização do processo de aprendizagem com ouso de tecnologia e 

de metodologias ativas capazes de despertar a curiosidade e o interesse do aluno. Podemos citar a 

sala de aula invertida, metodologias ativas tais como PBL (Problem or Project Based learning), 

aprendizagem baseada em projetos. Eficiente e inovador, esse conceito proporciona processos, 

estruturas e ambientes mais adequados e atrativos à realidade do aluno. 

Uma pesquisa foi encomendada à consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU) pela 

Pearson, empresa que fabrica sistemas de aprendizado e vende seus produtos a vários países. Os 

resultados foram estruturados a partir de notas de testes efetuados por estudantes dos países entre 

2006 e 2010. Também foi considerada pela pesquisa a quantidade de alunos que ingressam na 

universidade e foram empregados. Conhecidas como "superpotências" da educação, a Finlândia e a 

Coreia do Sul dominam as duas primeiras colocações do ranking e, na sequência, figuram Hong 

Kong, Japão e Cingapura. Alemanha (15), Estados Unidos (17) e França (25), estão em grupo 

intermediário e México (38), Brasil (39), e Indonésia (40), integram as posições mais baixas, entre os 

sul-americanos, Chile (33), Argentina (35) e Colômbia (36) estão em melhor colocação que o Brasil. 

O ranking é baseado em testes efetuados em áreas como matemática, ciências e habilidades 

linguísticas a cada três ou quatro anos e, por isso, apresenta um cenário com atraso estatístico frente 

à realidade atual. 

O ranking acende mais uma vez o sinal de alerta, de acordo com o coordenador-geral da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. O especialista lembra que, 

independentemente da metodologia do levantamento, o Brasil precisa se adiantar. 

 

"O Brasil está sempre entre os últimos. Em 2040, seremos um país de adultos e idosos e 
precisa estar bem preparado, com profissionais com boa formação que garantam a capacidade 
produtiva. A soberania passa pela educação da geração atual e nisso estamos muito 
mal"(Fonte: Agência Brasil e Correio Braziliense). 
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Com relação à Inovação, o Brasil ocupou o 64º lugar no ranking mundial, cinco posições em 

relação ao ano anterior, quando ficou em 69º na listagem mundial. O índice é calculado pela 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual e tem como parceiro local a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). A liderança ficou com a Suíça, seguida por Países Baixos, Suécia, Reino Unido, 

Cingapura, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Irlanda. Entre os países de renda 

média-alta, o destaque foi da China, seguida por Malásia, Bulgária, Croácia e Tailândia. Entre os de 

renda média-baixa, os mais bem posicionados foram Ucrânia, Vietnã e Moldávia. Já nos países de 

renda baixa, alcançaram melhor desempenho Tanzânia, Ruanda e Senegal. 

O Brasil foi classificado na categoria das nações de renda média-alta, ocupando a 15ª posição 

neste grupo. Dentro da região latino-americana, o país ficou na 6ª colocação. Com a subida no ranking 

quando considerados os chamados insumos de inovação, o país passou a ocupar a 58ª posição. Neste 

indicador, são levados em consideração itens como instituições, capital humano, pesquisa, 

infraestrutura e sofisticação de mercado e negócio. No ano anterior, havia ficado em 60º lugar. 

A proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio é uma 

regulamentação de modificações expressas na Reformado Ensino Médio, Lei 13415/17. O texto 

entregue pelo MEC organiza a BNCC do E. M. por áreas do conhecimento: Linguagens e suas 

tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências 

Humanas e suas tecnologias. 

É possível notar certa dificuldade nas escolas brasileiras em preparar os alunos para uma 

sociedade contemporânea, como demonstrado nas pesquisas anteriores. No Brasil, pode-se observar 

que as instituições enfrentam diferentes condições em relação ao desenvolvimento e preparação; 

embora alguns profissionais sejam capacitados para desenvolver projetos no âmbito tecnológico, 

estes representam uma baixa parcela da população geral. 

Para a escola do futuro, a ideia é fazer uso de novas características, aplicando com apoio a 

tecnologia, otimizando e facilitando o aprendizado. Como Panizzutti diz, “A escola do futuro é aquela 

que ajudará a formar cidadãos com pensamento crítico e inteligência emocional, preparados para 

trabalhar em equipe e que aceitem a diversidade”. (PANIZZUTTI, 2018, s./p.) 

É importante maior investimento para adaptação do sistema e capacitação dos profissionais, 

para que possamos sobrepor as barreiras das dificuldades. A mudança que a educação no mundo todo 

enfrenta é o resultado natural da presença cada vez mais forte da tecnologia no cotidiano de todos. 

Fazer a interlocução entre tecnologia e outras esferas sociais se torna um projeto que agrega as duas 

partes envolvidas com contribuições notáveis. Tornar a tecnologia mais acessível a todos, abre espaço 

para que esta geração cresça com interesse visível pelas áreas tecnológicas. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

71 

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em sua missão, vem 

trabalhando a Extensão com o objetivo de tornar o conhecimento uma mão dupla entre Universidade 

e Sociedade. De acordo com suas Diretrizes da Extensão Universitária, prevalece o princípio da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Cabe à Extensão Universitária atender a uma 

das finalidades da educação superior, nos termos previstos no inciso VII, do art.43, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de1996), constituindo 

um processo educativo, cultural, científico e político destinado a promover a interação transformadora 

da Universidade com outros setores da sociedade. 

A Extensão Universitária é uma das partes constituintes do tripé que compõe a Universidade, 

juntamente com o Ensino e a Pesquisa. Jezine (2004, p.2.) destaca que: “a extensão universitária é 

redimensionada com ênfase na relação teoria-prática, na perspectiva de uma relação dialógica entre 

universidade e sociedade, como oportunidade de troca de saberes”. 

Nesse contexto, esse tipo de atividade no âmbito da Engenharia se mostra de extremo proveito, 

uma vez que esta possui as ferramentas, métodos e soluções para muitos problemas da sociedade. 

Entretanto a atuação de docentes e discentes desse curso em projetos e programas de Extensão ainda 

não é visto como algo pertencente ao campo da Engenharia. Apesar disso, espera-se do extensionista 

a reflexão sobre o impacto das suas ações e práticas dentro da coletividade, atitudes geralmente 

associadas, com maior naturalidade, à formação dos profissionais das áreas das Ciências Humanas. 

Para que haja uma maior conscientização do aluno de Ciências Exatas, é necessário que se torne 

universal o conhecimento das atividades e dos impactos transformadores da Extensão nas respectivas 

formações, pois esta oferta um processo coletivo de reflexão e aprendizagem em torno das ações 

desenvolvidas, de forma democrática entre professores, alunos e comunidade. 

 

1.1 Missão Institucional, Projeto Pedagógico, PDI 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC Minas (2011, p. 62) reitera: “A 

vocação desta universidade é a da formação de um aluno competente, cientificamente e tecnicamente, 

que saiba atuar com forte profissionalismo e responsabilidade em sua área e, ademais, que tenha seu 

comportamento pautado nos ideais de justiça e solidariedade”. Em relação aos alunos de graduação, 

pode-se dizer que a sociedade vem demonstrando a necessidade por um profissional de nível superior 

que tenha uma formação mais completa, não apenas técnica, mas também ética, humanística e 

cultural, que possa atuar junto a áreas afins em equipes multidisciplinares. Neste viés, esse artigo 

propõe a reflexão de como a participação de alunos em um projeto de extensão contribui para que 

esses atuem na sociedade com competência, responsabilidade e justiça, colaborando para a construção 
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de um país próspero, solidário e justo. Além disso, é possível perceber o desenvolvimento de 

competências técnicas, humanísticas e profissionais nos alunos envolvidos com atividades de 

Extensão Universitária. 

Neste artigo, será dado o enfoque nos alunos que participaram do projeto de extensão 

"Arduino Para Crianças e Adolescentes: Despertando o Interesse Pelas Exatas e Tecnologia", do 

Instituto Politécnico da PUC Minas (IPUC), financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 

Esse projeto está vinculado ao Curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas, que descreve nas 

diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica (2005, p.16) como alguns dos 

seus objetivos: 

Desenvolver no aluno um sujeito ético, equilibrado, com visão social e humana que seja 
capaz de decidir sua forma de atuação ciente do seu significado no mundo do trabalho e da 
produção. Desenvolver no aluno um sujeito reflexivo com uma consciência social capaz de 
provocar uma ação transformadora com relação a realidade social na qual está inserido. 

 

Por conseguinte, é notória a percepção de que o Projeto de Extensão corrobora especialmente 

esses tópicos abordados no Projeto Pedagógico, os quais visam ao desenvolvimento da formação da 

consciência social e humanística do aluno. Tal análise revela a conformidade do projeto com a 

comunidade acadêmica na qual docentes e discentes estão inseridos, contribuindo assim para o 

desenvolvimento social e trazendo ainda outros benefícios à academia. 

 

2.O Projeto 

 

Anualmente, a Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas (PROEX) publica uma chamada 

interna de propostas de projetos de extensão em diversas áreas do conhecimento no âmbito da 

universidade. As propostas devem descrever os seguintes tópicos do projeto: atividades, objetivos, 

propósito, metodologia, número de extensionistas envolvidos, custos, entre outros. Uma vez 

aprovado, a PROEX promove uma seleção de estudantes da comunidade acadêmica. Durante a etapa 

de inscrição, os alunos devem definir os projetos nos quais estão interessados em participar. 

Adiante, o coordenador de cada projeto seleciona perfis de alunos compatíveis de acordo com 

as oportunidades disponíveis; dessa forma, os alunos entram no projeto como extensionistas, 

voluntários e/ou bolsistas. Os projetos aceitos recebem fundos para a execução conforme a proposta 

submetida para o edital. Este aporte pode ser utilizado para apoiar a compra de kits educacionais, 

subsídios de assistência financeira para extensionistas, custear o translado entre a instituição de ensino 

e o local das atividades, além de outros itens financiáveis. 
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O projeto de extensão universitária no qual este artigo se fundamenta, baseado no aprendizado 

do Arduino, tem recebido um grande número de candidatos. Os critérios utilizados no processo de 

seleção dos alunos deste projeto consideram alguns quesitos, por exemplo habilidades técnicas, nível 

de interesse, disponibilidade, entre outras características do candidato. A dinâmica do conhecimento 

dos extensionistas flui pelo método de compartilhamento da experiência dos veteranos com os 

iniciantes. Os alunos que estão iniciando as atividades são treinados e capacitados por seus colegas 

que já possuem vivência com as atividades propostas no projeto de extensão. 

O Projeto demanda tarefas em diferentes frentes de trabalho o que requer, naturalmente, uma 

equipe multidisciplinar. Portanto, o processo de seleção tem como um de seus objetivos a inclusão de 

estudantes de diversas Engenharia s, como a Engenharia Mecânica, Aeronáutica, Controle e 

Automação e a Eletrônica e de Telecomunicação. A equipe é composta por alunos de diversos campi 

da PUC Minas, no entanto o principal campus (Coração Eucarístico) é o que promove o intercâmbio 

de informações entre os campi. 

O Projeto se divide em três principais grupos de trabalho, são eles: administrativo, mídia e 

aulas. A equipe responsável por ministrar as aulas é dividida em dois subgrupos; tal divisão é feita 

baseada na demanda, sendo essa função dos locais onde são realizadas as aulas. Atualmente são dois 

locais e cada subgrupo é responsável por uma turma. A equipe também é responsável pela criação e 

manutenção dos conteúdos das aulas. Os responsáveis pela parte administrativa trabalham para o 

funcionamento da logística, por exemplo providenciando vouchers, disponibilizados pela PROEX e 

discriminados no orçamento anual. Esses serão usados no translado da equipe que ministra as aulas 

em escolas que ficam fora do campus da universidade. A frente de trabalho administrativa também 

auxilia na seleção dos alunos candidatos a participar do projeto, além de elencar possíveis congressos 

para que seja feita a publicação de trabalhos científicos acerca das atividades oriundas do Projeto. Já 

os responsáveis pela mídia ficam por conta divulgação deste, por meio de redes sociais, e a formação 

de conteúdo digital. Quando preenchidas as vagas e definidas as equipes, dá-se a estruturação interna, 

sendo possível realizar a divisão de tarefas e, consequentemente, o preparo e início das aulas. 

No decorrer do semestre, semanalmente, ocorrem reuniões de follow-up. Todas as equipes se 

reúnem com a orientadora do projeto e esta designa as tarefas a serem realizadas pelos alunos e o 

prazo para a entrega do resultado. Os encontros são fundamentais para que a orientadora tenha um 

controle sobre o desenvolvimento do projeto, pois são apresentados os resultados de curto e médio 

prazo alcançados. Esse modelo caracteriza o estilo de trabalho do Projeto, que é orientado a desafios 

e metas. 

No que tange às seleções dos alunos favorecidos, essas são feitas nas escolas públicas e 

particulares pelos extensionistas veteranos e pela coordenadora. O método de seleção solicita que 
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cada aluno beneficiário escreva uma carta de interesse. Este instrumento é utilizado para avalia-los e 

selecionar aqueles que demonstrem aptidão em relação ao tema exposto, necessidades sociais e que 

estejam dispostos a aprender. Aqueles que atendem aos requisitos são convidados a participarem das 

aulas. 

Devido à pandemia da Covid-19, em março de 2020, o Projeto adotou a modalidade remota 

para sua continuidade, tendo sido necessária uma ampla reconfiguração do modelo de aulas, materiais 

didáticos e ferramentas utilizadas, devido às limitações impostas pelo isolamento social. Após um 

ano de preparação, em 2021, o Projeto passou a se estender a instituições particulares, devido à maior 

facilidade de se integrar nas plataformas de ensino remoto destas instituições. 

Sabendo das limitações impostas pela crise da Covid-19, as aulas são ministradas pelos 

extensionistas de forma remota e são divididas em uma parte expositiva e uma prática, essa última 

movida à desafios. O software Tinkercad é usado para implementar aplicações utilizando o Arduino, 

utilizados como ferramenta de aprendizado para desenvolver o raciocínio lógico de adolescentes de 

forma a incentivá-los a construir projetos. Algumas experiências da vida diária são usadas para 

ilustrar um problema a ser resolvido e facilitar a compreensão, por exemplo, o entendimento de como 

semáforos controlam o fluxo de duas ruas. Diante disso, os alunos são convidados a pensar usando 

sequências lógicas enquanto resolvem o problema, desenvolvendo indiretamente suas habilidades de 

criação de algoritmos e, em seguida, diretamente construindo suas habilidades em programação. 

As aulas contemplam a utilização do software PowerPoint, recursos visuais para facilitar a 

compreensão, a disponibilização de tutoriais em vídeo e uma apostila virtual, desenvolvidos pelos 

extensionistas, como forma de consulta dos beneficiários do projeto. Outros softwares, como Fritzing 

ou Tinkercad, são também usados como ferramentas para elaborar visuais agradáveis dos circuitos 

elétricos, tornando-os mais fáceis de entender. Abordagens teóricas e práticas são usadas nas aulas. 

Os conteúdos teóricos são fixados através da prática. 

No final de cada aula, os alunos devem responder a um questionário. O formulário possui 

perguntas que os extensionistas utilizam para alimentar os indicadores de desempenho do Projeto. 

Alguns exemplos de indicadores são o progresso das aulas e o interesse dos alunos em relação ao 

conteúdo das mesmas. Esses indicadores são importantes pois expõem a qualidade das aulas, 

adicionalmente, o progresso individual dos alunos. Da mesma forma, os extensionistas respondem a 

um formulário, porém com um viés diferente. O foco consiste em analisar as aulas, a influência do 

Projeto em sua respectiva formação, o progresso do mesmo, entre outros aspectos. 

Vale ressaltar que, durante o semestre, a equipe monitora a motivação dos adolescentes por 

meio das respostas aos questionários. Esse acompanhamento já demonstrou que o aluno é motivado 

pelo desejo de aprender. Diante disso, desafios são propostos em todas as aulas, para que o aluno 
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possa se sentir induzido a aplicar os conceitos adquiridos durante todas as aulas que já foram 

abordadas. Foram criados e adaptados jogos que, de maneira lúdica, relacionam aos assuntos 

abordados nas aulas. Essas atividades, de maneira geral, dispõem de perguntas sobre o conteúdo 

ensinado, do mesmo modo que, além de reforçarem o conteúdo dado em sala, proporcionam um 

momento prazeroso e divertido, tanto para o aluno, quanto para o extensionista. 

No fim do curso, um desafio final é proposto aos alunos, no qual eles projetam um “carrinho 

autônomo” que desvia de obstáculos comandado pelo Arduino, exigindo o uso, portanto, dos 

ensinamentos que lhes foram oferecidos nas aulas. O desafio é avaliado pelos extensionistas, que 

analisam o espírito do trabalho em equipe e também o conhecimento aplicado no projeto. Notou-se 

que essa abordagem é extremamente eficaz, uma vez que os alunos buscam criar programas mais 

eficientes.  

Ao término do semestre, é feita uma exposição com os trabalhos dos alunos, juntamente com 

apoio da equipe de mídia do projeto. Além de enaltecer o conhecimento e dedicação dos alunos, essa 

etapa final é importante para divulgar os resultados e atrair novos alunos para o próximo semestre. 

 

3 A Influência da Formação Ética e Humanística do Aluno de Engenharia 

 

É fundamental que o ensino superior acompanhe as constantes transformações da sociedade. 

O mercado empregador brasileiro tem imposto uma formação técnico-científica baseada em uma 

visão ética e humanística. objetivo principal é o desenvolver novas tecnologias, possuir senso crítico 

e ser criativo, além de identificar e resolver problemas diversos demandados pela sociedade 

(MOLISSANI, 2017). Contudo, a Universidade carece de uma nova organização, englobando e 

ressignificando a maneira da sociedade produzir, criando e difundindo seus valores, de forma a 

promover a melhoria da condição humana em suas múltiplas dimensões (CARDOSO,2004). 

Vannuchi (2004), ao debater a integração do técnico com o social, assinala a importância da 

abertura da Universidade para a sociedade, permitindo a entrada dos saberes do senso comum no 

campo da vida acadêmica. As ações extensionistas geram interferências significativas tanto no campo 

acadêmico quanto na sociedade. A Extensão proporciona ao estudante, na esfera acadêmica, a geração 

de novos conhecimentos, a criação de novas modalidades de pesquisa, além da integração entre teoria 

e prática. Já na esfera da sociedade, permite uma melhor percepção dos problemas sociais, 

econômicos e políticos. 

A Extensão Universitária, como atividade-fim integrada ao Ensino e à Pesquisa, é uma 

atividade acadêmica que possibilita a articulação entre a comunidade universitária e a sociedade, 

trabalhando em função do crescimento da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento social. Esse 
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Projeto, como uma atividade de Extensão Universitária, reflete-se na formação cidadã e humanista 

discente e docente, na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. 

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES, 2018), a 

Extensão é essencial para a construção e transferência do conhecimento produzido nas universidades. 

Ela é essencial também para avaliar os impactos das atividades científicas, técnicas e culturais para o 

desenvolvimento local, regional e nacional. Nesse sentido, a relação entre o Esino e a Extensão pode, 

consequentemente, favorecer mudanças no processo pedagógico, gerando benefícios tanto para a 

instituição acadêmica quanto para a sociedade: 

 

3.1 Pensamento crítico 

 

Na relação Pesquisa-Extensão, prevalece a produção de conhecimentos práticos e teóricos que 

visam colaborar com o desenvolvimento acadêmico, além de proporcionarem benefícios à sociedade. 

Neste momento de interação, entre Universidade e comunidade, o aluno atuante se depara com novos 

tipos de tarefas e de situações que lhe cobram condutas de autonomia e responsabilidade, no processo 

de formação pessoal e profissional. O projeto de Extensão aparece como mecanismo que instiga o 

aluno a buscar soluções para a melhoria do cenário social e, diante desse cenário, atuar, conhecer e 

conviver de forma cívica e responsável. 

De acordo com Santos (2016), o estímulo à reflexão entre teoria e prática é uma possibilidade 

de aprimorar a formação do estudante de nível superior, por meio de oportunidades de praticar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula. Um projeto de Extensão, muitas vezes, se vivenciado de 

forma consciente, pode ser a oportunidade de os estudantes de Engenharia tomarem consciência a 

respeito das responsabilidades sociais e serem mais participativos. A partir da aprendizagem, surge a 

oportunidade de colocar em prática a teoria, podendo aplicar os conhecimentos construídos e 

vivenciar os desafios de uma rotina profissional, possibilitando que o aluno abra o campo de visão 

para o mercado de trabalho, o que vai possibilitar a interação com a realidade que o cerca. 

 

3.2 Competências 

 

Uma das competências aprimoradas durante o Projeto é a capacidade em resolver problemas. 

O contato direto com o público coloca o aluno em situações inusitadas, tirando-o da zona de conforto, 

as quais geram a necessidade de se repensar a todo momento em como transferir o conhecimento 

adquirido dentro da sala de aula, para que possa atuar frente à complexidade da sociedade. Todavia, 

não se trata somente de colocar em prática os conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula, mas 
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para além disso, os projetos evidenciam que o aluno deve perceber a prática enquanto um processo 

de aprendizado, uma vez que se vê a extensão como uma relação dialógica de troca de saberes. 

No conjunto de desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, abre-se a 

possibilidade do trabalho em equipe, que permite o contato com outros profissionais, muitas vezes, 

de outros setores, mas com os mesmos objetivos dentro do projeto. Essa troca de experiência e de 

saberes permite que os alunos, aprimorem a desenvoltura profissional e acadêmica. Essa vivência 

acadêmica que o aluno realiza dentro da universidade, ajuda-o na percepção de bem-estar físico, 

psicológico, autoconfiança e a percepção pessoal de competências cognitivas culminando em um 

rendimento acadêmico positivo. 

 

4 RESULTADOS 

 

Buscando mensurar a influência do projeto de extensão no processo de criação e um perfil dos 

estudantes do IPUC, foram desenvolvidas algumas ferramentas de avaliação. O principal instrumento 

utilizado foi um formulário contendo dezoito questões, que através de perguntas anônimas e de 

múltipla escolha, estimou o quão relevante foi o processo de participação de todos os estudantes que 

já haviam passado pela experiência desta atividade acadêmica extraclasse. 

Os critérios de análise utilizados mostram a oscilação de aproveitamento e desenvolvimento 

dos alunos extensionistas em suas próprias perspectivas. A liderança, a socialização, o trabalho em 

equipe, o desenvolvimento de novos atributos e diferentes vocações foram alguns dos indicadores 

utilizados para estimar essa experiência. Através dos indicadores de socialização, desenvolvimento 

profissional, liderança, projeto e ensino, podemos mensurar a convivência como outros estudantes e 

com a comunidade, além da percepção de habilidades sociais. 

Serão apresentados alguns dos dados coletados a partir do preenchimento do formulário pelos 

extensionistas que participaram do projeto. 

 

Figura 6 - Convivência dos Extensionistas (março/maio) 

A equipe conseguiu trabalhar em grupos causando conflitos e estimulando a participação coletiva dos alunos?  

 
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 
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Um dos indicadores importantes é a convivência em grupo, que tem como objetivo integrar o 

extensionista à sociedade. Observou-se inicialmente que se obteve uma boa resposta no quesito 

trabalho em equipe, entretanto 6% das respostas foram negativas. Quando questionado sobre a 

contribuição do Projeto para o desenvolvimento acadêmico – sabendo-se que o projeto de extensão 

referente a este trabalho determina classes de programação, onde os extensionistas ministram aulas a 

uma comunidade escolar, logo se entende que estes devam estudar e conhecer o assunto sobre o qual 

irão palestrar, então os extensionistas dedicam tempo à programação, lógica, tecnologia e robótica, o 

que também é um assunto recorrente na Engenharia e isso se mostrou benéfico também no âmbito 

acadêmico – , 100% dos extensionistas consideraram como positiva a resposta. 

Sabendo que a extensão tem como objetivo criar uma ponte entre a universidade e a sociedade, 

logo, o foco do projeto não é apenas favorecer a universidade e o mercado de trabalho, mas também 

desenvolver uma consciência do jovem para com a sociedade, um olhar humanitário e mais voltado 

para o social. No dado apresentado abaixo, entende-se que os alunos têm desenvolvido um olhar mais 

crítico e humanístico para a sociedade e uma maior empatia e consciência a respeito da humanidade. 

 

Figura 7 - Desenvolvimento acadêmico dos extensionistas 

Em sua opinião, o projeto contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e humanístico? 

 
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 

 

Também dentre as perguntas da pesquisa, uma foi referente à vontade de permanência no 

Projeto, obtivemos um resultado100% positivo, devido à contribuição do projeto aos extensionistas, 

não só no âmbito acadêmico e profissional, mas também no quesito social. 

Um dos grandes objetivos do Projeto é consolidar o tripé fundamental da Universidade: 

Ensino, Pesquisa e Extensão, buscando a formação de um profissional mais integrado à sociedade. 

Em suma, percebemos que este abrange a universidade, a comunidade e principalmente o 

extensionista, que adquire habilidades relevantes para sua vida profissional e pessoal.  
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Articulando o conhecimento científico com as necessidades da sociedade, como pode ser visto 

a partir da Figura 4, a maioria dos extensionistas desenvolve competências como liderança, 

responsabilidade, iniciativa, criatividade e comunicação. 

 

Figura 8 - Habilidades 

Você percebe que algumas dessas habilidades sociais foram desenvolvidas em você após a participação no projeto? 

 
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 

 

Em relação aos favorecidos do colégio Santa Maria, das unidades Nova Suíça e Floresta, 

foram desenvolvidas algumas ferramentas de avaliação. O principal instrumento utilizado foi um 

formulário contendo doze questões com as quais, através de perguntas de múltipla escolha, foi 

possível estimar quão relevante foi o processo de participação de todos os envolvidos. 

Serão apresentados alguns dos dados coletados a partir do preenchimento do formulário pelos 

extensionistas e alunos do Colégio Santa Maria sobre o projeto, nos meses de março e maio de 2021, 

respectivamente. O gráfico 9 apresenta o grau de dificuldade dos alunos do Colégio Santa Maria em 

relação a teoria. Foi notado que 17% dos alunos tiveram nenhuma dificuldade (1), 33% dos alunos 

tiveram pouca dificuldade (2) e 50% dos alunos tiveram dificuldade (3). 
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Figura 9 - Grau de dificuldade dos beneficiários na teoria (março/maio) 

Qual grau de dificuldade você teve em relação a teoria? 

  
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 

 

O gráfico 10 apresenta os aspectos relacionados ao grau de dificuldade dos alunos em relação 

à programação. Percebe-se que para 10% deles não houve dificuldade; para 20%, pouca dificuldade; 

40%, nível médio de dificuldade e 30%, apresentaram dificuldade. 

 

Figura10 - Grau de dificuldade dos beneficiários em programação (março/maio) 

Qual grau de dificuldade você teve em relação a programação? 

  
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021). 

 
Devido ao cenário atual do isolamento social causado pela Covid-19 (2021), e a adoção das 

aulas do projeto em regime remoto, também foram realizadas perguntas direcionadas a esse aspecto, 

buscando saber a interferência do momento atual no processode aprendizagem dos beneficiários e 

observou-se que a adaptação das aulas para o regime remoto foi bem-sucedida, 57% dos participantes 

consideraram que pouco interferiu e apenas 29% tiveram certo grau inicial de dificuldade, como 

demonstrado na figura 11. Mesmo com obstáculos, a equipe conseguiu contornar o problema. 
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Figura11 - Interferência do isolamento social no processo de aprendizagem dos beneficiários. 

O isolamento social prejudicou a sua participação no projeto? 

 
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 

 

Buscando compreender a contribuição do Projeto para a vida acadêmica, pessoal e 

profissional dos alunos, pode-se observar na figura 12 que, 27% das pessoas alegaram não ter 

despertado interesse em estudar Engenharia ou alguma área tecnológica. Em contrapartida, 73% 

demonstram vontade em seguir a área estudada. Posteriormente, 100% dos alunos afirmam possuir 

entusiasmo ou disposição em seguir áreas afins à da Engenharia e à  tecnológica. 

 

Figura12 - O quanto o projeto fomentou no interesse dos beneficiários pela área de Exatas  

O curso realizado despertou em você o interesse em estudar Engenharia ou alguma área tecnológica? (março/maio) 

 
Fonte: Autoral pesquisa Google forms (2021) 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

82 

As aulas de teoria e de programação, apresentam grau de dificuldade moderado. É possível 

observar que, no decorrer do Projeto, houve aumento de interesse com relação à área das Exatas e 

suas tecnologias.  Conclui-se que os alunos apresentam uma certa carência de ensino de conteúdos 

ligados á tecnologia, enfatizando a área da robótica, e, por isso, tanto a programação como a teoria 

devem ser abordados durante todo o curso com maior relevância e atenção. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os resultados obtidos com os questionários, é possível perceber grande 

efetividade do projeto de extensão para os alunos de graduação envolvidos. A Engenharia possui os 

recursos, técnicas, habilidades e conhecimento para resolver muitos problemas que a sociedade 

enfrenta; entretanto, na formação tradicional, os espaços de discussão e reflexão sobre esses 

problemas são suprimidos devido à grande necessidade de estudos de conteúdos técnicos. O modelo 

do ensino das Engenharias é de cursos extremamente conteudistas, mas que, muitas vezes, não 

abordam questões humanitárias e não desenvolvem nos alunos competências que lhes permitam 

analisar problemas com olhar crítico, pautados pela ética. Neste viés, projetos de extensão se mostram 

uma opção viável, acessível e efetiva para se reverter esse quadro do ensino de Engenharia. 

Com o projeto “Arduino Para Crianças e Adolescentes: Despertando o Interesse Pelas Exatas 

e Tecnologia" do Instituto Politécnico da PUC Minas sendo usado como um estudo de caso, é possível 

perceber como o Projeto de Extensão foi proveitoso para os envolvidos, especialmente para os alunos 

de graduação. Através do projeto os alunos desenvolveram competências humanísticas e o senso de 

responsabilidade, tendo evidenciado a importância de seus cursos para a construção de uma sociedade 

mais próspera e justa. 
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Beira Linha: Extensão em Regime Remoto1 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a edição 2020 do Projeto de Extensão Beira Linha, que aconteceu de forma remota devido 
à Covid-19. A execução do projeto neste período se tornou possível através do uso intensivo de ferramentas de Tecnologia 
da Informação e do Conhecimento (TIC), especificamente, foram essenciais a disponibilidade de computador ou 
smartphone com conexão à internet. Será apresentado o potencial das tecnologias para a manutenção das atividades 
sociais e educacionais durante a pandemia e a importância das ferramentas para a implementação de ações de extensão. 
Este artigo apresenta a metodologia de execução do projeto em regime remoto e relata a experiência desenvolvida no 
segundo semestre de 2020, bem como os resultados alcançados. A fim de compreender as semelhanças e particularidades 
das metodologias de execução do projeto apresenta-se também o regime presencial. Discute-se o resultado de entrevistas 
realizadas com beneficiários e monitores que participaram de edições presenciais e remotas. Ao final, traça-se um paralelo 
entre as metodologias e resultados nos dois modelos de execução. 
 
Palavras-chave: Inclusão e cidadania digitais. Extensão. Regime Remoto. 

 

Beira Linha: Extension in a remote system 

 

ABSTRACT 

This article examines the 2020 edition of the 'Beira Linha Extension Project' that took place remotely due to the restrictions 
imposed by the Covid-19. The success of the project was made possible through the extensive use of Information and 
Knowledge Technology (ICT) tools, specifically, the availability of a computer or a smartphone with an internet 
connection. The article presents the potential use of technology as a means to maintain social and educational activities 
during the pandemic period and the importance of those tools for the implementation of extracurricular activities. The 
methodology for implementing the project in a remote system is addressed, as well as the experience acquired during the 
second semester of 2020, and the achieved results. In order to understand the similarities and particularities regarding the 
methodologies used in the project, in-person learning is also analysed. The results of the interviews carried out with those 
who participated in face-to-face and online schooling are also discussed. As for the conclusion, a parallel is drawn between 
the methodologies and the results obtained from these two methods. 
 
Keyword: Digital inclusion and citizenship. Extension. Social transformation 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto Beira Linha, referência da extensão PUC Minas na unidade São Gabriel, vem 

acontecendo, de forma ininterrupta, desde 2002, com o objetivo de levar à comunidade do entorno 

deste campus a promoção da cidadania e a inclusão na sociedade contemporânea, marcada pelo 

digital. 

 
1 Financiado pela PROEX – PUC Minas. 
2 Mestre em Ciência da Informação, professora do curso de Sistemas de Informação, PUC Minas São Gabriel. E-mail: 
profsilveirasandra@gmail.com. 
3 Monitora do Projeto Beira Linha, ex-aluna do curso de Direito da PUC Minas São Gabriel, andreza.marcbh@gmail.com. 
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No entanto, no ano de 2020, por ocorrência da Covid-19, o projeto precisou interromper suas 

ações no primeiro semestre letivo. No segundo semestre, através do uso de Tecnologias da 

Informação e do Comunicação (TIC), o projeto se reconfigurou e voltou a oferecer suas oficinas. O 

retorno do projeto em regime denominado “remoto”, que é a execução de atividades à distância 

através de ferramentas síncronas e assíncronas, ampliou as ações e resultados alcançados pelo Beira 

Linha. 

Este trabalho tem o objetivo de descrever a execução do projeto Beira Linha em regime remoto 

no ano de 2020 e apresentar um breve comparativo de metodologias e resultados da execução 

presencial e remota. Para fins de apontamento de semelhanças, diferenças, pontos positivos e desafios 

das duas modalidades de execução foi realizada uma pesquisa, através de entrevistas, com monitores 

e beneficiários que participaram do projeto nas duas modalidades. 

O Projeto Beira Linha estava com a atividade de abertura de oficinas em 2020 pronta para 

acontecer, quando a sociedade se viu em meio a assustadores números de infecção pelo vírus COVID-

19 e a universidade decidiu, por isso, interromper suas atividades presenciais. Ao ser redefinido o 

modelo de atividades da PUC Minas, em março de 2020, os envolvidos com o projeto se encontraram 

despreparados para executá-lo no primeiro semestre: um momento de consternação global voltada à 

saúde dos indivíduos. 

Com o passar dos meses, diversas tecnologias começam a ser adotadas para a manutenção de 

atividades na sociedade, sendo muitas destas tecnologias disponíveis aos vários sujeitos sociais. O 

acesso à internet e aos equipamentos de TIC apresentam-se, então, como possibilidades de acesso ao 

mundo digital e uma reconfiguração das atividades sociais, dentre elas as educacionais. 

Dessa forma, o presente trabalho mostra-se relevante no momento em que reflete sobre a 

execução do Projeto de Extensão utilizando o modelo remoto de atividades, propiciado pelo uso de 

computadores, smartphones e conexão à internet. 

 

2 PROJETO BEIRA LINHA: EXTENSÃO E REGIME REMOTO 

 

A extensão é o compromisso social da Universidade com a comunidade, uma construção de 

relações que afetam a população local e regional, tornando possível a troca de saberes entre a 

sociedade e a academia. O objetivo da extensão é viabilizar a interação entre a teoria e prática, uma 

aplicação de conhecimentos acadêmicos que se aplicam a sociedade. (SILVA; MELO, 2010). 

Silva e Melo (2010) explicam que a relação construída na extensão se dá de forma simultânea, 

no momento em que a comunidade acadêmica tem o ensejo de praticar os conhecimentos teóricos 

junto à comunidade regional e, ao retornar à Universidade, reflete nos docentes e discentes em forma 
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de conhecimento aumentado através da experiência vivida e compartilhada. Dessa forma, “[e]sse 

fluxo, que troca saberes sistematizados, acadêmico e popular, trará a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação da comunidade na atuação da Universidade”. (SILVA; MELO, 2010, p. 3). 

O Projeto de Extensão Beira Linha, da PUC Minas, tem foco na educação e cidadania através 

da promoção do acesso e uso das tecnologias da informação e comunicação junto à população do 

entorno da unidade São Gabriel, constituindo-se, desde 2002, como um instrumento de mudanças de 

vidas para a comunidade a que se destina. É seu objetivo promover o desenvolvimento da sociedade 

através de ações de empoderamento no uso de TIC e no acesso à formação universitária, articulando 

a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania digital no contexto da sociedade contemporânea. 

A comunidade Beira Linha é considerada uma região carente de ações sociais, tendo em vista 

dados do Relatório Gerencial das famílias cadastradas no Cadastro Único do município de Belo 

Horizonte (2018), diagnóstico social do bairro São Gabriel (ARTICULANDO REDES, 

FORTALECENDO COMUNIDADES, 2015) e Censo do IBGE de 2010 (último Censo disponível). 

O projeto se insere na perspectiva da extensão universitária, de acordo com as diretrizes para 

a extensão na Educação Superior Brasileira, como: 

 

[...] a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-
se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros 
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 
permanente com o ensino e a pesquisa. (RESOLUÇÃO CNE/CES nº 7, 2018, s./p.) 

 

Tendo em vista as diretrizes da PROEX PUC Minas, o projeto visa à contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade, priorizando ações voltadas para o desenvolvimento do processo de 

inclusão social, efetividade dos direitos humanos e da cidadania. São oferecidas oficinas de formação 

em TIC e de preparação de indivíduos para o acesso à formação universitária, denominadas 

“Preparação para o ENEM”. Nas várias edições do Projeto, essas oficinas se reconfiguraram de 

acordo com o diagnóstico realizado sobre o registro de demandas de necessidades dos beneficiários, 

bem como na disponibilidade de saberes de monitores que se colocam a serviço da sociedade 

compartilhando seus conhecimentos. 

As oficinas de Informática Básica fizeram parte de todas as edições do Projeto, bem como as 

oficinas de Inglês. No ano de 2018, pela oportunidade da participação de um monitor com formação 

prévia em Letras, iniciaram-se também oficinas de preparação para ENEM. No entanto, na edição de 

2020, a oficina de Informática Básica foi interrompida, por não ter sido considerada viável a execução 

destas sem oferecer a infraestrutura de laboratórios de informática aos beneficiários. Dessa forma, no 
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segundo semestre de 2020, foram oferecidas oficinas de Inglês e Português, sendo 10 oficinas, com 

125 beneficiários inscritos e 55 concluintes. 

 

2.1 Tecnologia para o Bem Comum 

 

A tecnologia e a sociedade se correlacionam de forma conexa, no entanto o que determinam 

as evoluções tecnológicas é a necessidade que surge ao longo do tempo diante da necessidade de 

transformação. (CASTELLS, 2016). 

A sociedade, em todos os âmbitos, isto é, política, economia, universidade e sociedade civil 

têm sido alteradas com a nova estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. O 

desenvolvimento das TIC impulsionou a formação de uma nova rede, a internet, que deixou de ser 

um recurso técnico para engenheiros e militares (sua origem) e passou a fazer parte da sociedade. 

(LEMOS; FELICE,2015). A rede acaba por reconfigurar o modus operandi de toda a sociedade que 

incorpora transformações em diversas áreas e pode ser observado também na educação: 

 

Ela (a internet) transcendeu a ideia de técnica e economia e passou a ser algo que tem impacto 
na expectativa que as pessoas têm em relação a tudo que acontece: em relação ao governo, à 
universidade – a educação está se transformando em grande velocidade graças à rede – em 
relação à ideia de desenvolvimento e sustentabilidade. (LEMOS; FELICE, 2015, s./p.). 

 

Castells (1999), em seu livro A Sociedade em Rede, afirma que a revolução da tecnologia da 

informação aconteceu com influência histórica decorrente de um conjunto de circunstâncias de 

impacto na economia, sociedade e cultura. 

Da mesma forma, os efeitos do Coronavírus têm influenciado na nova transformação 

tecnológica que ocorreu e ainda está acorrendo, desde março de 2020, e que contribuem para a 

inovação. A pandemia fez surgir novos problemas para a comunidade científica, que a levou a 

definição de um modelo inovador de ensino. A Universidade teve que se adaptar ao regime remoto. 

As aulas passaram a ser on-line: 

 

Acostumados à sala de aula presencial, os docentes tiveram que deixar seu universo familiar 
e se reinventar, pois a grande maioria não estava preparada e nem capacitada para isso. 
Podemos, portanto, dizer que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma modalidade de 
ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de 
forma temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do mundo 
inteiro para que as atividades escolares não sejam interrompidas. (BEHAR, 2020, p.2). 
 

Com o agravamento da pandemia, houve a necessidade de aprimorar o uso da tecnologia, a 

favor da sociedade para a continuidade das atividades profissionais e acadêmicas. Em muitos casos, 
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se tornou o único meio de dar continuidade as relações humanas (BEHAR, 2020). Dessa análise, 

deve-se refletir sobre a relação do humano com a tecnologia. Muito se discute sobre o impacto da 

tecnologia nas relações humanas, dada a dificuldade da interação com a tecnologia devido a uma 

cultura humanista e específica. Muitas vezes uma relação opositiva, no entanto a relação entre 

humano e tecnologia não pode ser vista como relação opositiva. Essa relação deve ser sinérgica. 

(LEMOS; FELICE,2015). 

No contexto atual, no qual as relações humanas acabam por se restringirem ao uso das 

tecnologias, vê-se a necessidade de um olhar reconfigurado, com o qual se compreende a tecnologia 

como fator propiciador das atividades em sociedade. Todas as esferas sociais se veem forçadas a 

alterar sua forma de operar. E neste movimento, a universidade também precisa se transformar através 

da interação de tecnologias. Tecnologias estas sendo utilizadas em prol do bem comum em todas as 

esferas da sociedade. 

 

2.2 A Extensão em tempos de Regime Remoto 

 

A pandemia, no ano de 2020, afetou a execução da Extensão Universitária. No entanto, após 

alguns meses, a longa duração deste contexto e as incertezas trazidas por ela fizeram com que a 

comunidade acadêmica compreendesse a importância do compromisso social que a extensão 

apresenta e a necessidade de dar continuidade a suas ações. Assim, por meio da tecnologia, docentes 

e discentes viram a possibilidade de viabilizar a execução do Projeto junto à comunidade: 

 

Em tempos de pandemia, toda a sociedade está vulnerável e assim, a extensão universitária 
pode envolver diferentes segmentos como crianças, jovens, adultos e idosos, bem como 
trabalhar com temas ligados à educação, saúde, direitos humanos, pessoas com deficiência, 
violência, abandono, afrodescendentes, índios, entre outros. A escolha de público e temática 
relaciona-se com as prioridades identificadas por grupos sociais e de pesquisa. (MOURA, 
2020, p.56-57) 

 

A continuidade da extensão nesse momento se deu por meio de conversa entre os discentes e 

docentes que, percebendo a necessidade, colocaram-se disponíveis a dar continuidade a esse processo 

tão necessário à comunidade, levando aos beneficiários possibilidades de capacitação pessoal e 

profissional em um momento de incertezas. 
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3 BEIRA LINHA: OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM EM TEMPOS 

DE COVID-19 

 

A edição Beira Linha 2020 inicia com o objetivo de capacitar adolescentes, jovens e adultos 

carentes da região Beira Linha e entorno da unidade São Gabriel no mundo do trabalho, por meio de 

formação na área de informática e língua estrangeira, visando à inclusão dos beneficiários ao mundo 

tecnológico e aumentando a potencialidade de inserção no mercado de trabalho. 

Define-se como público alvo pessoas da comunidade do entorno da unidade PUC Minas São 

Gabriel com idade >= 13 anos. Este público foi definido a partir do perfil socioeconômico apresentado 

no diagnóstico realizado no projeto Articulando Redes e da constante demanda da comunidade 

recebida e registrada pela Coordenação de Extensão da unidade. Sendo um projeto de formação para 

um futuro melhor e promoção de oportunidade de acesso à sociedade digital contemporânea, o Beira 

Linha é composto por oficinas, cuja formação é oferecida no período da tarde, quando há uma maior 

disponibilidade de graduandos dos cursos da unidade São Gabriel para participarem da equipe 

multidisciplinar de monitores extensionistas. Sendo um projeto vinculado ao curso de Sistemas de 

Informação, o grande enfoque das atividades está relacionado ao uso de tecnologia para promoção da 

inclusão e cidadania. 

O projeto se inicia com a convocação de monitores através da chamada da PROEX e do 

trabalho de divulgação realizado principalmente por professores dos primeiros períodos, diretamente 

em sala de aula, para a seleção de extensionistas fomentando a participação dos alunos na extensão 

universitária. 

Os monitores são selecionados tendo em vista as habilidades e domínio relacionados ao tema 

das oficinas, a saber: 

 

● Informática Básica: é necessário que o candidato demonstre domínio das ferramentas de 

produtividade de escritórios, como editor de textos, planilha eletrônica, desenvolvimento 

de apresentações e acesso à internet. 

● Inglês: é necessário que o aluno apresente certificados de proficiência em língua 

estrangeira. São priorizados alunos que realizaram intercâmbio e que possuem experiência 

como professores de inglês. 

● Preparação para o ENEM: é necessário que o candidato apresente conhecimentos de 

Português ou de Matemática em um nível que permita desenvolver atividades de 

orientação para execução de questões de ENEM referentes a essas áreas e seus temas. 
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As inscrições das oficinas são realizadas pela Coordenação de Extensão da Unidade São 

Gabriel e permanecem abertas por duas semanas. A divulgação é realizada pela coordenação do 

projeto, pelo curso de Sistemas de Informação, por todos os parceiros do projeto como coordenação 

de extensão e área de comunicação da unidade. Além disso, parceiros externos como os agentes de 

comunicação da comunidade-alvo e a Regional Nordeste da Prefeitura de Belo Horizonte também 

são envolvidos na divulgação. São realizadas divulgações em redes sociais, rádio e televisão através 

de entrevistas concedidas pela coordenadora do projeto. 

As oficinas acontecem durante 8 a 10 semanas de atividades dentro do período do semestre 

letivo. O material para a execução destas é desenvolvido pela equipe de monitores de acordo com o 

tema da oficina. O período inicial do contrato dos monitores, que é paralelo ao período de inscrições, 

é utilizado para planejamento das oficinas e desenvolvimento de material. Os monitores se reúnem 

por tema de oficina e desenvolvem o material em conjunto. O acervo do projeto – composto por 

apostilas, planejamento de aulas, roteiro de aulas e vídeos que são depositados em drive gratuito 

compartilhado pela equipe – é avaliado e atualizado. Caso a equipe de monitores considere necessário 

incorporar novos conteúdos, realiza-se o desenvolvimento de novos materiais. O planejamento é 

apresentado à coordenadora do Projeto, que faz a validação e aprovação. 

As oficinas de informática básica abordam as ferramentas de produtividade de escritório como 

editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações. Os produtos discutidos nas oficinas alteram de 

acordo com a disponibilidade de licenças de cada ambiente onde são oferecidas. Em 2020, foram 

priorizadas ferramentas sem custo de licença como OpenOffice e Ferramentas Google (Docs, Sheets, 

Slides). 

As oficinas de preparação para o Enem se articulam a partir de questões deste exame nacional 

que permite o ingresso no ensino superior. Os monitores pesquisam sobre temas do Enem e 

selecionam questões nas últimas edições que abordem os temas mais recorrentes. A partir da 

discussão das questões, trazem os conceitos da área considerados essenciais para o desenvolvimento 

de competências. A cada encontro, são discutidas entre duas a três questões. Dessa forma, consegue-

se discutir os conceitos recorrentes neste exame e aplicá-los na execução das questões de forma 

prática e interativa. 

As oficinas de Inglês são segmentadas de acordo com os critérios: 

 

● Inglês I: Beneficiários iniciantes nas oficinas de Inglês; 

● Inglês II: Beneficiários que concluíram oficinas de Inglês do projeto anteriormente; 
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● Inglês III: Beneficiários que consideram nível de Inglês com conhecimento de 

interpretação e gramática, sem fluência para conversação. Objetivo: desenvolver 

conversação; 

● Inglês Conversação: Beneficiários aptos a desenvolver conversação em inglês. 

 

3.1 Metodologia para execução em regime presencial 

 

O projeto é executado nas dependências da unidade São Gabriel no período da tarde, devido 

à disponibilidade de espaços, sem necessidade de infraestrutura específica. As oficinas de Inglês e 

preparação para Enem ocorrem em salas de aula, alocadas pelo setor de logística da unidade. 

Para as oficinas de TIC, é disponibilizado – de acordo com as demandas de infraestrutura do 

período da tarde – um laboratório vinculado ao CRC da PUC Minas São Gabriel, visando atender à 

necessidade da experiência vivencial para o aprendizado das ferramentas de tecnologia. Os 

laboratórios são os mesmos disponibilizados para ocorrência de disciplinas regulares dos cursos da 

unidade, ou seja, são máquinas com configurações superiores ou compatíveis com as necessidades 

do projeto. 

 

3.2 Metodologia para execução em regime remoto 

 

As oficinas em regime remoto apresentam a mesma metodologia referente aos aspectos de 

constituição de equipe de monitores e produção de materiais. As inscrições permanecem sob 

responsabilidade da coordenação de extensão da unidade São Gabriel e em 2020 foram realizadas 

através do site Sympla, como pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 - Peça de divulgação de inscrições segundo semestre de 2020 

 
Fonte: Acervo do projeto Beira Linha, 2020. 
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Foi definido como pré-requisito para as inscrições da edição remota 2020 que os interessados 

deveriam ter conexão com internet e equipamento para realização dos encontros virtuais (smartphone 

ou computador).  Foram abertas 150 vagas, sendo preenchidas prioritariamente pelos beneficiários 

que tinham se inscrito para o primeiro semestre e que, devido à interrupção das atividades presenciais 

na Universidade, não ocorreu. A equipe Beira Linha retomou a lista de inscritos no primeiro semestre 

de 2020 e entrou em contato com todos (via site https://zapdireto.com.br/), que permite contato sem 

cadastro prévio, e por e-mail. Os inscritos foram consultados sobre a possibilidade e o interesse de 

participação de forma remota, síncrona ou assíncrona. Este contato foi essencial para que se 

percebessem as condições de execução das atividades em regime remoto. 

A partir da identificação da possibilidade de execução do projeto de forma remota, tendo em 

vista a disponibilidade de tecnologia pelos beneficiários, as oficinas foram segmentadas em duas 

modalidades: síncrona, utilizando a ferramenta Google Meet e assíncrona, utilizando a ferramenta 

WhatsApp. Tais ferramentas foram escolhidas pela equipe do projeto devido à facilidade de acesso e 

uso pelos beneficiários. 

Foram criadas dez oficinas: duas oficinas de Inglês 1 on-line, uma de Inglês 1 Whatsapp, uma 

de Inglês 2 on-line, uma de Inglês 3 on-line; uma de Inglês Conversação on-line, duas oficinas de 

Português WhatsApp, e duas de Português on-line. Foram abertas 15 vagas para cada oficina, 

totalizando 150 vagas e sendo preenchidas 125. As oficinas on-line aconteciam no mesmo formato 

que os encontros presenciais, com apresentação de conteúdos expositivos, desenvolvimento e 

discussão de questões de Enem. O monitor disponibilizava o material e o link do Google Meet no 

grupo da oficina, conforme pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 - Registro de execução de um encontro de oficina de português online 

 
Fonte: Acervo do projeto Beira Linha, 2020. 

https://zapdireto.com.br/
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As oficinas via WhatsApp aconteciam através de interações no grupo. No início do horário da 

oficina, o monitor disponibilizava o conteúdo a ser consumido em formato de texto ou vídeo, e 

conduzia as interações durante o tempo previsto para a oficina. Durante o período de uma hora, o 

monitor e os beneficiários interagiam através de mensagens de texto e áudio, tendo sido registrado 

mais de 150 interações em um único encontro, conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3- Registro de execução de um encontro de oficina de inglês 

 
Fonte: Acervo do Projeto Beira Linha, 2020. 

 

A conclusão das oficinas foi formalizada através da emissão de certificados de participação 

pela PROEX. Os critérios de emissão de certificado foram a realização das atividades propostas nas 

oficinas e a participação nos encontros. As verificações de aprendizagem das oficinas foram 

desenvolvidas através do envio de arquivos e de formulário eletrônico desenvolvido na ferramenta 

Google Forms conforme pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4 - Atividade avaliativa 

 
Fonte: Acervo do Projeto Beira Linha, 2020. 
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Vale ressaltar uma experiência importante, que foi o envio de redação através de fotos de 

textos manuscritos, o que permitiu ao monitor uma correção mais fidedigna aos critérios do Enem. 

Um beneficiário relatou, no questionário final de avaliação da oficina, que se surpreendeu com as 

orientações recebidas sobre suas redações. A monitora de Português o advertiu sobre a qualidade de 

sua letra e o beneficiário passou a se dedicar a melhorar o formato da letra, a fim de aumentar a 

legibilidade e facilitar a correção de suas redações. Este fato foi apresentado aqui como ratificador 

das transformações promovidas pelo Beira Linha em seu público-alvo, demonstrando assim, as 

transformações promovidas pelo projeto em seus participantes. 

A abertura e o encerramento das oficinas aconteceram de forma síncrona e assíncrona. Nas 

oficinas WhatsApp, a coordenadora gravou um áudio de acolhimento apresentando o projeto e para o 

encerramento, a equipe Beira Linha (monitores e coordenadora) gravou um vídeo agradecendo a 

participação de todos e encerrando as atividades. Nas oficinas on-line, o primeiro encontro foi 

acompanhado pela coordenadora do projeto que acolheu os beneficiários, apresentou o projeto e a 

equipe de monitores. No encerramento, a coordenadora retornou as oficinas, solicitando que os 

beneficiários apresentassem pontos positivos e pontos de melhoria do projeto. As falas dos 

beneficiários foram registradas. O projeto também foi avaliado pelos beneficiários através de 

questionário desenvolvido no Google Forms, que foi enviado tanto nas oficinas WhatsApp quanto nas 

oficinas on-line. 

 

4 RESULTADOS 

 

Conforme já apresentado, no segundo semestre de 2020, o Beira Linha ofereceu dez oficinas 

remotas, disponibilizou 150 vagas e preencheu 125. No decorrer das oficinas, alguns beneficiários 

desistiram de participar ou não desenvolveram as atividades avaliativas, o que definiu a emissão de 

55 certificados de conclusão pela PROEX. 

 

4.1 Resultado da edição do segundo semestre de 2020 para os beneficiários 

 

No encerramento das oficinas, foi enviado um formulário aos 55 beneficiários concluintes, a 

fim de verificar os resultados do Projeto, e foram obtidas 52 respostas, conforme pode ser observado 

no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos beneficiários por oficina 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

Os beneficiários informaram se sentirem satisfeitos (96,2%) com a opção de oficina escolhida 

e com o aprendizado obtido ao final destas (71,2% - Muito satisfeito e 28,8% Satisfeito), o que denota 

a assertividade das ações desenvolvidas em relação à expectativa dos beneficiários. Sobre a qualidade 

das oficinas (aulas ministradas, atividades, material disponibilizado e a disponibilidade dos 

monitores), 78,8% informaram “Muito Satisfeito” e 21,2% “Satisfeito” o que apresenta oficinas 

planejadas, bem executadas, com conteúdo pertinente e adequado. 

Visando avaliar o alcance das oficinas, no sentido da promoção da inclusão e cidadania 

digitais, perguntou-se: “A oficina te ajudou a se sentir mais incluído à sociedade?” tendo como 

resposta positiva 82,7%. Os demais informaram não perceberem alteração neste sentimento de 

pertencimento. Outra pergunta relacionada à inclusão digital foi: “A oficina te ajudou a usar mais 

recursos de tecnologia?” e 77% dos beneficiários responderam que sim (30,8% responderam “Muito 

Frequentemente” e 46,2% “Frequentemente”), o que demonstra que as oficinas do Beira Linha 

promovem a inclusão digital. 

O questionário também buscou avaliar se o objetivo de aumentar a empregabilidade foi 

atingido e o resultado apresentado no Gráfico 2 mostra que a metade (53,9%) respondeu sim, 

apresentando que os beneficiários se sentiram mais aptos a desempenhar atividades profissionais. 

Acredita-se que o número 53,9% seja representativo como positivo, devido ao alto número de 

participantes adolescentes que não trabalham e que, portanto, não tinham experiência para responder 

a esta pergunta (os resultados não foram segmentados por faixa etária). 
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Gráfico 2 – Percepção de impacto de empregabilidade 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

Um indicador importante para avaliação é quando um beneficiário assume indicar o projeto a 

outras pessoas e o resultado da pesquisa apresentou que todos os avaliadores (100% dos respondentes) 

indicariam o Beira Linha a outras pessoas. Esse resultado demonstra que realmente o Projeto cumpre 

seu objetivo de forma séria, respeitosa e comprometida com a sociedade. Um trabalho de Extensão 

Universitária que promove a inclusão e a cidadania digitais. 

 

4.2 Avaliação de metodologia presencial e remota 

 

Para fins de avaliação das metodologias utilizadas (presencial e remota), na execução do Beira 

Linha, foi desenvolvida uma pesquisa através de entrevista de beneficiários e monitores que 

participaram de edições nos dois formatos. Foram encontrados dois beneficiários e três monitores 

com este perfil e todos participaram da entrevista. 

Os participantes da entrevista serão apresentados como Beneficiário A e B, Monitor A, B e C. 

A entrevista foi composta pelas perguntas: pontos positivos modelo presencial, desafios presenciais, 

pontos positivos modelo remoto, desafios do modelo remotos, opinião geral comparando ambos os 

modelos. 

Sobre os pontos positivos do modelo presencial, os monitores foram unânimes em dizer que 

a interação social é substancialmente mais rica, permitindo um feedback maior em relação ao 

aprendizado. Também apresentaram a facilidade no uso de recursos didáticos, como o quadro, e 

reforçaram que o modelo é mais inclusivo, tendo em vista que não exigem dos beneficiários uma 

infraestrutura tecnológica de acesso. Ainda sobre este aspecto, foi apresentada a vantagem de que 

problemas tecnológicos não impedem o acontecimento das oficinas. Um ponto muito importante 
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apresentado por uma monitora referiu-se ao comprometimento com o projeto: “Há um ‘investimento’ 

não financeiro do aluno, na medida em que este sai de sua casa e reserva um tempo de seu dia para 

assistir a aula” (MONITOR A). Este comprometimento no ambiente on-line é ainda mais difícil, 

tendo em vista que é muito simples não entrar na aula, sair do grupo, não fazer a atividade. 

Os pontos negativos do regime presencial podem ser resumidos como tempo e custo de 

deslocamento. Demais desafios apontados não são específicos da metodologia de execução referem-

se à participação dos alunos e a elaboração de aulas atrativas. 

Foram apresentados como pontos positivos do modelo remoto, pelos monitores: 

aproveitamento do tempo (devido à não necessidade de deslocamento) e a facilidade do local. Houve 

muitos beneficiários que participaram do projeto estando em seus locais físicos de trabalho, com 

permissão de seus empregadores. Este fator desencadeia outro aspecto apresentado na entrevista sobre 

a diversidade de participantes: “Destaco a possibilidade de beneficiários de diferentes idades e 

formação contribuindo com o enriquecimento do aprendizado de todos” (MONITOR C). 

Foram registrados beneficiários com todas as faixas etárias, em todas as oficinas, o que não 

era comum no regime presencial, tendo em vista que adultos normalmente estão em horário de 

trabalho no período da tarde (período que acontece as oficinas), mas, no regime remoto, muitos 

estavam em condições de trabalho que permitiram se conectar as aulas. Registrou-se o fato de pais 

acompanhando virtualmente seus filhos adolescentes nas oficinas de Inglês do Projeto. 

O grande fator positivo do regime remoto apontado refere-se ao alcance das ações: o Projeto 

conseguiu levar oficinas com temas que permitiram a evolução de aprendizagem em Português e 

Inglês a pessoas que estavam sem acesso nenhum à educação. Houve registro de participação de 

beneficiários de todo o Brasil, é claro que a maioria dos participantes foram os moradores da região 

de São Gabriel, mas houve participação de beneficiários de fora da região metropolitana de BH, 

monitores que estavam trabalhando remotamente de várias partes do país: “No modelo remoto se 

destaca a abrangência do Projeto em que no presencial ficaria no entorno da PUC São Gabriel, no 

modelo remoto observou-se a participação de outros municípios.” (MONITOR B) 

O principal desafio apontado pelo regime remoto foi a dificuldade de conexão com a internet, 

sendo que esta dificuldade envolveu todos, monitores e beneficiários, conforme explicitado pelo 

monitor C: “O maior problema foram as intercorrências com a internet em que ocorrem falhas de 

conexão e que não estão no controle de nenhum dos envolvidos.” 

Houve diferença de pontos de vista em relação à participação e à interação nas oficinas: alguns 

monitores disseram que, no modelo presencial, os alunos participam mais e outros disseram que os 

alunos participaram mais no modelo remoto. A facilidade de dispersão dos alunos durante as oficinas 

no regime remoto também foi apontada pelos monitores como desafio. 
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A dificuldade com abrir as câmeras e participar, no modelo remoto, foi apontada pelos 

monitores como outro grande desafio deste modelo. O vazio que os monitores sentem falando para 

as telas foi algo que os incomodou muito, o que até fez com que alguns mudassem sua atitude em 

relação a suas próprias aulas na universidade, ou seja, enquanto monitores do projeto perceberam a 

importância de abrirem suas câmeras quando alunos da universidade. 

Os beneficiários apresentaram pontos semelhantes aos monitores em relação ao que foi 

questionado. Eles informaram que, apesar do distanciamento social do modelo remoto, as facilidades 

apresentadas (ausência de trânsito, custo e tempo de deslocamento), mesmo com fatores como 

dificuldade de conexão e equipamentos lentos, trouxeram um grande benefício para eles: permitiu 

que eles desenvolvessem uma atividade de formação no momento da pandemia. 

Como ponto positivo do regime presencial, os beneficiários apresentaram a questão do 

material, já que o projeto Beira Linha entregava uma apostila impressa, o que para muitos é 

importante. No entanto, também apontaram que a vantagem do material digital é a possibilidade de 

acessar em qualquer lugar. “Não tem o clássico: esqueci a apostila” (BENEFICIÁRIO A). 

Os beneficiários apresentaram um ponto interessante do regime remoto que foi a 

aprendizagem de uso de tecnologias, que, mesmo não estando no conteúdo da oficina, foi um ponto 

positivo, pois levou os alunos a aprenderem a usar ferramentas tecnológicas para participar das aulas 

e para desenvolver e entregar atividades. Outro depoimento interessante apresentado pelo beneficiário 

B refere-se ao comportamento dos alunos em sala de aula: “Os alunos participam de modo diferente 

das aulas, já que não tem ‘conversas paralelas’ e afins”. 

Os monitores participaram de oficinas síncronas e assíncronas e avaliaram as duas formas de 

oficina remota. As oficinas via WhatsApp foram consideradas menos eficientes. A participação dos 

beneficiários nos encontros nesta modalidade foi inferior ao das oficinas online. Considerou-se que 

o engajamento dos alunos foi no modelo on-line, mesmo que nem todos abram as câmeras, é maior. 

De forma geral, a avaliação do regime remoto foi positiva. Os entrevistados disseram que o 

projeto realizado de forma remota supera em muito os desafios deste modelo, pois permitiu que 

pessoas com poucos recursos de tecnologia tivessem acesso a uma formação séria e comprometida 

com os objetivos de promover a inclusão e cidadania, sem as limitações impostas pelo distanciamento 

físico. Para os envolvidos, o principal benefício foi o projeto ter mantido suas ações mesmo em 

momento de pandemia, pois todos o consideram como uma oportunidade de desenvolvimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Independentemente da metodologia de execução, o Projeto Beira Linha cumpre o objetivo de 

promover a inclusão e a cidadania digitais através da execução de oficinas presenciais e remotas. O 

comparativo de metodologias adotadas para a execução do projeto permite concluir que, mesmo com 

as questões de ordem social devido à pandemia da Covid-19, o grande benefício do modelo remoto 

foi viabilizar a continuidade das oficinas de extensão, inclusive, estendendo-as a um universo maior 

de indivíduos que necessitam de ações que promovam alcance dos seus objetivos: 

 

“Sinto que os dois métodos têm seus próprios desafios, sendo eles totalmente diferentes um 

do outro. Mas uma coisa que não mudou foi a dedicação dos professores, qualidade das aulas 
e dos materiais disponibilizados. Acredito muito nesse projeto e fico feliz em ter tido a 
oportunidade de participar como beneficiário. Espero muito que o projeto continue firme 
tendo todo apoio para funcionar por anos ajudando as pessoas, dando pra elas ensinamentos 
e autonomia independentemente do método que for aplicado”. (BENEFICIÁRIO A) 

 

Independentemente da metodologia utilizada, constata-se que a grande responsabilidade é ser 

um Projeto de Extensão que leve à sociedade oportunidades de formação que desenvolvam indivíduos 

mais participantes da sociedade contemporânea. A tecnologia permitiu que o projeto continuasse suas 

ações em prol da sociedade e das relações humanas, mesmo em tempos de distanciamento social. 

Sendo assim, o projeto Beira Linha permanece sendo uma perspectiva de esperança, ocupação, 

acesso, formação e apoio, cumprindo o objetivo de promover a inclusão e a cidadania digitais. 
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RESUMO 

Este artigo descreve as atividades realizadas no âmbito do projeto de extensão "Tecnologia da Informação e Comunicação 
para Projetos de Extensão”, idealizado pelo curso Sistemas de informação, da PUC-Minas – Barreiro, em 2020. Teve por 
objetivo geral desenvolver ações capazes de incentivar o uso das tecnologias de informação e comunicação vinculadas 
aos projetos de extensão da PUC-Minas – Unidade Barreiro. Envolveu a participação de professores e alunos do curso, 
na busca de solução que possibilitassem a capacitação dos indivíduos participantes no uso das TIC e, assim, melhorar as 
habilidades dos envolvidos em seu uso. Teve como um de seus benefícios principais proporcionar aos alunos de sistemas 
um ambiente de formação humanista, em que pudessem atuar em diferentes contextos sociais atendidos pela Extensão do 
Barreiro. Durante o ano letivo de 2020, a PUC-Minas adotou o regime letivo remoto, em razão da pandemia de Covid-
19, inserindo-se aí o projeto de extensão. Neste artigo, relatam-se as atividades do evento "Tecnologia em Sala de aula", 
oferecido sobre o Google for Education a professores das escolas de ensino fundamental da região do Barreiro, para 
qualificá-los no uso das tecnologias digitais e, assim, dar continuidade a suas atividades de ensino durante a pandemia. 
 
Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação. Extensão universitária. Educação. Google for Education. 
Ensino básico. 
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Teaching information technology for teachers:                                             

training workshops for the remote teaching 

 

ABSTRACT 

This article describes the activities carried out in the extension project "Information and Communication Technology for 
Extension Projects", conceived by the Information Systems course at PUC Minas Barreiro in 2020. General objective was 
to develop activities and actions that encourage the use of technologies for information and communication within the 
scope of the extension projects of PUC-Minas Unit Barreiro.The actions involved teachers and students of the course in 
the search for solutions that enable the training of individuals participating in the use of ICT and thus improve the skills 
of those involved in their use. Project actions offered systems students an environment of humanistic training where they 
could act in different social contexts served by the Barreiro Extension. During the 2020 school year, PUC-Minas adopted 
the remote school system, due to the COVID-19 pandemic. During this period, the extension project adapted its actions 
and developed activities in a remote environment. and article we will report the activities of the event "Technology in the 
Classroom", offered on Google for Education for teachers from schools in the Barreiro region, to qualify them in the use 
of digital technologies and thus, continue their teaching activities during the Pandemic 
 
Keywords: Information and communication technologies. University Extension. Education of children. Google for 
education. Elementary School. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A coordenação de extensão do Curso de Sistemas de Informação da PUC Minas – Barreiro, 

em atendimento ao Edital PROEX-2020/26599-2020 (Extra edital sem Fomento) submeteu, em 2020, 

o projeto "Tecnologia da Informação e Comunicação para Projetos de Extensão”. Constituía seu 

objetivo geral: “Promover ações capazes de incentivar o uso das tecnologias de informação e 

comunicação vinculadas aos projetos de extensão da PUC Minas – Unidade Barreiro”. 

Uma das demandas atendidas pelo Projeto foi captada em 20 de fevereiro de 2020, em reunião 

que contou com a participação da Coordenação de Extensão da PUC Minas – Unidade Barreiro e a 

Coordenação da ONG Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), uma 

“organização sem fins lucrativos, pioneira na realização de serviços sociais especializados alinhados 

às demandas de empresas, órgãos públicos e territórios, gerando valor compartilhado, dentro e fora 

do país” (CDM, 2020). 

De início, elaborou-se uma agenda de eventos relacionados às ações da extensão do Curso de 

Sistemas de Informação realizadas em projetos anteriores, incluindo oficinas para Jovem Aprendiz e 

oficinas de capacitação em tecnologia digital para professores e gestores comunitários. 

Em março de 2020, a PUC Minas, assim como todo o mundo, foi surpreendida pelos 

acontecimentos advindos da pandemia Covid-19. De imediato, suspenderam-se todas as suas 

atividades presenciais e passou-se a planejar novas ações para o projeto. Aquelas vinculadas aos 

projetos de extensão deveriam acontecer em modo remoto, para atender ao contexto de isolamento e 
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distanciamento social. Se, anteriormente, o objetivo do Projeto era incentivar o uso de tecnologia 

digital voltada para melhorar o desempenho de pequenos negócios e capacitar professores de ensino 

fundamental (E.F.) a utilizarem essa ferramenta em aulas eventuais, no contexto da pandemia da 

COVID-19, passou a ser apresentar as tecnologias digitais como a única alternativa adequada para a 

continuidade das ações de empresas, escolas, instituições. 

Para os professores, a meta era capacitar as pessoas a utilizarem as tecnologias de informação 

e comunicação (TDIC), como, ferramentas de videoconferência e aplicativos de comunicação. Enfim, 

ajudá-los na elaboração de conteúdos digitais educacionais. 

No contexto atual de uma pandemia global, e diante da necessidade de diminuir o contato 

social em ambientes públicos, as tecnologias digitais vêm se mostrando um caminho para que 

pessoas, organizações e empresas busquem alternativas para continuar suas vidas e executar suas 

atividades de trabalho, aprendizado e lazer. As TDIC permitem às escolas levar, a alunos e a 

trabalhadores, conteúdos que lhes permitam continuar exercendo suas atividades e se manterem 

informados sobre as alternativas e recursos oferecidos pelo governo e instituições sociais. 

Dessa forma, a organização das atividades do Projeto possibilitou: a) criação de conteúdo e 

assistência on-line para professores que desejam utilizar as tecnologias digitais para a continuidade 

de atividades de educação e ensino; b) criação de assistência on-line de conteúdos que auxiliem 

trabalhadores e negócios a verem nas tecnologias digitais uma ferramenta ou um instrumento capaz 

de oferecer alternativas de contato com o cliente, venda de produtos e contato com fornecedores; e c) 

criação de assistência on-line, para que as pessoas possam utilizar a internet e seus recursos para 

buscarem soluções de como superar o contexto da pandemia, mediante a busca de auxílio de governos 

e instituições, bem como de oportunidades de trabalho ou negócios. 

Neste artigo, abordam-se as atividades de suporte a professores de escola básica, para o uso 

das TDIC, de modo a possibilitar, estrategicamente, a inserção do conhecimento das tecnologias 

digitais, atrelada à aquisição de conteúdos educacionais tradicionais, como aqueles ligados à 

Matemática, à História e à Geografia. Os professores e os alunos são hoje uma das parcelas mais 

afetadas pela pandemia. Todas as soluções atuais e futuras apontam para a adoção de TDIC no 

ambiente de ensino e aprendizagem. Descreve-se, neste, a experiência da criação de oficinas de uso 

de TDIC para professores de escolas públicas da região do Barreiro, atendidas pela CDM, no âmbito 

do programa “Comunidade Viva”, coordenado por eles, o qual acontece desde 2018. Atua na 

promoção e transformação social, na capacitação e fortalecimento de instituições e lideranças locais 

e na formulação de ações socioculturais e formativas orientadas para crianças, jovens e idosos de 

comunidades vizinhas à Vallourec, por intermédio do autodesenvolvimento e da intersetorialidade, 

em ações sustentáveis de grande impacto social. 
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O Projeto atendeu, também, à demanda de duas escolas do entorno da Universidade – a Escola 

Municipal Pedro Nava (situada na Rua São Pedro da Aldeia, 45, Bairro Pilar, Belo Horizonte) e a 

Escola Municipal Padre Flávio Giammetta (situada na Rua Sebastião Maria da Silva, 175, Bairro 

Barreiro, Belo Horizonte), ambas do Ensino Fundamental I. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Tecnologia da informação e comunicação 

 

O surgimento da internet trouxe para a sociedade globalizada um novo sistema internacional 

de comunicação, que reduziu muitos dos problemas de comunicação, tais como, custo de operação, 

velocidade e alcance. Seus usuários podem se comunicar com qualquer parte do mundo de maneira 

instantânea e gratuita. Por meio da internet e das tecnologias de informação – TDIC –, as pessoas 

podem fazer compras, acessar jornais, assistir a programas de canais de comunicação e conteúdos de 

notícias, contatar empresas, encontrar pessoas e conversar. 

A internet pode ser entendida como a rede mundial de computadores, utilizada para a troca de 

dados e informações. Necessita das chamadas “tecnologias digitais de informação e comunicação” 

(TDIC), entendidas como um conjunto de softwares (programas) e hardwares (equipamentos, 

máquinas) que as empresas e pessoas utilizam para trocar ou transitar registros de informação, ou 

dados registrados – em textos, imagens, áudios e filmes (LAUDON; LAUDON, 2014). Os 

computadores são os equipamentos que armazenam e processam as informações. "Os programas de 

computador, ou software, são conjuntos de instruções operacionais que dirigem e controlam o 

processamento do computador” (LAUDON; LAUDON, 2014, p.14). 

Para uma compreensão ampla das tecnologias de informação, é necessário analisar o contexto 

de um grande sistema de informação: em uma ponta, pessoas e empresas que registram e criam 

informação; em outra, pessoas recebem essas informações, utilizam-nas e produzem novos registros 

de informação em resposta ou assimilam a informação recebida. A compreensão da dimensão de 

sistemas de informação abrange o entendimento das dimensões organizacionais (empresas e 

instituições) e humanas (pessoas) e seus papéis e relações no contexto atual, bem como as dimensões 

técnicas, onde seja necessária a compreensão do funcionamento dos computadores, com ênfase no 

conhecimento do que sejam as TDIC. 

As tecnologias da informação compõem-se de hardware – equipamentos físicos usados na 

entrada, processamento e saída de dados em um sistema de informação – e software –programas que 

administram os recursos e as atividades do computador. (STAIR; REYNOLDS, 2015). 
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Os hardwares são: a) Equipamentos de entrada – teclado, como mouses e equipamentos que 

leem caracteres. Os dispositivos de processamento são os chips do computador, que contêm memória 

principal do computador; b) Equipamentos de saída – tela, monitor, impressora. Hoje, existe uma 

gama variada de telas sensíveis ao toque. Incluem-se aqui os dispositivos móveis de gravação de 

dados, os tabletes, os vários tipos de celulares e outros computadores portáteis. 

Os softwares consistem nos programas que comandam a operação do computador. Existem 

os softwares de sistemas, como, Windows da Microsoft, Safari da Apple e Ubuntu da Linux, e os de 

aplicativos, usados para executar tarefas específicas no computador, como, pacote Office da 

Microsoft, que contém o Word, o qual permite editar texto; Excel, que permite criar planilhas de 

cálculos, pacote da Google, que contém documento, para editar texto, Apresentação, para criar slides, 

e Forms para criar formulários de textos. 

Há outros elementos que fazem parte das TDIC, tais como: banco de dados, equipamentos de 

telecomunicação, redes de transmissão de dados e internet. Um dos recursos mais utilizados hoje é a 

computação em nuvem, que permite expandir a capacidade de uso dos equipamentos computacionais. 

Esse recurso pode ser entendido como um conjunto de instrumentos computacionais de software e 

hardware acessados por meio da rede de computadores internet, por meio do qual é possível utilizar 

softwares e hardwares sem a necessidade tê-los fisicamente nos computadores. 

Isso significa que as pessoas podem usar um software de edição de texto ou de slide de aula 

por meio do acesso a um serviço de computação em nuvem, conectando seu computador ao serviço 

em nuvem, via internet. O usuário pode acessar via computador, celular ou tablete uma conta na 

internet e utilizar todos os recursos de hardware e software que o serviço em nuvem oferece. Isso 

aumentou bastante a capacidade de trabalho de empresas e pessoas, uma vez que não é mais 

necessário comprar os programas e instalá-los em seu computador pessoal. É possível trabalhar 

remotamente, utilizando os programas, e deixar o conteúdo armazenado nas nuvens, para utilizá-los 

quando e onde precisar. Isso vem diminuindo muito os casos de uso dos recursos computacionais, 

facilitando, com isso, o uso das tecnologias de informação em todos os contextos. 

Nas oficinas oferecidas pelo Projeto, uma das principais plataformas de computação em 

nuvem disponível hoje para o trabalho com as tecnologias de informação e comunicação é o Google. 

Esta empresa desenvolveu um conjunto de serviços em nuvem que permite às pessoas, mediante o 

acesso à internet e uma conta na plataforma, editar textos e planilhas, criar formulários, participar de 

reuniões virtuais e armazenar e compartilhar conteúdos armazenados. 

A Google criou especificamente para as escolas e os professores o serviço Google for 

Education, que “dá aos professores a liberdade de passar mais tempo personalizando a experiência 

de aprendizagem e menos tempo a gerenciando” (GOOGLE, 2021). Trata-se de uma ferramenta que 
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permite ao professor e à escola criarem conteúdos em colaboração e utilizarem isso, por meio do 

serviço em nuvens, onde quiserem. O serviço inclui vários softwares, como: Google sala de aula, 

documentos, planilhas, apresentações, formulários e Jamboard. Inclui também softwares de 

comunicação, como Google Meet, Gmail, Google Agenda e os de armazenamento e gestão de dados 

em nuvem, o Google Drive. 

Para as escolas públicas, a Google disponibiliza as ferramentas gratuitamente, a partir da 

criação de uma conta institucional. Optou-se, neste Projeto, por criar as oficinas mostrando os 

softwares da Google, pois as escolas públicas de Belo Horizonte estão adotando essas ferramentas, 

por sugestão da Secretaria Municipal de Educação da Capital. As escolas atendidas pela Comunidade 

Viva + fazem parte desse grupo, em que a Secretaria de Educação já criou uma conta institucional 

para professores e alunos e promove o uso da plataforma Google for Education para a criação de um 

ambiente escolar remoto. A necessidade de aprender a utilizar essas ferramentas faz-se presente e 

urgente, por parte da comunidade escolar. A proposta do Projeto visa contribuir para esse 

aprendizado. 

Por ensino remoto, segundo Hodges et al. (2020), entende-se uma mudança temporária de 

ensino para um modo de ensino alternativo, devido à circunstância de crise. Envolve o uso de soluções 

de ensino totalmente remotas para a instrução ou educação, que, de outra forma, seriam ministradas 

presencialmente ou por meio de cursos combinados ou híbridos, e que retornariam a esse formato 

assim que a crise, ou emergência, diminuísse. O objetivo principal, nessas circunstâncias, não é recriar 

um ecossistema educacional robusto, mas, sim, fornecer acesso temporário ao ensino, com os apoios 

e instruções necessários, de uma maneira rápida, disponível e confiável, durante essa turbulência. O 

ensino remoto é diferente do modelo de Ensino de Educação a Distância (EAD), cuja concepção e 

planejamento do processo de ensino são fixados a priori, para acontecer no ambiente digital, sem a 

presença face a face. 

No ensino remoto, a combinação de várias tecnologias digitais pode ser utilizada, no sentido 

de garantir minimamente o processo de ensino e aprendizagem. Tal modelo já foi utilizando em 

situação de guerras, crises políticas, condições climáticas severas e crises sanitárias. Em geral, 

cessado o evento que gerou a necessidade do ensino remoto, o modelo presencial é retomado. 

 

2.2 Tecnologia de Informação e Comunicação nas escolas 

 

Em todo o mundo, a educação é um processo que instrumentaliza as pessoas para a aquisição 

de competências que podem ajudá-las a transpor dificuldades, resolver problemas e melhorar sua 

capacidade. As iniciativas para que esse processo ocorra dá-se de diferentes maneiras. Governos, 
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instituições e pessoas se envolvem em atividades orientadas para facilitar, melhorar ou, mesmo, 

garantir que o processo de educação aconteça. Para reforçar a importância das políticas estratégicas 

educacionais mundiais, Delors (1998), no Relatório encaminhado à UNESCO pela Comissão 

Internacional sobre educação para o século XXI, destaca que a educação exerce papel fundamental 

nesse ambiente de preparação do indivíduo para viver e atuar na sociedade. 

Segundo o autor (1998), todos os envolvidos no processo educacional enfrentam muitos 

desafios inerentes ao processo de ensinar e aprender, porque, na perspectiva do nascimento e da 

sobrevivência de uma sociedade,  

 

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, 1998, p. 10).  

 

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

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

habilidades humanas e cognitivas, para a necessidade de compreender e entender o fenômeno 

informacional e tecnológico no mundo. 

Delors (1998) destaca que muitos são os desafios no sentido de implantar as políticas 

educacionais em paralelo a outras necessidades da população mundial, como eliminar a fome, a 

pobreza, questões de meio ambiente e enfrentamento de guerras; mas enfatiza que a educação é a 

única solução para todas as questões e dificuldades por que passa a humanidade e que somente a 

educação pode conseguir fazer frente às dificuldades que devem ser enfrentadas no futuro dessas 

populações.  

Entendendo que a busca inerente ao ser humano, em todos os seus contextos de ação, é 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. 

Na educação, a necessidade de usar tecnologias na sala de aula é uma realidade iminente, 

constituindo-se na preocupação de escolas e professores. Segundo Santos, Almeida e Zanotello 

(2018),  

a crescente inserção das TIC nos sistemas educacionais se deve às 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). 
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Na busca por uma educação básica de qualidade e conectada com a realidade da sociedade da 

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

governamentais para garantir o 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%. Recente estudo elaborado pelo CGI, “TIC Educação 2017” (CGI.BR), concluiu 

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

para a realização de pesquisas e a edição de trabalhos, e que entre os professores o uso das tecnologias 

de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem ainda não está totalmente 

difundido. 

A principal atividade possibilitada pelo uso do computador e da internet, apontada pelos 

professores, foi “solicitar a realização de exercícios”, com 40%. “Estimular a criação de jogos e 

aplicativos” (2%) e “criar sites na Internet” (3%) foram pouco mencionadas. A pesquisa também 

apontou diferença significativa quanto à realização dessas atividades, quando se comparam 

professores de escolas públicas e professores de escolas particulares, especialmente em se tratando 

da interação com os alunos pela Internet: "em 2015, 36% dos professores de escolas públicas 

afirmaram realizar atividades educacionais com o uso do telefone celular, esse percentual subiu para 

53% em 2017. Entre os professores de escolas particulares, o percentual era de 46% em 2015, 

passando para 69% em 2017.” (CGI.BR, 2018, p. 29). 

Encontrou-se que 76% das escolas públicas promovem palestras, seminários e cursos 

orientados para ajudar os professores a lidarem com a situação de uso das TDIC nas salas de aula. 

Não obstante, mostrou que apenas 18% das escolas públicas e 41% das particulares realizaram 

palestras, debates ou cursos sobre o uso responsável da internet nos últimos doze meses. "Tal 

resultado pode ser um indício de que as discussões sobre o uso seguro, consciente e responsável da 

Internet são tratadas na escola de forma esporádica e ainda não foram incorporadas com regularidade 

ao currículo e às atividades extracurriculares", avalia Alexandre Barbosa, gerente do CGI. 

Segundo Couto e Coelho (2013), os investimentos são visíveis: "Há os equipamentos 

tecnológicos nas escolas e iniciativa de formação continuada para os professores” (COUTO; 

COELHO, 2013, p. 1). Entretanto, ocorreram questionamentos, por exemplo, quanto às condições de 

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

os programas de computador e a internet de maneira adequada, aos conteúdos das aprendizagens 

escolares e à elaboração do planejamento das práticas pedagógicas com o uso das TDIC. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Para concretizar as atividades do projeto, promoveu-se o evento “Tecnologia em sala de aula”, 

cuja programação foi composta de oficinas orientadas para preparar os professores a utilizarem as 

tecnologias necessárias ao ensino remoto. A escolha do tema das oficinas foi feita em conjunto com 

o comitê da Comunidade Viva, que representava os gestores e professores das escolas atendidas. Os 

gestores ouviram as demandas de seus professores e relataram essas demandas nas reuniões com a 

Comunidade Viva e a Coordenação do projeto de extensão. 

A partir dessas demandas dos professores e buscando atender à necessidade dessas escolas de 

manter minimamente o ensino funcionando no período da pandemia de COVID-19, sugeriu-se um 

conjunto de quatro oficinas para contemplar essas demandas: 

1ª) Oficina "Como fazer lives" 

2ª) Oficina "Como gravar e editar vídeos" 

3ª) Oficina “Google Sala de Aula” 

4ª) Oficina “Google Apresentação” 

 

Obedeceu-se ao mesmo modelo de organização para os três grandes eventos do “Tecnologia 

em sala de aula”, realizado para as escolas nas seguintes datas: 

● O primeiro evento ocorreu entre 02/06e 05/06, promovido em parceria com a ONG CDM, 

no âmbito do Programa Comunidade Viva. 

● O segundo evento foi para a Escola Municipal Pedro Nava, Regional Barreiro, nos dias 

25/08, 27/08, 01/09 e 03/09. 

● O terceiro evento foi para a Escola Municipal Padre Flávio Giammeta, Regional Barreiro, 

nos dias 24/09, 29/09, 01/10 e 06/10. 

 

As oficinas foram oferecidas em dois turnos, para contemplar os professores do turno da 

manhã e os do turno da tarde. Em virtude da pandemia, o evento aconteceu por meio de 

videoconferência, utilizando a plataforma Google Meeting. A oficina realizada das 9h às 11h repetia-

se das 14h às 16h. No primeiro evento, para a Comunidade Viva, as oficinas do turno da tarde 

contemplaram plantões de revisão e esclarecimento de dúvidas. Nas duas escolas, atendidas em 

seguida, o conteúdo das oficinas do turno da manhã e do turno da tarde foi o mesmo. 
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O evento oferecido para a Comunidade Viva, programado, desde fevereiro de 2020, como 

anual, havia sido planejado para acontecer de forma presencial, como era habitual desde 2018. A 

pandemia alterou essa rotina. Em todos os eventos, a programação foi composta de oficinas orientadas 

para capacitar os professores dessas escolas quanto ao uso das tecnologias necessárias ao ensino 

remoto. 

 

3.2 Inscrição para o evento 

 

Para formalizar a inscrição nas oficinas do evento, criou-se um formulário, utilizando a 

ferramenta de formulário do Google forms, para coletar dados que permitissem elaborar um 

diagnóstico sobre o perfil desses professores, incluindo seus conhecimentos sobre tecnologias, além 

de suas experiências na sala de aula com as tecnologias digitais. A análise desse perfil será abordada 

em detalhes em outro artigo. 

A Figura 1 mostra o material de divulgação das oficinas e de inscrição, a qual foi divulgada 

via e-mail, por intermédio da Comunidade Viva +, para as escolas contatadas para a realização das 

oficinas. 

Figura 1 - Material de divulgação das oficinas e inscrição 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Projeto de Extensão SI, 2021. 
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Síntese das inscrições finais para cada evento: 

 

● Primeiro – aconteceu entre 02/06 e 05/06, promovido em parceria com a ONG CDM, no 

âmbito do Programa Comunidade Viva - um total de 198 inscritos. 

● Segundo – para a Escola Municipal Pedro Nava, Regional Barreiro, nos dias 25/08, 27/08, 

01/09 e 03/09, totalizando 86 inscritos. 

● Terceiro – para a Escola Municipal Padre Flávio Giammetta, nos dias 24/09, 29/09, 01/10 

e 06/10, totalizando 63 inscritos. 

 

3.3 Elaboração do material para as oficinas 

 

Nesta etapa, os alunos extensionistas, orientados pela coordenadora do projeto, elaboraram o 

material a ser utilizado nas oficinas e criaram um cronograma de planejamento para cada uma delas. 

Eles foram divididos em duplas, sendo que cada uma escolheu uma oficina e o turno (manhã ou tarde). 

Receberam orientação para elaborar material de slide e apostila. O slide seria utilizado durante a 

oficina e a apostila, disponibilizada para os participantes, após cada oficina. Eles construíram um 

roteiro de execução para cada oficina, que seria seguido no dia de sua realização. Cada dupla ficou 

responsável pela construção do material e por sua execução, tendo o cuidado de criar exemplos e 

situações que fossem familiares ao professor no processo de ensino do conteúdo. 

Os exemplos usados na elaboração do material buscaram responder às dúvidas colhidas dos 

professores, tanto nas reuniões de preparação quanto no formulário de inscrição. A Coordenação do 

projeto de extensão acompanhou o trabalho das duplas e orientou quanto aos ajustes, em treinamentos 

e ensaios, para cada oficina executada. 

A seguir, apresenta-se um resumo geral do conteúdo de cada oficina: 

 

● Oficinas de como fazer live 

Mostram os passos principais para a preparação e execução de uma live de professores com 

alunos, consistindo em: definição de live, preparação do conteúdo desta, preparação dos 

equipamentos e recursos de luz, câmera e microfone, divulgação da live e ferramentas 

principais para fazê-la, mostrando o funcionamento de cada uma delas: Google Meeting, 

Zoom, Facebook e Instagram. 
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● Oficina de como gravar e editar vídeo 

Apresentam-se os principais requisitos para a gravação e edição de vídeos mais usuais e que 

podem ser usados por um professor, por exemplo: como gravar a tela do computador, como 

gravar com o celular, recursos das principais ferramentas de edição (movie maker, Adobe 

premier e editor do Windows). Na prática, procedeu-se à gravação e à edição de um vídeo. 

 

● Oficina do Google Apresentação 

Exibiram-se os principais recursos da ferramenta de Google Apresentação, ferramenta 

utilizada para elaborar slides de aula e fazer apresentações dinâmicas, mediante a inserção de 

vídeo e a apresentação do conteúdo: criar arquivo novo, editar, mudar de cor, formato e 

modelo, como inserir fotos, imagens e vídeos, como fazer a edição compartilhada e como 

postar ou enviar para o aluno. 

 

● Oficina de Google Sala de aula 

Apresentaram-se os recursos principais da ferramenta Google Classroom, ou Google sala de 

aula: criar turma, configurar a turma, convidar aluno, criar atividade, postar atividade, 

configurar a atividade, receber atividade, corrigir e enviar comentários para os alunos da 

turma. 

 

A Figura 2 apresenta uma amostra do material criado para as oficinas. Os alunos foram 

orientados a manter um leiaute padrão para o material, mas respeitando a criatividade de cada grupo. 

 
Figura 2 - Exemplo do material das oficinas 

  
Fonte: Projeto de Exensão SI, 2021. 
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3.4 Realização das oficinas 

 

Para cada oficina, criou-se uma sala virtual na ferramenta de videoconferência Google 

Meeting. O link produzido foi enviado aos grupos participantes, criados na ferramenta de mensagem 

WhatsApp. A Coordenação do projeto de extensão criou um link para cada oficina, os quais foram 

enviados para cada participante inscrito, via mensagem. No horário acordado na inscrição, os 

participantes utilizaram o link gerado para cada oficina para ingressar nela. As oficinas tiveram 

duração de duas horas. De comum acordo com a equipe de organização e preparação destas, definiu-

se foi definido um roteiro constituído de três etapas: 

Primeira – duração de 30min, em que se procede às apresentações, ao ajuste dos 

equipamentos, como câmeras e microfones, à configuração da tela e à explicação sobre as regras de 

funcionamento das oficinas e o roteiro de apresentação da oficina do dia. 

Segunda – duração de 1h15, em que se procede à apresentação do conteúdo da oficina. 

Terceira – duração de 15 minutos em que se procede ao esclarecimento de dúvidas quanto ao 

atendimento das respostas às perguntas dos participantes. Se acaso não houvesse dúvidas, esse tempo 

era utilizado para fazer uma revisão geral do conteúdo da oficina do dia. 

 

Figura 3 - Realização das oficinas 

  
Fonte: Projeto de Extensão, 2021. 

 

3.5 Avaliação das oficinas pelos professores 

 

Para avaliar a realização do evento, foi criado um formulário de avaliação em cada oficina, 

utilizando o Google Forms. Após a execução de cada oficina, os professores recebiam um link com 

o formulário. As perguntas buscaram avaliar a pertinência do conteúdo, o desempenho dos alunos 

extensionistas e a coleta de sugestões de melhorias para as próximas oficinas. A aceitação de todas 
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as oficinas foi bastante positiva por parte do público atendido. Os professores – na média geral, 97% 

– avaliaram as oficinas com os conceitos “Bom” e Ótimo”, fizeram muitas sugestões para novas 

oficinas e pediram para aumentar o tempo das oficinas e trabalhar conteúdos mais práticos. O 

conteúdo de avaliação das oficinas será alvo de outro artigo específico. 

 

 

Figura 4 - Formulário de Avaliação 

  
Fonte: Projeto de Extensão Sistemas de Informação, 2021. 

 

3.6. Contribuições das atividades para a formação do aluno e a PUC Minas 

 
Este Projeto contribuiu para a formação do aluno, no tocante ao desenvolvimento de suas 

habilidades de relacionamento – quando se envolve no diagnóstico do público assistido –, no 

desenvolvimento do material de instrução adequado para o público assistido e na elaboração das 

oficinas de uso de TI para professores e do material instrucional vinculado ao site. Também contribuiu 

para que professores das disciplinas do Curso de Sistemas de Informação utilizassem o Projeto para 

a execução de atividades atreladas à teoria vista no conteúdo da disciplina. Assim, possibilitou a 

inclusão de novas abordagens de articulação entre a teoria e a prática. 

Para a PUC Minas, o nome da instituição foi levado aos diversos públicos atendidos 

diretamente pelo Projeto, contribuindo para sua missão institucional perante a comunidade assistida. 

Para o público atendido, propiciou a melhoria da qualidade de vida, proporcionada pelo conhecimento 

vinculado às oficinas de qualificação em tecnologia, quando usou a tecnologia como ferramenta para 

dar acesso ao conhecimento buscado pelo público.  Para os graduandos da PUC Minas, o Projeto 
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proporcionou os elementos e as experiências para sua formação humanista, quando foi possível 

vincular-se às pessoas das comunidades e dos grupos assistidos. Assim, ele teve a oportunidade de 

conhecer as diferentes realidades desses públicos e de enriquecer os conhecimentos adquiridos na 

universidade, de acordo com suas necessidades e expectativas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, o Projeto foi pensado para ser realizado na modalidade presencial. Todavia, em 

razão da pandemia de COVID-19, isso não foi possível. Assim, tornou-se necessário reestruturar 

todos os processos. Apesar disso, a realização do evento em meio digital revelou-se satisfatória, 

atendendo um público bem superior ao presencial. 

A realização das oficinas para professores sobre TDIC em um ambiente digital mostrou a eles 

a própria realidade com a qual devem lidar doravante no contexto de ensino e aprendizado. Tal 

realidade, forçosamente, tende a levá-los a se adaptar aos novos meios de ensino, e a tecnologia digital 

tende a contribuir muito para isso. Os números obtidos com as oficinas foram bastante positivos: 24 

oficinas, 347 de inscritos e frequentes, com uma média de 45 alunos por oficina. Os atendidos 

indiretamente com o Projeto foram cerca de 1.300 pessoas. 

Espera-se dar continuidade ao projeto, levando mais oportunidade de aprendizado e uso das 

tecnologias para a comunidade de professores. 
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Implementação do Curso de Criação de Games a Distância e seus benefícios nos 

possíveis fatores de ansiedade causada pela pandemia do Covid-19 
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Italo Guimarães do Valle3 
 

RESUMO 

Com a pandemia causada pelo Sars-cov-2, tornou-se necessário que medidas fossem tomadas para frear o avanço do vírus 
na população, para diminuir o número de casos e óbitos; dentre estas, o isolamento social que, por sua vez, influencia no 
comportamento de crianças e jovens adultos. Dessa forma, a implementação de um curso de criação de games de forma 
on-line nesse período mostraria seus benefícios ao diminuir sintomas estressores causados pela pandemia e o isolamento 
social. Sendo assim, os alunos responderam, ao final do curso, um questionário avaliativo que representava seus possíveis 
comportamentos ansiosos frente ao curso e ao período pandêmico. Esse estudo deixou claro que a promoção de um curso 
de criação de games on-line trouxe significativas reduções na sintomática de possíveis comportamentos de ansiedade na 
faixa etária de 10 a 18 anos. 
 
Palavras-chave: Pandemia. Benefícios. Ansiedade. Games. On-line. 

 

Implementation of the Distance Game Creation Course and its benefits in the 

possible anxiety factors caused by the Covid-19 pandemic 

 

ABSTRACT 

With the pandemic caused by sars-cov-2, it became necessary that measures were taken to slow down the advance of the 
virus in the population, decreasing the number of cases and deaths, among those, the social isolation which would lead 
(influence) the behavior of children and young adults. Therefore, the implementation of an on-line gaming course in this 
period would show its benefits by lessening stressful symptoms caused by the pandemic and social isolation. Then, 
students answered an evaluative questionnaire at the end of the course that would represent their possible anxious behavior 
regarding the course and the pandemic period. This study made it clear that the promotion of an on-line gaming creation 
course brought significant reductions in the symptomatic of possible anxiety behavior in the age group of 10 to 18 years. 
 
Keywords: Pandemic. Benefits. Anxiety. Games. On-line 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto +Casas da inovação é uma parceria entre esferas públicas governamentais, firmada 

entre a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) campus 

Nova Iguaçu e a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação 
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(SEMACTI) da Prefeitura de Nova Iguaçu. Essa iniciativa foi criada em 2018, com o propósito de 

promover o acesso à educação tecnológica para crianças, adolescentes, jovens e idosos de forma 

gratuita. Foram distribuídas no território, oito +Casas da Inovação entre os anos de 2018/2019, sendo 

algumas delas localizadas em regiões de vulnerabilidade social, como as situadas nos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS) de Nova Iguaçu. 

Nova Iguaçu é uma cidade localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada 

Fluminense, possuindo extensão territorial de 520,581 km² e 825.388 habitantes (IBGE, 2021). O 

Índice de Desenvolvimento Municipal da cidade (IDHM), de acordo com o censo de 2010, é de 0,713. 

Devido à pandemia de Covid-19, no mês de março de 2020, as aulas presenciais nas Casas da 

Inovação foram suspensas, seguindo os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da 

Saúde. Desse modo, foi elaborada uma proposta de ensino on-line, com atividades síncronas e 

assíncronas organizadas por nove coordenadores tecnológicos e pedagógicos do projeto, em parceria 

com os 93 bolsistas de iniciação científica e 21 bolsistas de iniciação científica júnior, de diversos 

cursos de graduação e ensino médio técnico que integravam o projeto. Destaca-se assim a 

interdisciplinaridade deste, como uma alternativa para se pensar a organização do conhecimento, na 

tentativa de romper com as fronteiras disciplinares (PÁTARO; BOVO, 2012). 

Esses bolsistas passaram por capacitação e atuaram como monitores durante o curso, 

auxiliando nas atividades de ensino on-line, produzindo material didático como PDF, vídeos 

explicativos e se disponibilizando (por meio de monitoria na resolutividade de dúvidas com relação 

às atividades do curso); além disso, promoveram a participação e a interação entre os estudantes. O 

material do curso também foi adaptado e houve suporte, de modo a atender aos alunos com 

deficiência. 

Tendo em vista a pandemia de Covid-19 ou SARS-COV 2 (Síndrome Respiratória Aguda 

Grave do Coronavírus 2), as autoridades sanitárias brasileiras de distintos locais e estatutos 

administrativos, como Governo Federais, Estaduais e Municipais, pensando também nos grupos de 

risco, adotaram diversas medidas de controle da disseminação e de prevenção da doença, 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre as quais, a prática do 

distanciamento social e a quarentena. Dessa forma, crianças e adolescentes, que eram acostumadas a 

estarem em atividades ao ar livre e terem interações com outras pessoas no dia a dia, tiveram o período 

escolar letivo interrompido, sendo submetidos, em sua maioria, a ficarem confinados para evitar a 

disseminação do vírus. Nesse sentido, apesar dos benefícios que o distanciamento social traz em 

termos de pandemia, a quarentena poderia gerar impactos à saúde mental por conta de fatores 

estressores, levando ao desenvolvimento de transtornos, como por exemplo, o de ansiedade (FARO 

et al. 2020). 
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No que tange ao transtorno de ansiedade, segundo Allen et al. (1995) “a ansiedade é um 

sentimento de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de 

perigo, de algo desconhecido ou estranho”. De acordo com dados da OMS, o Brasil é o país que 

possui o maior número de casos de ansiedade do mundo, com 9,3% de sua população atingida (OMS, 

2017). 

Levando-se em consideração o atual cenário de pandemia, jogos e ações virtuais podem ser 

uma alternativa para substituir atividades cotidianas suspensas. Estudos realizados por Fish et al. 

(2014), apontam a eficácia de jogos no controle e tratamento de transtornos de ansiedade que, por sua 

vez, causa sintomas prejudiciais tanto no desempenho escolar, quanto social, como na interação com 

outras pessoas e familiares, dessas crianças e adolescentes. 

Esta pesquisa possui por objetivo avaliar a influência do curso on-line de criação de games 

nos possíveis fatores de ansiedade que podem se fazer presentes nas crianças e adolescentes 

participantes do curso, durante o período de pandemia do Covid-19. Objetivou-se analisar os impactos 

do curso de games on-line no comportamento desses alunos, e verificar se, possivelmente, tornou-se 

um estimulador no processo de aprendizagem cotidiana, no cenário atual de pandemia, incentivando 

a imaginação e a criatividade, trazendo a possibilidade de diminuir os efeitos estressores do 

confinamento, melhorando as relações entre familiares e amigos presentes no ambiente de convívio 

pessoal e as relações interpessoais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado através do curso de criação de games disponibilizado pelo projeto 

+Casas da Inovação, o qual foi ofertado via plataforma Moodle, no site da PROEXT/UFRRJ. A 

plataforma Moodle foi escolhida devido ao seu fácil acesso em celulares, tablets e computadores e 

manuseio simplificado. Os cursistas foram selecionados através de inscrições realizadas através do 

site da SEMACTI da Prefeitura de Nova Iguaçu. 

No curso de criação de games, os cursistas aprendem a criar jogos através de um programa 

denominado Click Team Fusion. Para a realização desse curso, os alunos contaram com a ajuda de 

tutores para a disponibilização de material, realização das atividades da plataforma, interações e 

dúvidas que pudessem surgir em relação ao curso. O público-alvo da pesquisa foram crianças e jovens 

na faixa etária de 10 a 18 anos, sendo em sua maioria, moradores da Baixada Fluminense e estudantes 

de escolas públicas, com o intuito de incentivar e disseminar o conhecimento, o contato com a 

tecnologia e o estímulo da criatividade. A duração do curso foi de quatro semanas e era necessário 

que os cursistas dispusessem de internet e algum dispositivo tecnológico para a realização deste. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

120 

Foram analisadas as respostas de 3 ciclos do curso on-line de criação de games, tendo-se 89 

respostas. Foi solicitado o preenchimento virtual do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que é um documento básico e fundamental do protocolo e da pesquisa com ética, a fim de 

fornecer materiais para pesquisa. 

Foi elaborado um questionário avaliativo via Google Forms com 27 perguntas, denominado 

“Percepção dos alunos a respeito do curso on-line de criação de games”, com o intuito de avaliar as 

expectativas dos alunos com relação ao curso, os motivos que os levaram a fazê-lo durante a 

pandemia, além de verificar a existência de fatores causadores de ansiedade devido à quarentena, 

como eles perceberam o estar fora do ambiente escolar e as modificações de convivência com as suas 

famílias e seus amigos nesse período. Vale ressaltar, que o embasamento teórico a respeito do 

transtorno de ansiedade generalizada (TAG) se deu por meio do 5º Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-V) apenas para obtenção de informações sobre o transtorno, uma vez 

que essa pesquisa não objetiva a realização de diagnósticos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos levantamentos realizados a partir do questionário, obteve-se um total de 89 

respostas. Dessa forma, leva-se em consideração que 89,9% dos cursistas não apresentam nenhum 

tipo de transtorno de comportamento já diagnosticado e apenas 10,1% já tinham o diagnóstico de 

problemas relacionados ao comportamento e destes, 7,9% já faziam uso de medicamento controlado. 

Assim, 65,2% dos cursistas responderam que concluíram o curso de games e 34,8% disseram 

que não. É importante ressaltar que muitos desses cursistas não tinham computador ou tiveram 

dificuldades de acessar à internet e isso dificultou a conclusão do curso. 

Cada gráfico explicita, na sequência, os resultados do questionário avaliativo: 

 

Figura 1 - Conclusão do curso de games 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Figura 2 – Transtorno mental ou                   

comportamento diagnosticado 

 

 

 

 

Figura 3 – Uso de medicação 

controlada 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Em relação à pandemia, apenas 34,8% dos cursistas responderam que se sentiam inquietos ou 

com sintomas de ansiedade antes de começar o curso e no seu decorrer; quanto à preocupação 

excessiva com o período da pandemia, 66,3% dos cursistas que responderam ao questionário têm se 

preocupado excessivamente com esse tema. 

 

Figura 4 – Sintomas de ansiedade Figura 5 – Preocupação com a pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Desses alunos, nesse período de quarentena, apenas 6,7% dos cursistas disseram que não se 

preocupavam com a pandemia entre as demais preocupações, podendo-se responder mais de uma: 

55,1% teriam incertezas em relação ao futuro; 46,1% têm medo de ficar doente; 68,5% temem 

adoecimento de alguém próximo. Tais resultados corroboram os autores Silva et al. (2020), que 

apontam que a pandemia pode provocar em adolescentes “medo de que os membros da família 

possam se contaminar”. 
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Figura 6 – Maiores preocupações no período pandêmico 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Com relação a como esses alunos estão se sentindo frente a quarentena podendo escolher mais 

de uma opção: 24,7% se sentem cansados fisicamente; 50,6% afirmam estar cansados mentalmente; 

59,6% se preocupam com relação ao futuro; 16,9% não sentem nenhum tipo de modificação física ou 

mental na quarentena. 

 

Figura 7 – Sentimento do cursista durante a quarentena 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Ao perguntar se esses alunos sentiam falta da escola no período da quarentena, 78,7% 

responderam que sentem falta e 21,3% disseram que não. 

 

Figura 8 – Falta da Escola 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Dentre as atividades de que os cursistas mais sentiam falta, 82% afirmaram que era de estar 

com os amigos e colegas; 32,6%, de estar com seus familiares que moram longe; 44,9%, de sair para 

rua; 39,3%, de estar com professores e funcionários da escola. 

 

Figura 9 – Atividades de que sente falta no período de quarentena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

De acordo com Rocha et al. (2021), em um estudo realizado com crianças e adolescentes a 

respeito da saúde infantojuvenil na pandemia, destaca-se, nas falas destas os sentimentos de: 

“preocupação, medo, insegurança, tristeza, ansiedade, irritabilidade, impaciência, preguiça, falta de 

ânimo e saudades dos amigos da escola e familiares” (ROCHA et al., 2021, s./p.). 

Em relação ao cotidiano, foi questionado se o aluno considera que se preocupa excessivamente 

com sua competência, pontualidade e qualidade de seu desempenho escolar e em outras atividades e 

obtivemos que 67,4% disseram que se preocupam e 32,6% afirmaram que não. 

 

Figura 10 – Preocupação com o desempenho escolar 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Além disso, questionamos se isso ocorreria com frequência, mesmo quando seu desempenho 

não está sendo avaliado por outras pessoas: como resultado, tivemos que 62,9% se preocupam mesmo 

quando não estão sendo avaliados e 37,1% responderam que não. 

 

Figura 11 – Frequência da autocobrança quanto ao desempenho 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Em comparação do estado emocional antes do início em relação à finalização do curso, 24,7% 

dos respondentes afirmaram que antes sentiam inquietação ou sensação de estar com os “nervos à flor 

da pele”; 21,3% alegaram fatigabilidade; 36% evidenciaram dificuldade em concentrar-se ou 

sensações de “branco” na mente; 25,8% destacaram a irritabilidade; 14,6% queixaram-se de tensão 

muscular; 29,2%, de perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto); 1,1% alegaram hipersonia; 39,3% declararam que não apresentavam 

nenhum dos sintomas acima. 

 

Figura 12 – Sintomas evidenciados antes do início do curso de games 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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As pesquisas realizadas por Ferget et al. (2020), Imran, Zeshan e Pervaiz (2020) e Zhang et 

al. (2020) evidenciaram que ocorreram mudanças consideráveis no padrão de sono de crianças e 

adolescentes, tendo como causa os fatores estressores que estes se encontram expostos nesse período. 

Após o curso, percebe-se que houve melhoras, visto que há reduções nos sintomas de ansiedade: 

19,1% sentiam, após o término do curso, inquietação ou sensação de estar com os “nervos à flor da 

pele”; 6 (18%) indicaram sentir fatigabilidade; 28,1% alegaram dificuldade em concentrar-se ou 

sensações de “branco” na mente; 24,7% apontaram sentir irritabilidade e 12,4%, tensão muscular; 

24,7% alegaram perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto); e 0% indicaram sofrer de hipersonia; 52,8% declararam que não 

apresentavam mais nenhum dos sintomas acima. 

 

Figura 13 – Sintomas evidenciados antes do início do curso de games 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Em resposta ao item como o cursista se autoavalia, temos os resultados: 11,2% conformistas; 

23,6%, perfeccionistas; 40,4%, inseguros; 24,7% se consideram “uma pessoa que possui zelo 

excessivo na busca de aprovação”; 31,5% se veem como “uma pessoa que exige constantes garantias 

sobre seu desempenho e outras preocupações” e 29,2% não se consideram encaixados em nenhuma 

das alternativas dadas. 
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Figura 14 - Autopercepção 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Em relação ao perfeccionismo, demonstrou-se que os participantes buscam responder às 

expectativas de aprovação. Giménez et al. (2013) destacam, em seus estudos, que crianças que 

almejam a realização de tarefas de modo perfeito, tendem ao desenvolvimento da autoexigência. 

Sobre as tarefas do dia a dia, foi perguntado se os cursistas tendem a refazê-las quando não 

estão satisfeitos. Obtiveram-se, de acordo com os resultados, os seguintes escores: 60,7 % tendem a 

refazer às vezes; 24,7% refazem e 14,6% não refazem. Dado o alto percentual de cursistas que tendem 

a refazer as atividades, acentua-se a necessidade do cuidado e atenção dos familiares destes, a fim de 

que essas crianças e adolescentes não desenvolvam transtornos relacionados à ansiedade, uma vez 

que nesse período pandêmico e de isolamento social, há múltiplos fatores que podem afetar a saúde 

mental. 

 

Figura 15 – Tendência a refazer tarefas (perfeccionismo) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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De acordo com o ¨Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil”, organizado por Rohde et. 

al. (2020, p.3), “Pais estressados, perdas econômicas, familiares doentes, ensino a distância, 

confinamento e afastamento dos amigos são alguns dos fatores que impactam a vida de crianças e 

adolescentes, e podem levar a alterações no seu funcionamento mental e, eventualmente, a transtornos 

mentais”. 

Foi indagado se o cursista costuma sentir algum dos sintomas quando está em alguma situação 

que o deixe ansioso. As respostas foram: 10,1% atestam sudorese e 15,7%, náusea; 9% apresentam 

diarreia; 78,7% não apresentavam nenhum dos sintomas descritos. 

 

Figura 16 – Sintomas de ansiedade 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 
Além disso, 98,9% dos respondentes alegaram que já utilizavam tecnologia anteriormente ao 

curso e 1 aluno (o que equivale a 1,1 %) não utilizava, demonstrando que a maioria dos cursistas 

possuem facilidade no acesso à tecnologia. 

 

Figura 17 – Acesso à tecnologia 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Sobre o nível de expectativa antes de iniciar o curso, obtivemos as respostas: 59,6% com nível 

moderado; 34,8 % com alta e 5,6% com pouca expectativa. 

 

Figura 18 – Nível de expectativa quanto ao curso 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Quanto à possível dificuldade de fazer o primeiro acesso à plataforma: 73 % assinalaram não 

e 27 %, sim. 

 

Figura 19 – Dificuldade de acesso à plataforma 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Demonstra-se assim, que ainda houve a necessidade da ajuda de monitores do curso para o 

primeiro acesso desses alunos à plataforma. No que tange à possível dificuldade para responder às 

questões de avaliação de cada módulo do curso, 86,5% evidenciaram não a enfrentar e 13,5 % 

assinalaram “sim”. 

 

Figura 20 – Acesso à avaliação do curso 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Cerca de 86,5 % responderam que o curso de games os ajudou a melhorar a sua experiência 

com a tecnologia e 13,5 % disseram que não. 

 

Figura 21 – Experiência propiciada com o curso de games 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Dessa forma, percebe-se que o curso de criação de games traz consigo uma bagagem de 

conteúdo e aprendizado tecnológico para quem o faz. São apontados como benefícios dos jogos 

digitais, de acordo com Ramalho et al. (2014, p.4 apud KAFAI, 1995, p. 286): “aprendizagem lúdica; 

capacidade de simulação; organizar elementos para atingir algum objetivo; enfrentar 

situações/problemas; definir estratégias colaborativas entre parceiros de jogo; fazer suas próprias 

descobertas por meio do brincar”. 

Sobre considerarem que o curso proporcionou novos aprendizados, 93,3 % atestaram que 

“sim” e 6,7%, que “não”. 

 

Figura 22 – Novos aprendizados com o curso de games 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Ao se tratar da pandemia, 88,8% dos cursistas consideraram o curso uma atividade de lazer 

neste período de quarentena em casa e 11,2% não consideraram. 
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Figura 23 – Consideração do efeito lúdico do curso 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 
 

Considerando-se os jogos como uma atividade de lazer, os resultados validam os 

apontamentos de Goldstein e Goldstein (1994), para quem os jogos aumentam o contato da criança 

com o mundo. Logo, o curso vem como um suporte na rotina desses cursistas, os ajudando a enfrentar 

as situações que o assolam no momento. 

Sobre o curso ter de algum modo ter melhorado as relações com os familiares, obteve-se o 

seguinte quadro: 19,1 % acharam que “sim”; 20,2%, que “não” e 60,7% consideraram que foi 

“indiferente”. 

 

Figura 24 – Impacto do curso sobre relações familiares 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Isso mostra que o curso, apesar de ter ainda um percentual com pouca variação, tem o 

potencial de aumentar e melhorar a qualidade de uma relação familiar. 

A respeito de terem tido contato com as pessoas por meio de videochamadas nessa quarentena 

por WhatsApp, Facebook, Zoom, Google Meet e outros, 75,3 % responderam “Sim” e (24,7%)” Não”. 
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Figura 25 – Videochamadas na quarentena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Assim, destacam-se os estudos de Orben et al. (2020, p.5) que afirmam que “o uso de 

tecnologias de mídia social entre indivíduos de 13 a 17 anos trouxe uma sensação de conexão aos 

amigos”. 

Na avaliação de 0 a 5 de como descreveriam que fazer o curso mudou de forma positiva as 

suas vidas, obtiveram-se respectivamente os resultados: 5,6% assinalaram 0; 5,6% marcaram valor 1 

e 10,1%, 2; para 30,3 %, escala intermediária: 3; 13,5 % marcaram 4 e, para 34,8%, valor 5. Isso 

demonstra que o curso tem a capacidade de trazer aspectos positivos para a vida daqueles que o 

cursam, de modo promissor. 

Figura 26 – Impactos positivos do curso 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Com isso, por meio do uso de jogos digitais os alunos têm a oportunidade de aprender a fazer 

uso de ferramentas tecnológicas, explorando capacidades em áreas como: a criatividade, o raciocínio 

lógico, a resolução de problemas, agregando conhecimento e habilidades para seu desenvolvimento 

pessoal, profissional, “ampliando por meio do lúdico “as características humanas como motor, moral 

e afetiva, cognitiva” (SCHWARZ, 2006, p.35). 

Em relação ao questionamento: “Você pretende utilizar o que aprendeu no curso nas suas 

atividades escolares ou círculo de amigos quando as aulas voltarem ao normal?”, a maioria - 79,8% 

afirmaram que sim, ao lado de 20,2% que disseram “não”. 
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Figura 27 – Aplicação futura de conhecimentos do curso 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Segundo Giaxa et.al. (2019, p.288), os jogos podem criar “a oportunidade de fazer e manter 

amizades e pode ajudar a criança a desenvolver maior autonomia.” Com isso, enfatiza-se que mesmo 

após a finalização do curso e a estabilização da situação pandêmica, grande parte dos antigos cursistas 

ainda irão compartilhar de seus aprendizados com os amigos. 

Ressaltamos também, a contribuição da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no 

auxílio da implementação dessa política pública em um território que apresenta questões ligadas à 

vulnerabilidade social e que, por meio dos cursos promovidos pelo +Casas da Inovação, trouxe 

transformações na vida das pessoas, uma vez que há a promoção do uso da digitalidade no dia a dia. 

Ao longo de três anos de existência do +Casas da Inovação, foram identificados casos em que o 

primeiro contato do cursista com o meio digital foi viabilizado por meio desse projeto, o que 

demonstra a importância deste na inclusão digital, em especial neste estudo, para as crianças e 

adolescentes atendidos pelo projeto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As observações realizadas revelam os impactos da implementação de política pública +Casas 

da Inovação em um território, localizado na Baixada Fluminense, que incentiva crianças e 

adolescentes ao despertar das inovações que a ciência e tecnologia podem proporcionar em suas vidas. 

Destaca-se ainda que o projeto do qual o curso de criação de games on-line faz parte, 

conseguiu se reinventar durante as mudanças proporcionadas pela pandemia da COVID-19, migrando 

para o formato on-line, oferecendo possibilidades da continuidade da formação por meio dos cursos 

oferecidos além de reforçar a importância da universidade pública na promoção de ferramentas 

educacionais e sociais que visem a melhoria da qualidade de vida da população assistida. 
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De acordo com os resultados, pode-se concluir que o curso de criação de games a distância 

foi um estimulador no processo de aprendizagem das crianças e jovens assistidos. Assim, notaram-se 

impactos satisfatórios produzidos em suas vidas, reduzindo possíveis comportamentos ansiogênicos 

presentes nesse período de quarentena da Covid-19, alcançando benefícios nos mais variados 

contextos de seu cotidiano e ampliando as suas capacidades de desenvolvimento cognitivo, 

individual, social e afetivo. 
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A Importância da Atuação do Balcão do Consumidor na Tutela dos 

Consumidores Hipervulneráveis em Graves Crises como a vivenciada pelo 

Brasil em razão da COVID-19 
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RESUMO 

O presente estudo analisa como o comércio econômico virtual afeta diretamente a sociedade, por meio de publicidades 
persuasivas voltadas para o célere crescimento econômico, sobretudo em razão do contexto da pandemia da COVID-19. 
Nesse sentido, faz-se uma análise dos métodos alternativos de resolução de conflitos, em especial da atuação do Projeto 
de Extensão “Conflitos Sociais e Direitos Humanos” do Curso de Direito da Unijuí. O objetivo geral deste estudo é 

compreender as formas de promoção de um elevado nível de tutela dos consumidores hipervulneráveis frente aos 
constantes abusos de consumo praticados pelos fornecedores de bens e serviços. Inicialmente, estuda a importância da 
Extensão Universitária no Brasil. Após, passa-se a analisar as práticas de extensão da Universidade, mais especificamente 
no Curso de Direito, tanto no Campus Ijuí quanto nos campi de Santa Rosa e Três Passos. Por fim, expõe-se o trabalho 
realizado pelo Projeto de Extensão Universitária “Conflitos Sociais e Direitos Humanos”, como uma forma de solução 

alternativa de resolução de conflito. Finalizando, conclui-se que o Balcão do Consumidor, órgão do referido projeto de 
extensão, pode ser uma ferramenta eficaz para atender aos interesses dos sujeitos em conflito a partir da inauguração de 
novos modos de conceber as relações consumeristas. 
 
Palavras-chave: Extensão universitária. Assédio de consumo. Conflitos. Justiça. 

 

The Importance of the Consumer Balcony's Performance in the Guardianship of 

Hypervulnerable Consumers in Serious Crises Such as the one experienced by 

Brazil because of COVID-19 

 

ABSTRACT 

This study analyzes how virtual economic commerce directly affects society through persuasive advertisements aimed at 
rapid economic growth, especially given the context of the COVID-19 pandemic. In this sense, an analysis of alternative 
methods of conflict resolution is made, in particular the performance of the Extension Project “Social Conflicts and 

Human Rights” of the Law Course at Unijuí. The general objective of this study is to understand the ways to promote a 
high level of protection of hypervulnerable consumers in face of the constant abuses of consumption practiced by suppliers 
of goods and services. Initially, it studies the importance of University Extension in Brazil. Afterwards, there is an analysis 
of the extension practices of the University, more specifically in the Law course, both on Campus Ijuí and on the campuses  
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of Santa Rosa and Três Passos. Finally, it exposes the work carried out by the University Extension Project “Social 

Conflicts and Human Rights”, as a form of alternative conflict resolution. At the end, it is concluded that the Consumer's 
Desk, organ of the aforementioned extension project, can be an effective tool to meet the interests of the subjects in 
conflict from the inauguration of new ways of conceiving consumer relations. 
 
Keywords: University extension. Consumer harassment. Conflicts. Justice. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O padrão de consumo sofreu significativas alterações em razão da sociedade atual, globalizada 

e diretamente conectada com a internet e demais meios de comunicação. Neste cenário, frisa-se que, 

desde o início do ano de 2020, o mundo vivencia a maior crise econômica e sanitária da história, 

causada pela proliferação de uma nova espécie de vírus, denominado COVID-19. 

Em razão do referido contexto, em 06 de fevereiro de 2020, foi promulgada a Lei nº 13.979/20, 

que dispõe acerca das medidas a serem adotadas para o enfrentamento da pandemia e da atual crise 

de saúde pública, dentre as quais destaca-se o isolamento social. É sabido que, nesse contexto, os 

impactos à economia foram consideráveis, tendo em vista as restrições impostas pelo Estado como 

forma de manter o distanciamento social e garantir maior proteção à população brasileira. Por outro 

lado, um dos reflexos desse intenso período foi o aumento gigantesco do “comércio eletrônico”, 

fazendo com que as pessoas, diretamente de suas casas, pudessem adquirir produtos e serviços de 

forma célere. 

Ocorre que, durante a pandemia, a publicidade ganhou maior expressividade, disseminando 

novos interesses e valores destinados à satisfação de atuais necessidades humanas. A grande questão 

é que, nesses momentos de preocupação com a lucratividade das empresas, a publicidade torna-se 

excessiva e prejudicial, de modo que se objetiva a qualquer custo um excelente resultado financeiro, 

independentemente de que para isso seja necessário violar direitos e garantias fundamentais. 

A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, desde 1956, 

preocupada com a integração entre universidade e comunidade, tem desenvolvido atividades de 

extensão em seus cursos de graduação. É nesse âmbito que foi desenvolvido o Balcão do Consumidor, 

órgão integrante do projeto “Conflitos Sociais e Direitos Humanos”, ativo desde o ano de 2013, 

possuindo atuação nos três campi em que a universidade possui curso de Direito. O referido órgão 

atende toda a população dos municípios e região de modo gratuito, a fim de resolver questões 

conflitivas referentes às relações consumeristas. 

Destarte, o presente artigo tem por objetivo destacar a importância das atividades 

extensionistas, cuja intenção é promover a integração entre a universidade e a comunidade das cidades 

de Ijuí, Santa Rosa e Três Passos, como forma de promover a qualificação de espaços públicos que 
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assegurem o direito à cidadania, bem como espaços que proporcionem meios alternativos de 

resolução de conflitos, especialmente neste momento tão difícil que o país enfrenta em razão da 

pandemia causada pela COVID-19. 

 

2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA NO BRASIL E A 

CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM PROJETO UNIVERSITÁRIO 

 

Importante referir, incialmente, que as primeiras formas de extensão universitária surgiram na 

Inglaterra, em meados do século 19, consolidando-se posteriormente na Bélgica, na Alemanha e logo 

se estendendo para toda a Europa, chegando, por fim, aos Estados Unidos (EUA), momento em que 

se difundiu de forma significativa, considerando que foi criada 

 

[...] a American Society for the Extension of University Teaching, que impulsionou as 
atividades de extensão, pioneiramente, na Universidade de Chicago, em 1892, culminando 
na experiência desenvolvida pela Universidade de Wisconsin, em 1903, que colocou “seus 

professores como technical experts do governo do estado”. Muito bem-sucedida, a iniciativa 
conferiu prestígio e visibilidade nacional ao que seria chamado de “Wisconsin Idea”, levando 

o próprio presidente americano, Theodore Roosevelt, a sinalizar para o país aquele exemplo. 
(PAULA, 2013, p. 7). 

 

Os primeiros registros acerca da prática da extensão universitária no Brasil, por sua vez, são 

datados a partir da primeira metade do século 20, e “é originária da união de escolas superiores 

isoladas, criadas por necessidades práticas do governo, em razão de carências sentidas pela sociedade 

ou como resultado de avaliação sobre um potencial em uma ou outra área”. (POLÍTICA E 

DIRETRIZES..., 2013, p. 7). 

Criado em 1987, o Fórum de Pró-Reitores da Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX) foi decisivo no que diz respeito à construção da política de extensão que vigora hoje. 

Este Fórum organizou a atuação da extensão universitária em oito áreas temáticas, quais sejam: saúde, 

educação, trabalho, meio ambiente, comunicação, direitos humanos e justiça, tecnologia de produção 

e cultura. Portanto, cabe à extensão universitária motivar a inteligência da universidade nessas oito 

áreas temáticas, articulá-las internamente, e mobilizá-las no sentido do enfrentamento das questões 

contemporâneas. 

Dessa forma, os princípios da extensão universitária brasileira possuem como base: I) a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; II) a interação dialógica com a sociedade; III) a 

inter e a transdisciplinaridade como princípios organizadores das ações de extensão; IV) a busca do 

maior impacto e da maior eficácia social das ações; V) a afirmação dos compromissos éticos e sociais 

da universidade. (PAULA, 2013, p.7). 
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O projeto de extensão na Unijuí surgiu no ano de 1956, conjuntamente com a criação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafi), com o auxílio da articulação da comunidade regional, 

o que mais tarde permitiu a criação do Projeto Universitário. A extensão na Unijuí surge como um 

pilar de sustentação para a comunidade de seu entorno, e, com a criação da Fafi, essa preocupação 

social se intensificou, uma vez que era considerada espaço de realização solidária e coletiva 

(POLÍTICA E DIRETRIZES..., 2013, p. 7).   

Mais tarde, iniciaram-se um forte movimento e as discussões para expandir o Ensino Superior 

na região, objetivando criar uma entidade regional, que fosse aberta e descentralizada, para assim 

conduzir esse ensino. Desse modo, a presença marcante da Fafi, aguçada pelo Movimento 

Comunitário de Base, influenciou nas discussões para a criação de uma entidade regional, aberta e 

descentralizada, a fim de conduzir e respaldar a expansão do ensino superior na região. 

Em 1969, a Fafi reestrutura-se e passa a ser mantida pela Fundação de Integração, 

Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Fidene), com o propósito 

de encaminhar o projeto de universidade regional, dando o suporte legal, patrimonial e econômico-

financeiro ao desenvolvimento do Ensino Superior no Noroeste do Estado. Com a expansão da 

Instituição, as atividades de extensão universitária foram assumindo a forma de programas e projetos 

específicos (POLÍTICA E DIRETRIZES..., 2013, p. 8). 

Por fim, em meados de 1981, foram criados os Centros Integrados de Ensino Superior de Ijuí, 

que, em 1985, passaram a ser reconhecidos como Universidade de Ijuí, tendo a estrutura que 

permanece até os dias atuais. A Universidade de Ijuí, mais tarde, em 1994, renovou sua denominação, 

passando a chamar-se Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí 

– a qual se mantém até hoje. 

Durante todo referido percurso, a extensão sempre se fez presente para a comunidade de Ijuí 

e arredores, de forma a ser aplicada conforme as necessidades comunitárias que iam surgindo e à 

medida que os cursos iriam sendo instalados na Universidade: “As ações voltadas para a comunidade 

propiciaram à universidade, entendida como agente de mudanças, o desenvolvimento de 

conhecimentos, métodos e técnicas que permitiram enriquecer a formação acadêmica” (POLÍTICA 

E DIRETRIZES..., 2013, p. 8). 

Inicialmente, a extensão no seio da Universidade Regional ocorreu por meio da realização de 

cursos, principalmente na área agropecuária e de processos produtivos, objetivando uma metodologia 

participativa da comunidade. Mais tarde, porém, as atividades de cursos foram ampliadas com ações 

educativas, junto de grupos sociais já constituídos, como agricultores, moradores de bairros, 

organizações populares, diversos sindicatos, entre outros. Por fim, a partir de programas 

institucionais, essas ações foram ampliadas e passaram a encampar temáticas mais abrangentes, 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

139 

envolvendo, por exemplo, saúde, economia, administração rural, peque nas empresas, para citar 

alguns (POLÍTICA E DIRETRIZES..., 2013, p. 8). 

A partir de todos esses programas e evoluções é que a história de extensão da Unijuí se 

constituiu, visando sempre, além de todo aprofundamento e conhecimento científico, bem como 

conteúdo de ensino e laboratório, consolidar a base social comunitária, uma vez que faz parte de sua 

origem. Além disso, cabe mencionar que a extensão na Unijuí é definida e tem por base cinco 

diretrizes que foram aprovadas pelo seu Conselho Universitário e que compreendem a extensão como: 

 

a) espaço de interação acadêmica e dialógica com a sociedade que busca compreender e 
inserir-se no desenvolvimento regional, apontando problemas e potencialidades, e 
desenvolvendo-se de forma articulada com o Ensino e a Pesquisa; 
 
b) prática de socialização, sistematização e produção de conhecimentos, que se dá de 
forma sistemática e continuada, de modo a promover mudanças desejadas pelos parceiros e 
resultar em produções teórico-metodológicas, técnico-científicas e artístico e/ou culturais; 
 
c) prática comprometida com o desenvolvimento social dentro de uma perspectiva de 
inovação, sustentabilidade, qualificação tecnológica e inclusão social; 
 
d) ação não disciplinar, capaz de contribuir para a efetivação da democracia, a partir da 
problematização e da construção de alternativas para as questões locais e regionais, 
fortalecendo a emancipação social dos grupos envolvidos; 
 
e) prática acadêmica submetida à avaliação sistemática para a identificação dos impactos 
produzidos na realidade social e acadêmica (POLÍTICA E DIRETRIZES..., 2013, p. 15). 

 

Conclui-se, portanto, que os projetos extensionistas possibilitam aos envolvidos colocar em 

prática os respectivos planos de ação elaborados nas universidades, mediante inciativas de docentes 

e discentes, cujo objetivo é fomentar suas práticas de ensino e aprendizagem, bem como adquirir 

novos saberes por meio da interação com a comunidade e seus respectivos interesses. Logo, 

oportuniza-se aos praticantes de projetos extensionistas um olhar humanitário e direcionado às 

vulnerabilidades da comunidade. É nesta perspectiva que a extensão universitária no curso de Direito 

da Unijuí criou um projeto denominado “Conflitos Sociais e Direitos Humanos”, cujas atividades 

desenvolvidas serão abordadas no próximo na próxima seção. 

 

3 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE DIREITO DA UNIJUÍ: DESTAQUE 

PARA O PROJETO DE EXTENSÃO “CONFLITOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS” 

 

Outrossim, no que diz respeito às práticas de extensão da Universidade, mais especificamente 

ao Curso de Direito, tanto no Campus Ijuí quanto nos campi de Santa Rosa e Três Passos, estão em 

atividade, atualmente, três Projetos de Extensão Universitária: “Cidadania para Todos”, “Conflitos 
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Sociais e Direitos Humanos: Alternativas Adequadas de Tratamento e Resolução” e “Resolução e 

Regularização Fundiária Urbana: Direito Social à Moradia Digna”. Os dois primeiros já possuem 

vários anos de atuação. O terceiro iniciou suas atividades em 2019, com a finalidade de conferir aos 

moradores/ocupantes de imóveis alocados em núcleos urbanos informais o título de propriedade, 

garantindo-lhes o direito à moradia digna e ao meio ambiente sadio e equilibrado. 

O Projeto Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de tratamento e 

resolução iniciou suas atividades em meados de 2012, no Campus Santa Rosa, buscando, por meio 

das práticas de mediação, auxiliar os assistidos do Núcleo de Prática Jurídica a encontrar meios de 

administrar suas divergências de natureza familiar. Mais tarde, os demais campi iniciaram suas 

atividades junto ao Projeto, com destaque para a criação do Balcão do Consumidor de Ijuí, em 2014, 

e em Santa Rosa, no ano de 2017, a expansão do Projeto com a adoção de metodologias de intervenção 

em conflitos escolares (PROJETO DE EXTENSÃO CONFLITOS..., 2019b, s/p). 

O Projeto de Extensão Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de 

tratamento e resolução – 2018/2019, menciona que é seu intuito 

 

[...] a integração entre a Universidade e a comunidade externa das cidades de Ijuí, Santa Rosa, 
Três Passos, além de englobar as respectivas regiões, fomentando a criação e a qualificação 
dos espaços públicos que garantam o exercício da cidadania, assim como ações individuais 
e coletivas de efetivação de práticas alternativas de solução de conflitos, em especial os 
vinculados às relações familiares, patrimoniais, de consumo e as estabelecidas no âmbito 
escolar. 

 

Desse modo, pode-se afirmar que o Projeto possui uma grande importância social, uma vez 

que é visível a necessidade de criação e fomento de espaços que contemplem a resolução alternativa 

dos conflitos sociais de forma mais célere, eficaz, e que observem as necessidades das partes, tendo 

em vista a crise atual experimentada pelo poder Judiciário. Assim, o Projeto oferece à comunidade 

“novas estratégias de tratar os seus conflitos que, paralelamente ao Judiciário, poderão oferecer 

respostas mais apropriadas quantitativa e qualitativamente” (PROJETO DE EXTENSÃO 

CONFLITOS..., 2019d, s/p). 

Dessa forma, apresenta-se como justificativa central para a instituição do Projeto antes 

mencionado, além de sua inegável importância social, a característica atual das ações que envolvem 

o poder Judiciário, nas quais grande parte dos processos versam acerca de questões familiares, 

patrimoniais e de consumo. É nesse sentido que o Projeto, ao desenvolver mediações, conciliações e 

negociações pré-processuais, auxilia na redução do congestionamento do poder Judiciário, bem como 

oferece uma resposta mais célere, eficaz e, sem dúvida, menos desgastante aos envolvidos. 
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A Universidade Regional, no Campus de Santa Rosa, possui como prática de extensão 

universitária o Balcão do Consumidor, que está em atividade desde o segundo semestre de 2018, junto 

ao Núcleo de Prática Jurídica, e atende toda população do município de Santa Rosa/RS, 

principalmente a população idosa, de forma gratuita, a fim de tentar resolver questões conflitivas 

referentes às relações de consumo. 

A Universidade, por intermédio do curso de Direito do Campus de Santa Rosa, possui uma 

parceria com o Procon do Estado do Rio Grande do Sul, denominada “Protocolo de Intenções para 

Criação do Balcão do Consumidor na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

Do Sul – Campus Santa Rosa”, que teve como intuito principal a criação do Balcão do Consumidor, 

vinculando-o ao Projeto de Extensão Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas de 

tratamento e resolução, e ao próprio Escritório Modelo do Curso de Direito da Unijuí – Campus de 

Santa Rosa, a fim de fornecer atendimento, prestar esclarecimentos aos consumidores e envolver os 

acadêmicos bolsistas do projeto, bem como estagiários do Escritório Modelo na busca de soluções 

consensuais para os conflitos de consumo. 

Tendo em vista que o atendimento ocorre no mesmo espaço físico do Escritório de Práticas 

Jurídicas do Curso de Direito (também denominado de Escritório Modelo) e que o propósito também 

é permitir que os acadêmicos estagiários tenham contato com diferentes formas de solução e 

enfrentamento de conflitos, todos os atendimentos realizados no Balcão do Consumidor são o 

resultado de uma parceria entre o bolsista do projeto, a professora responsável e os estagiários do 

Escritório Modelo, matriculados no respectivo turno de atendimento, os quais auxiliam desde o 

acolhimento da demanda até os encaminhamentos necessários à tentativa de resolução extrajudicial 

do conflito de consumo. 

Em termos procedimentais, o atendimento do Balcão do Consumidor consiste inicialmente 

numa prévia análise do caso relatado para verificar se se trata realmente de uma relação de consumo. 

Este momento é denominado de triagem. Posteriormente, mediante a confirmação de se tratar de uma 

relação de consumo, é feito um cadastro prévio com os dados pessoais do consumidor e do(s) 

fornecedor(es) junto ao Sindec (Procon-RS), que consiste num sistema de integração nacional de 

ações e informações relativas à defesa do consumidor. Após o acolhimento do consumidor e a 

elaboração do cadastro, o próprio consumidor inicia seu relato de forma detalhada, o qual é 

devidamente registrado pelo bolsista no sistema antes mencionado. 

Na sequência, nos casos em que se verifica a possibilidade de um prévio contato telefônico 

com o fornecedor, este é realizado buscando resolver da forma mais fácil, rápida e amigável possível 

a questão suscitada, momento este em que muitas demandas já são solucionadas graças a esta 

intermediação. No caso de êxito neste contato telefônico, o atendimento é encerrado e é fornecido um 
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espelho da ficha de atendimento ao cliente, com todas as informações prestadas pelo consumidor e 

pelo fornecedor, configurando assim o chamado atendimento preliminar. 

Caso o atendimento preliminar não possua eficácia, ou não seja o caso de sua realização, uma 

vez que alguns fornecedores não têm a possibilidade de um contato por telefone ou setor responsável 

para atendimento ao público, é enviada uma CIP – Carta de Informações Preliminares – ao 

fornecedor, relatando o que o consumidor informou, inclusive com a síntese das informações 

prestadas pelo próprio fornecedor no atendimento preliminar, quando for o caso. 

A CIP é elaborada com a fundamentação jurídica e legal da pretensão do consumidor, além 

da solicitação específica para a solução do caso e a apresentação de documentação relativa à relação 

de consumo, a qual em geral não foi previamente entregue ao consumidor quando da celebração do 

contrato. Ela é assinada pela coordenadora do Balcão do Consumidor e pelo próprio consumidor, 

podendo ser enviada via Correio, mediante Carta Física com AR, ou por e-mail integrado ao Sistema 

Sindec, nos casos em que o fornecedor possui o convênio para o envio de CIP Eletrônica. Assim, nos 

casos em que é necessário o envio de CIP, o fornecedor tem o prazo de 10 dias, a contar da data de 

seu recebimento, para enviar uma resposta e apresentar o seu posicionamento sobre o caso. 

Recebida a resposta, o consumidor é convidado a retornar ao Balcão para seu recebimento e 

devidas explicações e orientações sobre o conteúdo da resposta do fornecedor. Nessa ocasião, 

dependendo da disponibilidade do fornecedor à composição amigável, poderá ser celebrado acordo 

ou agendada uma sessão de conciliação entre consumidor e fornecedor, a qual é intermediada pela 

professora coordenadora do Balcão. 

No caso da possibilidade da realização desta sessão de conciliação, e as partes concordando 

em participar, é feita uma ata durante a sua realização, relatando tudo que ocorreu na sessão e se 

resultou ou não em acordo, a qual posteriormente é assinada por todos os presentes e entregue uma 

cópia para cada participante.  

Ocorre que, em se tratando de resposta negativa ao acordo ou composição, a CIP é encerrada 

e o consumidor, quando for o caso, é orientado a procurar atendimento jurídico particular, pela 

Defensoria Pública ou pelo próprio atendimento do Escritório Modelo nos casos em que o consumidor 

anteriormente atendido pelo Balcão do Consumidor, mas que não conseguiu resolver sua demanda 

por lá e necessita ingressar judicialmente. Sendo assim, o atendimento é encerrado sem resolução do 

caso e baixado com a observação de que o consumidor foi orientado a ingressar judicialmente. 

Por fim, existe também a possibilidade de um atendimento apenas de cunho educativo e 

informacional, que é denominado de Simples Consulta, no qual o consumidor busca o Balcão do 

Consumidor apenas para esclarecer dúvidas acerca de seus direitos e obrigações. Neste caso, embora 
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se proceda com um registro do atendimento junto ao Sindec, nenhum contato com o fornecedor é 

realizado. 

Assim, é por intermédio de práticas educativas que o Projeto de Extensão pretende prevenir 

futuros conflitos e questões que possam envolver os grupos de pessoas hipervulneráveis, como as 

crianças, os adolescentes e os idosos, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para a formação 

de jovens e adultos conscientes de suas ações, seja cuidando de si, nas relações interpessoais e também 

para com o meio em que vivem. 

 

4 OS DESAFIOS DA ADAPTAÇÃO DA EXTENSÃO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-

19: AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO DE EXTENSÃO “CONFLITOS SOCIAIS 

E DIREITOS HUMANOS” 

 

Há vários anos, infectologistas e pesquisadores escrevem acerca do surgimento de novas 

pandemias, no sentido de que a presença das mesmas não é uma questão de “se”, mas de “quando” 

ocorrerão. Nesse sentido, presencia-se atualmente a maior crise sanitária da história. 

No mês de dezembro de 2019, foi constatado um surto de Pneumonia na cidade de Wuhan, na 

China, cujo patógeno causador das mortes no local foi denominado SARS-CoV2, posteriormente 

reconhecido como COVID-19. (NOGUEIRA; SILVA, 2020). 

Num nível mundial, até a conclusão deste artigo (dia 21 de junho de 2021), havia 177.120.609 

casos e 3.834.951 óbitos provocados por COVID-19. O Brasil, por sua vez, acumulava 17.628.588 e 

493.693 casos e óbitos respectivamente. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

O referido contexto impôs novas realidades e limites às tradicionais relações entre alunos, 

professores e comunidade. É nesse cenário que o tripé da universidade – ensino, pesquisa e extensão 

– sofreu intensa modificação. Diante da magnitude da pandemia, as atividades de ensino migraram 

do modelo presencial para o de videoconferência. Os laboratórios de pesquisa tiveram suas atividades 

suspensas e a extensão universitária também teve suas atividades parcialmente inviabilizadas, tendo 

em vista a impossibilidade de interação entre os integrantes dos projetos e a comunidade. 

O significativo grau de vulnerabilidade dos consumidores, especialmente idosos, se 

intensificou. Isso porque um dos reflexos da pandemia foi a aquisição de produtos de modo virtual, 

razão pela qual a maioria dos fornecedores, proibidos de manter o funcionamento de suas lojas físicas, 

migraram suas atividades e concentraram toda a sua capacidade financeira em lojas on-line. 

O grande problema surge no momento em que a publicidade no meio virtual passa a agir de 

modo destinado a conquistar um resultado lucrativo por meio dos sujeitos passivos da relação, 

independentemente de que, para isso, seja necessário violar os direitos e garantias fundamentais dos 
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indivíduos. É neste aspecto que as nocivas formas de publicidade praticadas no meio virtual são 

reconhecidas pela legislação brasileira, especialmente pelo Código de Defesa do Consumidor, norma 

suficientemente capaz de atuar sobre o atual modelo de persuasão dos clientes. 

Cláudia Lima Marques (2019) argumenta que o assédio de consumo deve ser considerado um 

dano, tendo em vista que as atualizações do Código de Defesa do Consumidor, por si só, consideram 

a pressão exercida, especialmente sobre as pessoas hipervulneráveis, uma atitude a ser penalizada. 

Refere a autora que os métodos utilizados para atrair o cliente à realização de crédito consignado, por 

exemplo, sãos abusivos e ocasionam o superendividamento dos idosos. 

É nesse sentido que o Balcão do Consumidor, enquanto órgão ligado ao Projeto de Extensão: 

Conflitos Sociais e Direitos Humanos da Unijuí, por intermédio da atuação de seus colaboradores, 

bolsistas, professores, extensionistas e estudantes do curso de Direito, possui como objetivo 

proporcionar a harmonização das relações de consumo, estando à disposição dos consumidores para 

os auxiliar na resolução de conflitos e esclarecimento de dúvidas, executando importante papel social 

no resguardo dos sujeitos vulneráveis, os quais estão ainda mais expostos em razão da crise 

econômica e sanitária derivada dos efeitos da pandemia da COVID-19. 

Assim, neste período de enfrentamento da COVID-19, o Balcão do Consumidor trabalhou 

com um regime diferenciado, tendo sido desenvolvidas atividades de capacitação para a mediação 

extrajudicial de conflitos, mediante encontros on-line realizados semanalmente com a presença dos 

bolsistas de extensão, bem como dos professores coordenadores do projeto. 

As atividades do Balcão do Consumidor nos três campi foram suspensas no mês de maio de 

2020, em razão das determinações provenientes dos Decretos Estaduais; entretanto, foram 

disponibilizadas plataformas on-line para atendimento aos consumidores, tais como Whatsapp, e-

mail e telefone. 

No mês de abril de 2020, por sua vez, as atividades presenciais retornaram justamente pela 

extrema preocupação com o grupo hipervulnerável de consumidores da região. Nesse sentido, os 

extensionistas e bolsistas participaram de capacitações proporcionadas pelos assistentes do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), bem como da Caixa Econômica Federal, no sentido de 

adquirir conhecimento técnico para auxiliar a comunidade à obtenção do Auxílio Emergencial 

concedido pelo governo àqueles que são comprovadamente vulneráveis. 

Desse modo, no que diz respeito aos dados obtidos por meio dos atendimentos realizados pelo 

Balcão do Consumidor de Ijuí, Santa Rosa e Três Passos, é possível verificar que, aproximadamente, 

2.031 pessoas foram ouvidas e atendidas pela equipe no ano de 2020. 

Apura-se que, no atual contexto, agravado pelo distanciamento social, conforme mencionado 

anteriormente, grande parte dos fornecedores sequer possui interesse na prévia resolução das 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

145 

demandas, dada a falta de obrigatoriedade em reparar as lides de forma administrativa ou sem a 

existência de uma sentença judicial. Ainda, conforme expõem os próprios fornecedores, para eles é 

mais conveniente responder judicialmente aos conflitos oriundos das relações de consumo do que 

revisar suas práticas comerciais e buscar soluções para os conflitos no âmbito pré-processual. Daí a 

necessidade de educar os consumidores hipervulneráveis, a fim de prevenir futuros conflitos que 

possam envolver referido grupo. 

Cumpre mencionar, ao final, que a Câmara dos Deputados aprovou em 11 de maio de 2021 o 

Projeto de Lei nº 3.515/2015, conhecido como Projeto de Lei do Superendividamento, cujo objetivo 

central é incluir no Código de Defesa do Consumidor um capítulo acerca da prevenção e tratamento 

do cidadão superendividado. 

A conceituada professora Cláudia Lima Marques (2019) delineia o superendividamento como 

a impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as 

suas dívidas atuais e futuras. Este fenômeno afeta não somente o consumidor e seu núcleo familiar 

com a respectiva privação de um mínimo existencial, mas também aos credores e a economia em 

geral. 

Os reflexos da pandemia causada pela COVID-19, conforme mencionado anteriormente, 

agravaram a situação do superendividado, considerando a interrupção de boa parte das atividades 

comerciais e a suspensão temporária dos contratos de trabalho, o que modificou significativamente o 

poder aquisitivo do brasileiro. 

Nesse sentido, o PL 3.515/2015 tem como objetivo a repactuação de dívidas, momento em 

que o consumidor, em audiência de conciliação presidida por juiz de direito ou conciliador, com a 

presença de todos os credores, apresentará proposta de pagamento de suas dívidas com prazo máximo 

de cinco anos. Em havendo conciliação, o acordo terá eficácia de título executivo e será removida a 

inscrição do consumidor nos cadastros de proteção de crédito como forma de evitar a exclusão destes 

indivíduos do mercado de consumo. 

A referida inovação amplia de forma significativa a educação para o consumo consciente. 

Nesse viés, ganha extrema relevância os núcleos de conciliação e mediação de conflitos, que se 

apresentam como uma solução extrajudicial e, na maioria das vezes, mais ágil e eficaz para discutir 

o superendividamento. 

O Projeto de Lei nº 3.515/2015, portanto, além de proteger o consumidor de boa-fé, propaga 

no Brasil a cultura do pagamento e se coaduna com a proposta do Projeto de Extensão “Conflitos 

Sociais e Direitos Humanos: Alternativas Adequadas de Tratamento e Resolução”. Trata-se de uma 

real oportunidade de recomeço para o consumidor superendividado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de propagação de informação acerca da proteção dos direitos e garantias 

fundamentais é também um processo educacional, razão pela qual exige capacitação dos profissionais 

que interagem diretamente com a comunidade, especialmente com os hipervulneráveis. 

Nesse sentido, o Balcão do Consumidor, enquanto órgão do Projeto Conflitos Sociais e 

Direitos Humanos, nas prerrogativas da política de extensão, viabiliza o atendimento à comunidade 

para além de um viés técnico-educacional, mas também político e social, considerando que os sujeitos 

envolvidos na relação consumerista têm a oportunidade de refletir acerca das negociações realizadas, 

bem como acerca da importância da proteção da dignidade humana, e da possibilidade de resolução 

de conflitos atuais de modo célere e eficiente. 

A importância do referido projeto restou demonstrada na necessidade vivenciada pelos 

extensionistas e professores coordenadores do projeto de conscientizar a sociedade acerca do 

fenômeno da globalização, bem como do crescimento da publicidade como forma de aumentar a 

lucratividade das grandes empresas. Nesse sentido, o mencionado grupo de hipervulneráveis, dentre 

eles os idosos, as crianças e os adolescentes, necessitam ser tratados de forma diferenciada, 

especialmente pelo mercado de consumo. 

Desse modo, o Balcão do Consumidor oferece aos assistidos do Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade, bem como à comunidade, alternativas extrajudiciais de resolução de conflitos, 

mediante a valorização do diálogo entre os envolvidos na relação consumerista, apostando, sobretudo, 

na importância da análise e compreensão dos limites e das possibilidades dos envolvidos na 

apresentação de formas de administração de seus conflitos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

MARQUES, C. L. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. E-book. Disponível em: 
https://www.thomsonreuters.com.br/content/dam/openweb/documents/pdf/Brazil/Legal%20One/rev
ista-dos-tribunais-legal-one-ebook.pdf. Acesso em: 05 maio 2021. 

NOGUEIRA, J. V.; SILVA, C. M. Conhecendo a origem do Sars-Cov-2 (COVID-19). Revista 
Saúde e Meio Ambiente, Três Lagoas, v. 11, n. 2, p. 115-124, 2020. Disponível em: 
https://periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/10321. Acesso em: 04 maio 2021. 

PAULA, João Antônio de. A extensão universitária: história, conceito e propostas. In: Interfaces – 
Revista de Extensão da UFMG, Belo Horizonte: v. 1, n. 1, p. 5-23, jul./nov. 2013. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

147 

POLÍTICA E DIRETRIZES DE EXTENSÃO DA UNIJUÍ. In: Coleção Cadernos da Gestão 
Universitária 50. Ijuí: Editora Unijuí, 2013. 52p. 

PROJETO DE EXTENSÃO CONFLITOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS: Alternativas 
Adequadas de Tratamento e Resolução. Uni- juí – Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul; DCJS – Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais. Coordenação: Fabiana 
Fachinetto. Vigência: 2015/2018. Ijuí, 2019b. 

PROJETO DE EXTENSÃO CONFLITOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS: 
ALTERNATIVAS ADEQUADAS DE TRATAMENTO E RESOLUÇÃO. Unijuí – Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul; DCJS – Departamento de Ciências Jurídicas 
e Sociais. Coordenação: Fabiana Fachinetto. Vigência: 2013. Ijuí, 2019d. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Weekly operational update on COVID-19. Disponível em: 
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-operational-update-on-covid-10---3-may-2021. 
Acesso em: 04 maio 2021. 

 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-operational-update-on-covid-10---3-may-2021


EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

148 

O papel do Estado de Minas Gerais na Política Pública                                                        

de Regularização Fundiária de territórios quilombolas1 

 
Elerson da Silva2 

Julia Resende Andrade de Souza3 
Márcia Cristina Gama Zanon4 

Inara Brenda Luisa de Oliveira5 
Matheus de Mendonça Gonçalves Leite6 

 
RESUMO 

O presente artigo científico expõe a formação da sociedade colonial/moderna no Brasil e o modo como as comunidades 
negras e quilombolas foram excluídas do acesso à terra e do reconhecimento da condição de proprietárias dos territórios 
imprescindíveis para a sua reprodução material e cultural. A Constituição da República de 1988 assegurou às comunidades 
quilombolas o direito à propriedade coletiva dos seus territórios, por meio do artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). A política de regularização fundiária dos territórios quilombolas compete à União 
Federal, aos Estados-Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. Assim, o Estado de Minas Gerais possui 
competência para a promoção da política de regularização fundiária dos territórios quilombolas. No caso de territórios 
quilombolas sobrepostos às terras devolutas pertencentes ao Estado de Minas Gerais, a regularização fundiária prescindirá 
do pagamento de indenizações aos proprietários dos terrenos particulares que se localizam no interior do território 
quilombola, diminuindo os recursos públicos necessários para a regularização fundiária dos territórios quilombolas. O 
projeto de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comunidades remanescentes de quilombo” 

atua, então, para identificar os territórios quilombolas sobrepostos às terras devolutas pertencentes ao Estado de Minas 
Gerais, de modo a garantir a titulação coletiva destes territórios e, com isso, o avanço da política de regularização fundiária 
de territórios quilombolas em Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Territórios quilombolas. Regularização fundiária. Terras devolutas. 

 

The role of the State of Minas Gerais in the Public Policy of Land 

Regularization of quilombola territories 

 
ABSTRACT 

This scientific article exposes the formation of the colonial/modern society in Brazil and the way in which black and 
quilombola communities were excluded from access to land and recognition of the condition of owners of territories 
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essential for their material and cultural reproduction. The Constitution of the Republic of 1988 recognized quilombola 
communities with the right to collective ownership of their territories, through article 68 of the Transitory Constitutional 
Provisions Act (ADCT). The land regularization policy of quilombola territories is the responsibility of the Federal Union, 
the Member States, the Federal District and the Municipalities. Thus, the State of Minas Gerais is competent to promote 
the land regularization policy of quilombola territories. In the case of quilombola territories superimposed on vacant land 
belonging to the State of Minas Gerais, land regularization will dispense with the payment of indemnities to the owners 
of private land located in the interior of the quilombola territory, reducing the public resources needed for the land 
regularization of the quilombola territories. The extension project "The struggle for recognition of the fundamental rights 
of the remaining quilombo communities" then acts to identify the quilombola territories superimposed on the vacant lands 
belonging to the State of Minas Gerais, in order to guarantee the collective title of these territories and, with this, the 
advance of the land regularization policy of quilombola territories in Minas Gerais. 
 
Keywords: Quilombola territories. Land regularization. Vacant lands. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de quilombo” presta, desde 2009, assistência jurídica às comunidades 

quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais, na luta pela efetivação de seus direitos étnicos e 

territoriais reconhecidos na legislação estatal em vigor. Este projeto de extensão atua na defesa 

jurídica dos modos de ser e viver das comunidades quilombolas, na promoção do respeito à 

propriedade coletiva de seus territórios tradicionais e na promoção da participação dos órgãos 

representativos das comunidades quilombolas nos procedimentos discursivos de elaboração das leis 

e da formulação e execução de políticas públicas destinadas às comunidades quilombolas 

A luta contra a opressão e exploração das comunidades negras encontra, atualmente, respaldo 

nos direitos étnicos e territoriais reconhecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CR/88). Assim, no âmbito dos direitos territoriais, a CR/88 assegurou às comunidades 

quilombolas o direito de propriedade coletiva e definitiva do território imprescindível para a 

reprodução física e cultural do modo de ser e viver quilombola (artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT), prevendo, assim, medidas reparadoras à exclusão das 

comunidades negras do acesso à propriedade da terra no país. 

Contudo, desde a posse do Presidente Jair Bolsonaro, observa-se uma paralisação da política 

pública de regularização fundiária dos territórios das comunidades quilombolas, realizada, no âmbito 

da União Federal, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O atual 

governo vem se esforçando para cumprir a promessa feita pelo então candidato à Presidência da 

República, Jair Bolsonaro, de que “não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou 

para quilombola”, em discurso feito no dia 03/04/2017, no Clube Hebraica, localizado na zona sul da 

cidade do Rio de Janeiro. A paralisia, no âmbito da União Federal, da política de regularização 

fundiária de territórios quilombolas exige que se construam alternativas para a continuidade das 
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medidas de reparação históricas da exclusão e marginalização das comunidades negras do acesso à 

terra. 

Nesse contexto, em 2021, o projeto de extensão está realizando o levantamento das terras 

devolutas sobrepostas a territórios quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais, com o intuito 

de exigir a sua destinação para a política pública estadual de regularização de territórios quilombolas, 

em estrito cumprimento à Lei Estadual nº 21.147/2014 e ao Decreto Estadual nº 47.289/2017. A 

continuidade da política pública de regularização fundiária dos territórios quilombolas pode ter 

prosseguimento por meio da atuação do Estado de Minas Gerais, com a vantagem de não ser preciso 

destinar recursos orçamentários para o pagamento de indenizações no caso de sobreposição do 

território quilombola sobre as terras devolutas deste Estado. 

 

2 SOCIEDADE COLONIAL / MODERNA, DISCRIMINAÇÃO RACIAL E LUTA PELOS 

DIREITOS ÉTNICOS E TERRITORIAIS QUILOMBOLAS. 

 

A formação da sociedade moderna não pode ser verdadeiramente compreendida apenas a 

partir de processos cumulativos e de reforço mútuo ocorridos no continente europeu, tais como: o 

Renascimento (século XVI), a Reforma Protestante (século XVI), a Revolução Científica (século 

XVII), o Iluminismo (séculos XVII e XVIII), as Revoluções Políticas Burguesas (século XVII, na 

Inglaterra, e século XVIII, na França e nos Estados Unidos da América), a Revolução Industrial 

(século XIX), dentre outros. Esses processos contribuíram, sem dúvida, para a liberação de forças 

sociais, políticas, econômicas e culturais imprescindíveis para constituição da sociedade moderna. 

Contudo, essas forças não foram as únicas, e nem mesmo eram suficientes, para a deflagração e 

continuidade do processo de formação da sociedade moderna. 

As forças sociais que impulsionaram o processo de formação da sociedade moderna, são, 

principalmente: a constituição do capital, a partir da apropriação primitiva proporcionada pelo 

mercantilismo; o desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade do trabalho; 

a centralização do poder político no Estado-Nação, que se arroga o monopólio do uso da violência e 

o monopólio da definição do Direito; o reconhecimento dos direitos civis e políticos aos sujeitos 

modernos, reduzidos a individualidades sem qualquer vínculo comunitário e que vivem para a 

satisfação dos seus interesses materiais. Contudo, as forças sociais acima indicadas não se 

constituíram, apenas, por processos cumulativos e de reforço mútuo ocorridos no continente europeu, 

mas também pela colonização europeia de civilizações localizadas na América, na África e, 

posteriormente, na Ásia. Em outras palavras, a modernidade é indissociável das relações de 

colonialidade constituídas ao longo da colonização europeia dos povos originários da América e dos 
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povos africanos, cuja característica histórica é a justificação da opressão e exploração das raças 

constituídas como inferiores (índios, negros e mestiços) e do saque das riquezas existentes na América 

e na África. 

Assim, por exemplo, a acumulação primitiva do capital não é promovida, apenas, pela 

expropriação do campesinato da terra e sua apropriação na forma da propriedade privada capitalista. 

Esse é um dos fatores que propiciaram a acumulação primitiva do capital e a sua libertação como 

força social determinadora da vida humana. Outro fator determinante que, contudo, costuma ser 

ocultado pelas diferentes análises do processo de formação do capital, é o saque promovido por 

Estados-Nações europeus às riquezas dos povos originários da América, ao tráfico internacional de 

escravos que vitimou milhões de pessoas negras africanas a quem se negou (e se nega, ainda) o 

respeito à sua humanidade, nas plantations de produção de açúcar, tabaco, algodão, com uso intensivo 

de mão-de-obra escrava. 

Karl Marx reconhece na violência colonial o principal papel na acumulação primitiva de 

capital, cuja expansão e desenvolvimento conformarão a vida em todo o planeta. Marx (2017, p. 

821/823) afirma que: 

 

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o 
soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e o saqueio das Índias 
Orientais, a transformação da África numa reserva de caça comercial de peles-negras 
caracteriza a aurora da era da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem 
momentos fundamentais da acumulação primitiva. A eles se segue imediatamente a guerra 
comercial entre as nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. Ela é inaugurada 
pelo levante dos Países Baixos contra a dominação espanhola, assume proporções 
gigantescas na guerra antijacobina inglesa e prossegue ainda hoje, nas guerras do ópio contra 
a China etc. 
 
Os diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se, agora, numa sequência mais 
ou menos cronológica, principalmente entre Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. 
Na Inglaterra, no fim do século XVII, esses momentos foram combinados de modo sistêmico, 
dando origem ao sistema colonial, ao sistema da dívida pública, ao moderno sistema 
tributário e ao sistema protecionista. Tais métodos, como, por exemplo, o sistema colonial, 
baseiam-se, em parte, na violência mais brutal. Todos eles, porém, lançaram mão do poder 
do Estado, da violência concentrada e organizada da sociedade, para impulsionar 
artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista e 
abreviar a transição de um para o outro. A violência é a parteira de toda sociedade velha que 
está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica. 
[...] 
O sistema colonial amadureceu o comércio e a navegação como plantas num hibernáculo. As 
“sociedades Monopolia” (Lutero) foram alavancas poderosas da concentração do capital. Às 

manufaturas em ascensão, as colônias garantiam um mercado de escoamento e uma 
acumulação potenciada pelo monopólio de mercado. Os tesouros espoliados fora da Europa 
diretamente mediante o saqueio, a escravização e o latrocínio refluíam à metrópole e lá se 
transformavam em capital. (MARX, 2017, p.821-823). 

 

Apesar de ter identificado o papel do colonialismo na formação da sociedade 

moderna/burguesa, Marx concentra sua análise nos fatores internos europeus de desenvolvimento do 
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capitalismo e, assim, deixa uma lacuna no papel que as relações de colonialidade continuam a exercer 

na dinâmica da opressão e exploração capitalista em todo o mundo. 

Na lógica da colonialidade, os direitos civis e políticos, que foram reconhecidos a pessoas 

brancas, do sexo masculino e detentores do capital, e que foram apresentados como os elementos 

promotores da emancipação humana, foram e são sistematicamente negados às raças construídas 

socialmente como “inferiores”, “primitivas”, “bárbaras”, às classes sociais exploradas no processo de 

acumulação do capital e às mulheres no patriarcalismo da sociedade moderna. Não é por acaso que, 

ao mesmo tempo em que se declaram os direitos civis e os direitos políticos como os fundamentos da 

sociedade moderna na Declaração de Direitos da Virgínia (1776) e na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789), o mundo moderno convive com a continuidade da escravidão de 

pessoas negras nas colônias americanas, que se mantém mesmo com o fim do colonialismo, inclusive 

na “terra dos livres”; com a negação de direitos políticos e a pauperização desumana da massa de 

proletários que surgem nos países capitalistas centrais (os novos escravos); com a negação dos 

direitos civis e políticos às mulheres, que devem se submeter à vontade de outrem. 

A condição de sujeitos de direitos é um privilégio exclusivo de homens brancos detentores de 

capital, a quem se assegura a proteção contra as interferências do poder público na sua esfera de 

liberdade individual (direitos civis), a quem se assegura a participação na formação da vontade 

política da comunidade (direitos políticos) e a quem se assegura o acesso aos recursos e oportunidades 

indispensáveis a uma vida digna e bem-sucedida (direitos sociais, econômicos e culturais). 

O sistema jurídico da modernidade está assentado, então, na violência colonial baseada na 

raça, na classe e no gênero, que nega à maioria da população mundial as condições para o exercício 

de suas liberdades básicas e para o acesso aos recursos e oportunidades para uma vida digna. Percebe-

se, então, que a sociedade moderna só pode ser entendida se se leva em conta as relações de 

colonialidade que lhes são intrínsecas. Não há modernidade sem colonialidade: trata-se de duas faces 

de uma mesma moeda. 

Na linha teórica do coletivo modernidade/colonialidade, 

 

[...] a “modernidade” é uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa, uma 
narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar as suas conquistas enquanto 
esconde, ao mesmo tempo, o seu lado mais escuro, a “colonialidade”. A colonialidade, em 

outras palavras, é constitutiva da modernidade – não há modernidade sem colonialidade. Por 
isso, a expressão comum e contemporânea de “modernidades globais” implica 

“colonialidades globais” no sentido exato de que a MCP (Matriz Colonial de Poder) é 

compartilhada e disputada por muitos contendedores: se não pode haver modernidade sem 
colonialidade, não pode também haver modernidades globais sem colonialidades globais. 
Consequentemente, o pensamento e a ação descoloniais surgiram e se desdobraram, do século 
XVI em diante, como respostas às inclinações opressivas e imperiais dos ideais europeus 
modernos projetados para o mundo não europeu, onde são acionados. No entanto, “a 

consciência e o conceito de descolonização”, como terceira opção ao capitalismo e ao 
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comunismo, se materializaram nas conferências de Bandung e dos países não alinhados. Esse 
é o cenário da transformação de um mundo policêntrico e não capitalista antes de 1500 para 
uma ordem mundial monocêntrica e capitalista de 1500 a 2000. (MIGNOLO, 2017, p. 1). 

 

A sociedade colonial / moderna promove a regulação da vida e das relações humanas com a 

finalidade de promover a máxima expansão e acumulação do capital, ainda que isso represente as 

formas mais brutais de controle da vida e dos corpos das pessoas, de negação das liberdades básicas 

e das identidades étnicas e tradições culturais incompatíveis com esse objetivo; ainda que promova a 

destruição das condições ambientais que propiciam a continuidade da vida nesse planeta, e a exclusão 

e marginalização da maior parte da população mundial do acesso aos bens e oportunidades 

imprescindíveis para uma vida digna, de acordo com a concepção de vida boa adotada por cada grupo 

étnico constituinte da sociedade colonial / moderna. Trata-se de um tipo de sociedade totalitária, 

porque não consegue conviver com outras civilizações que se organizam com base em cosmovisões, 

valores e práticas incompatíveis com a lógica da expansão ilimitada do capital. Essa sociedade 

colonial / moderna coloniza outras civilizações por meio da imposição violenta da lógica vital da 

expansão ilimitada do capital, usando, como meios de violência simbólica e material, a ideologia do 

individualismo possessivo burguês, a dominação política exercida pelo Estado-Nação e a 

mercantilização de todos os bens vitais na economia de mercado. 

A violência colonial desta é justificada com base na ideia de que a civilização europeia é 

superior a todas as outras civilizações e que, por isso, seria justificável a imposição do seu modo de 

ser e viver moderno aos outros povos, ainda que se tenha que recorrer à violência e à brutalidade 

contra os povos e grupos étnicos que não desejam ser assimilados à dinâmica do capital. Dessa 

premissa, segue-se que os povos não europeus (indígenas e africanos) são entendidos como 

“bárbaros”, “primitivos” e, assim, justificar-se-ia a sua assimilação na sociedade moderna/colonial, 

ainda que, para isso, seja necessário o uso da violência. 

Aos povos indígenas e aos povos africanos, têm sido negado o reconhecimento do direito de 

serem quem são e de manterem a sua forma de vida de acordo com suas tradições culturais, sendo, 

na maioria dos casos, compelidos a se integrar à sociedade colonial/moderna nas posições e funções 

mais subalternas. Ao serem assimilados nessa sociedade, “índios” e “negros” adquirem a identidade 

de “mestiços” e são assimilados nas posições sociais, econômicas e políticas de subalternidade, não 

lhes sendo asseguradas as condições para o exercício dos direitos civis e políticos.A raça se torna, 

então, o critério social determinante para o reconhecimento / negação de direitos e liberdades e para 

o acesso aos recursos e oportunidades sociais, operando, ainda que de modo invisível e inconsciente, 

nas dinâmicas das instituições básicas da sociedade colonial/moderna (parlamentos, tribunais, 

administração pública, escolas, universidades, meios de comunidade de massa, etc.). 
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A colonização portuguesa representa a implantação das estruturas básicas da sociedade 

colonial / moderna no espaço geográfico atualmente denominado Brasil, submetendo as riquezas 

naturais e as civilizações não europeias à lógica da acumulação incessante do capital. A ordem social 

brasileira foi constituída, então, com a finalidade de proporcionar a acumulação de capital por meio 

da produção de bens agrícolas (açúcar, algodão, tabaco, café, dentre outros) e da extração de metais 

e pedras preciosas (ouro e diamante, dentre outros). Os bens econômicos produzidos na colônia eram 

destinados às metrópoles europeias, que, por sua vez, forneciam produtos manufaturados para 

atendimento das demandas da colônia. Instaura-se, assim, um fluxo de capital que extrai a riqueza 

dos territórios coloniais para concentrá-la nas metrópoles europeias. 

Na América portuguesa, a produção econômica se baseava no trabalho escravo, que, ao longo 

da colonização, foi exercido, de forma preponderante, mas não exclusiva, por africanos trazidos 

compulsoriamente ao continente americano, por meio de um sofisticado e lucrativo tráfico de 

escravos. O tráfico negreiro propiciava, ao mesmo tempo, o fornecimento da mão de obra necessária 

ao funcionamento das companhias mercantis e à formação de fortunas para aqueles que controlavam 

o tráfico de escravos provenientes da África. 

Este não trouxe, apenas, mão de obra escravizada para servir nas empresas mercantilistas da 

monocultura agrícola e da mineração de metais preciosos, destinados à satisfação do mercado 

europeu. Trouxe, na verdade, pessoas, que, como tais, possuíam seus próprios sistemas de 

representação do mundo, constituído por suas religiosidades, manifestações artísticas, saberes éticos 

e técnicos, práticas econômicas, dentre outros. Os africanos escravizados reconstruíram, na América, 

seus modos de ser, viver, sentir, produzir e criar, adaptando-os à ordem social encontrada na vida 

colonial e perpetuando-os ao longo de toda a existência da civilização constituída na América. 

Essa ordem social, que pertencia ao universo simbólico do europeu, instituiu uma hierarquia 

baseada na ideia de raça, na qual se atribuía aos negros uma posição de subalternização social, 

política, econômica e jurídica. Além de serem tratados juridicamente como escravos e, portanto, 

desprovidos de quaisquer direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, os africanos 

trazidos à América tiveram suas práticas culturais desvalorizadas, reduzindo-se suas linguagens a 

dialetos, suas religiosidades a superstições, seus saberes e valores a expressões da ignorância e do 

atraso destes povos. E, dentro deste universo simbólico, a posição de subalternidade do negro se 

legitimaria por pertencer a uma raça inferior, justificando, assim, a condição jurídica de escravo a ele 

atribuída, ou seja, a inferioridade racial justificaria a atribuição ao negro da condição jurídica de coisa 

submetida à vontade de outrem, que, legitimamente, poderia explorar o seu trabalho sem qualquer 

remuneração ou vantagem ao negro trabalhador. 
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A situação de subalternização das comunidades negras não se altera com a abolição formal da 

escravidão (1888), com a proclamação da República (1889) e com a industrialização da economia 

brasileira a partir dos anos de 1930, pois, nas condições instituídas pelo Estado-Nação e pelo mercado 

capitalista, a ascensão social, econômica e política das comunidades negras permanecia condicionada 

à rejeição de seus modos de ser e viver, com a adesão subalterna nos espaços sociais, econômicos e 

políticos da nova ordem social, política e econômica que estava emergindo. Mesmo com a abolição 

da escravidão legal e a aquisição da liberdade formal do direito burguês, o modo de ser das 

comunidades negras, que foram se originando ao longo de todo o processo de formação da sociedade 

brasileira, foi posto na ilegalidade, excluindo-as, também, do acesso à terra e dos demais bens sociais 

imprescindíveis ao desenvolvimento humano, em seus diversificados modos de ser. 

A violência das relações de colonialidade sempre foi acompanhada da resistência e da luta das 

comunidades negras, que, ao tomarem consciência das relações de opressão e exploração baseadas 

na raça, sempre exigiram o reconhecimento de direitos que fizessem cessar a exploração e opressão 

das pessoas, grupos étnicos e classes subalternizadas ao longo do processo de formação da sociedade 

colonial/moderna no Brasil. A formação de quilombos e a luta quilombola é um fenômeno que pode 

ser percebido ao longo de toda a história da formação social brasileira até os dias atuais. A luta pelo 

reconhecimento de direitos humanos, entendidos como exigências de ordenação de uma sociedade 

justa, é a origem e a fonte de todo Direito e que contradiz o Antidireito, que visa proteger a opressão 

e exploração existentes numa dada formação social. A contradição dialética entre Direito e Antidireito 

é a força motriz que impulsiona o processo de histórico de desenvolvimento das sociedades 

coloniais/modernas. 

A instauração do processo constituinte em 1987, cujo resultado final foi a aprovação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promoveu uma ampla mobilização política 

dos movimentos negros, na luta pelo reconhecimento de direitos que propiciassem a superação da 

subalternização do negro e a proteção de seus diversos modos de ser e viver, originados e conservados 

nas tradições de diferentes civilizações africanas. 

No tempo do processo de redemocratização e do processo constituinte, o movimento 

quilombola não havia ainda se autonomizado do movimento negro. O movimento quilombola surge, 

como mais uma ramificação na pluralidade dos movimentos negros existentes no país, após a 

promulgação da Constituição da República de 1988. No processo constituinte, a pauta quilombola foi 

assumida pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (MNU), com apoio de 

outros movimentos negros, que desempenharam papel de destaque na luta contra a discriminação 

racial e na luta pelo reconhecimento dos direitos étnicos e territoriais quilombolas na CR / 1988. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88) reconheceu, formalmente, 

as comunidades quilombolas como novos sujeitos coletivos de direitos, que, por meio da apropriação 

coletiva de um território, mantêm organização social própria e reproduzem os modos de ser e viver 

de origem africana, com a vivência de suas religiosidades, de suas manifestações estéticas, com suas 

danças e músicas, de seus valores éticos, de suas práticas econômicas etc. As comunidades 

quilombolas, nesse contexto, devem ser entendidas como grupos étnico-raciais que se reconhecem 

como tais a partir do realce de traços culturais de origem africana, cuja construção se dá pela 

rememoração coletiva de uma origem comum relacionada à resistência contra a opressão 

historicamente sofrida pela escravidão. O grupo étnico é a origem e fundamento de uma nova forma 

de vida, na qual a organização social, a ocupação de territórios e a utilização de recursos naturais 

ocorrem de modo a assegurar a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica do grupo, 

por meio da aplicação de conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

A CR/88 assegurou às comunidades quilombolas o direito à propriedade coletiva de seus 

territórios tradicionais por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT). Esse direito é uma verdadeira medida reparatória devida à exclusão das comunidades 

quilombolas do acesso à terra, promovida pelas sucessivas leis agrárias editadas para regular o acesso 

à terra desde a colonização portuguesa até a Constituição da República de 1988. 

A efetivação do direito à propriedade coletiva dos territórios quilombolas fica condicionada à 

implementação de uma política pública de regularização fundiária dos territórios quilombolas, com a 

finalidade de identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pelas 

comunidades quilombolas e que são utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 

econômica e cultural. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência 

legislativa e administrativa para essa regulação e a implementação da política pública de 

regularização fundiária dos territórios quilombolas. Em outras palavras, todos os entes federativos 

devem atuar para assegurar a concretização do direito das comunidades quilombolas à propriedade 

coletiva de seus territórios, previsto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT). 

Em 2001, a União Federal criou o marco legal da política pública de regularização fundiária 

de territórios quilombolas, por meio do Decreto nº 3.912/01 (já revogado). Este se mostrou 

inadequado para a efetivação do direito à propriedade coletiva dos territórios quilombolas, por 

restringir, de modo indevido, as áreas que poderiam integrar o território quilombola e por atribuir a 

competência legal para a realização da política pública de regularização fundiária a uma entidade 

pública sem qualquer experiência e/ou expertise em política agrária, a Fundação Cultural Palmares. 
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O movimento quilombola e seus parceiros tiveram atuação decisiva na reformulação do 

primeiro marco legal da política pública de regularização fundiária dos territórios quilombolas. 

Atualmente, no âmbito da União, a política pública de regularização fundiária de territórios 

quilombolas é regulada pelo Decreto nº 4.887/2003 e pela Instrução Normativa INCRA nº 57/2009, 

que atribuem competência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para a 

regularização fundiária dos territórios quilombolas e que reconhecem que os critérios de 

territorialidade devem ser indicados pela própria comunidade quilombola. 

Apesar de a União Federal já ter instituído marco legal para a política pública de regularização 

fundiária dos territórios quilombolas, a falta de recursos e de pessoal são os principais fatores que 

ocasionam a ineficácia da política pública destinada à efetivação do direito de propriedade coletiva 

dos territórios quilombolas. Considerando que os proprietários dos imóveis particulares, que estejam 

no interior do território quilombola, deverão ser indenizados previamente e em dinheiro, a 

regularização fundiária de territórios quilombolas depende da destinação de recursos públicos para o 

pagamento das indenizações devidas. 

O Estado de Minas Gerais vem se omitindo em instituir uma política pública de regularização 

fundiária de territórios quilombolas. O marco legal foi criado apenas no ano de 2017, por meio da Lei 

nº 21.147/2014 e do Decreto nº 47.289/2017. Atualmente, a Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – SEAPA – é o órgão público competente para a promoção da 

regularização fundiária de territórios quilombolas. Contudo, a política estadual de regularização 

fundiária de territórios quilombolas existe apenas na letra da lei, não havendo qualquer atuação efetiva 

na concretização do direito à propriedade coletiva dos territórios quilombolas. 

A omissão do Estado de Minas Gerais prejudica a concretização do direito das comunidades 

quilombolas à propriedade coletiva de seus territórios tradicionais. Considerando que os territórios 

de inúmeras comunidades quilombolas mineiras se sobrepõem às terras devolutas pertencentes ao 

Estado de Minas Gerais, essas terras poderiam ser destinadas à regularização fundiária dos territórios 

quilombolas, sem a necessidade de destinar recursos orçamentários para o pagamento de indenizações 

pela desapropriação dos imóveis abrangidos pelos territórios quilombolas. 

 

3 BREVE HISTÓRIA DA REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL: A 

POLÍTICA DE MARGINALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS DO 

ACESSO À TERRA. 

 

A sociedade colonial/moderna, implantada no Brasil desde o início da colonização até os dias 

atuais, regulou o acesso à terra de modo a excluir as raças construídas socialmente como “inferiores”, 
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“primitivas”, “bárbaras”. O acesso à terra era, e continua a ser, um privilégio (um falso direito) de 

homens brancos detentores de capital, cuja finalidade é promover a acumulação ilimitada de capital 

ao invés de assegurar as condições de vida digna à população que vive no território nacional. 

O primeiro ato de violência colonial foi a negação aos povos indígenas do direito de 

propriedade sobre as terras por eles ocupadas e que eram imprescindíveis para a sua reprodução física 

e cultural. Todas as terras foram declaradas como pertencentes à Coroa Portuguesa e o acesso legal 

às terras ficava condicionada à autorização estatal. Em outras palavras, as terras existentes na colônia 

eram bens públicos pertencentes à Coroa, não existindo, naquele momento histórico, a 

institucionalização da propriedade privada capitalista sobre as terras brasileiras. 

Durante todo o período colonial, compreendido entre 20 de novembro de 1530 e 17 de julho 

de 1822, o acesso à terra foi regulado pelo regime jurídico das Sesmarias. Neste regime jurídico, as 

terras são consideradas bens públicos pertencentes à Coroa e a sua exploração depende de autorização 

do Poder Público, concedida mediante o estabelecimento de condições a serem cumpridas pelo 

sesmeiro e mediante a expedição das Cartas de Sesmarias. Assim, as terras eram concedidas apenas 

a quem comprovasse ter capital suficiente para a implantação das plantations e para a aquisição de 

mão de obra escrava imprescindível à produção econômica. Pode-se afirmar, então, que o acesso à 

terra era um privilégio concedido a homens brancos detentores de capital, com exclusão dos povos 

indígenas e dos povos africanos. 

Os três séculos de vigência do regime das Sesmarias constituíram a estrutura agrária do país, 

formada por grandes latifúndios, controlados por um pequeno número de homens brancos detentores 

de capital e com a exclusão de milhares de indígenas, negros e mestiços, a quem se negou o direito 

de acessar as terras necessárias para a sua reprodução material e cultural. 

O regime jurídico das Sesmarias foi extinto por Resolução de 17 de julho de 1822. E, no 

período compreendido entre 17 de julho de 1822 e 18 de setembro de 1850, não havia qualquer 

regulação legal do acesso à terra e, por isso, o período acima indicado é conhecido como o Regime 

das Posses. O Regime das Posses se caracteriza pela “pequena propriedade agrícola, criada pela 

necessidade, na ausência de providência administrativa sobre a sorte do colono livre, e vitoriosamente 

firmada pela ocupação.” (LIMA, 1990, p. 51). 

O novo regime jurídico de acesso à terra vai ser estabelecido por meio da Lei nº 601, de 18 de 

setembro de 1850. A Lei nº 601/1850 é mais conhecida como a “Lei de Terras”, a qual institui o 

regime da propriedade privada capitalista da terra no país, regulando a forma de acesso à terra, a 

transformação das terras públicas em terras particulares e a discriminação das terras que continuariam 

no domínio público. Ela foi aprovada no contexto da transição do modo de produção escravista para 

o modo baseado no trabalho assalariado. A causa principal da mudança no modo de produção pode 
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ser identificada com a proibição do comércio internacional de pessoas negras escravizadas, o que 

inviabilizava a reposição do estoque de escravos empregados na produção agrícola e na extração de 

metais e pedras preciosas. A continuidade do modo de produção escravista dependia desse comércio 

internacional, para a reposição das pessoas que haviam sido literalmente consumidas pelo modo de 

produção escravista. 

O modo de produção baseado no trabalho assalariado foi estruturado por meio das políticas 

fundiárias e das políticas de imigração adotadas em meados do século XIX. A política fundiária tinha 

a finalidade de garantir a continuidade da concentração da propriedade da terra na pequena oligarquia 

agrária existente no país, formada primordialmente por homens brancos detentores de capital. A 

política imigratória tinha a finalidade de atrair a imigração de pessoas pobres e de origem europeia 

para o país e, com isso, garantir o fornecimento de mão de obra assalariada para a continuidade da 

acumulação do capital. Os imigrantes europeus foram atraídos pelo financiamento de sua viagem para 

o Brasil e pela promessa de que, após alguns anos de trabalho assalariado nas fazendas existentes no 

país, os trabalhadores teriam condições de adquirir a propriedade de terras no país. A formação da 

nova ordem social, construída a partir do modo de produção baseado no trabalhado assalariado, não 

previa qualquer lugar para as pessoas negras e se caracterizava pela marginalização e pela exclusão 

destas de todas os espaços sociais, políticos e econômicos, inclusive do acesso ao mercado de trabalho 

e à propriedade da terra. 

A Lei de Terras, de 1850, tinha um duplo objetivo: preservar a concentração das terras na 

propriedade de homens brancos detentores de capital e financiar a imigração de trabalhadores 

europeus pobres para garantir a disponibilidade de mão-de-obra para a oligarquia agrária do país. 

Para os milhões de pessoas negras, libertas ou cativas, que contribuíram para a formação da sociedade 

brasileira, não se previa qualquer espaço e participação na nova ordem social. Nesse contexto, a Lei 

estatuía que as terras públicas se tornariam, doravante, propriedade privada nas seguintes situações: 

 

1) Cartas de Sesmarias: terras concedidas pela Coroa Portuguesa, cujo sesmeiro cumpriu 

todas as condições previstas da carta de concessão de sesmaria, inclusive a obrigação de 

promover o aproveitamento econômico da terra; 

2) Revalidação das Sesmarias: terras concedidas pela Coroa Portuguesa e que estivessem 

cultivadas e com moradia habitual do sesmeiro, embora não tenha sido cumprida qualquer das 

outras condições com que foram concedidas, mediante procedimento de medição, demarcação 

e registro a ser realizado no prazo legal; 
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3) Legitimação das Posses: terras ocupadas, que não estivessem abrangidas por cartas de 

Sesmarias ou outras concessões do Poder Público e que estivessem cultivadas, mediante 

procedimento de medição, demarcação e registro das terras a ser realizado no prazo legal; 

 

Todas as terras que não estivessem abrangidas por algumas das categorias acima indicadas 

eram terras devolutas, ou seja, terras que seriam devolvidas ao patrimônio do Poder Público e que só 

poderiam ser distribuídas pelo Estado por meio da venda. Os recursos auferidos pela venda dessas 

terras seriam utilizados para o financiamento da imigração de trabalhadores de origem europeia para 

se garantir a mão de obra necessária ao modo de produção baseado no trabalho assalariado e, 

consequentemente, à extração da mais-valia. 

As relações sociais, mantidas por fazendeiros, imigrantes (trabalhadores brancos de origem 

europeia) e escravos (pessoas negras) na vigência da Lei de Terras, são apresentadas pelo sociólogo 

José de Souza Martins (2013) nos seguintes termos: 

 

A extensão e a abundância de terras devolutas, teoricamente desocupadas, virtualmente 
disponíveis para serem incorporadas pela grande lavoura, tanto antes da lei de 1850 quanto 
já na sua vigência, não eram fatores suficientes para dar continuidade à expansão do café. 
Além da disponibilidade de terras, era necessária a abundância de mão de obra de 
trabalhadores dispostos a aceitar o mesmo trabalho que até então era feito pelo escravo. 
Trabalhar para vir a ser proprietário de terra foi a fórmula definida para integrar o imigrante 
na produção de café. Esse imigrante estava essencialmente em antagonismo com o cativeiro, 
que temia e repudiava, se não para o negro, ao menos para si. Repudiava, igualmente, 
qualquer identificação com o negro. O próprio fazendeiro acautelava-se para não dispensar 
ao imigrante o mesmo tratamento que dispensava ao escravo quando ambos chegaram a 
conviver na fazenda. Inaugurado um novo secador de café, um fazendeiro de Campinas 
promoveu uma grande comemoração devidamente hierarquizada, que é uma significativa 
indicação a respeito: “à tarde foi servido, no terreiro da fazenda, um grande jantar aos 

escravos... [...] Às 6 horas da tarde foi servido o banquete aos convidados, na sala de jantar... 
[...] Às 7 horas foi servido, em outra sala do prédio, o lauto jantar aos colonos...”. Os do 

terreiro, os de fora, não eram iguais aos de dentro da casa. Mas dentro da casa havia o jantar 
do fazendeiro e o jantar do colono, o que come antes e o que come depois. Embora desiguais, 
fazendeiro e imigrante são vinculados entre si por uma igualdade básica, a identidade de 
quem come na casa-grande. Nesse plano, o imigrante está contraposto à senzala. Condenado 
a trabalhar, o seu trabalho, na sua interpretação, é radicalmente diferente do trabalho do negro 
cativo. (MARTINS, 2013, p.51). 

 

A Lei de Terras de 1850 criou as condições para que, mesmo após a abolição formal da 

escravidão no Brasil ocorrida em 1888, a população negra fosse marginalizada e excluída do acesso 

à terra e do acesso ao mercado de trabalho assalariado. É a expressão da política discriminatória 

contra a população negra, que a excluiu do acesso às condições sociais para o exercício de suas 

liberdades básicas e do acesso aos recursos e oportunidades sociais. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 organizou o Estado 

brasileiro na forma de um Estado Federal, atribuindo amplos poderes legislativos e administrativos 
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aos Estados-Membros, com inspiração na Constituição dos Estados Unidos da América. A 

propriedade das terras devolutas foi atribuída aos Estados-Membros e, no contexto da dominação do 

aparato estatal pelas oligarquias agrárias estaduais, a política agrária foi definida para atendimento da 

oligarquia agrária estatual. Assim, as terras devolutas foram destinadas a implantação de grandes 

empreendimentos capitalistas e não para assegurar o acesso à terra de trabalhadores rurais, inclusive 

das comunidades negras rurais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 manteve a atribuição da 

propriedade das terras devolutas aos Estados-Membros. E, no marco dos direitos fundamentais 

reconhecidos às comunidades quilombolas pela atual ordem constitucional, torna-se possível a 

destinação das terras devolutas para a regularização fundiária dos territórios quilombolas. 

A efetividade da política pública de regularização fundiária de territórios quilombolas poderá 

ser ampliada pela destinação das terras devolutas, que pertencem ao Estado de Minas Gerais, para a 

titulação coletiva dos territórios quilombolas. Ora, se um dos principais entraves à política pública de 

regularização fundiária de territórios quilombolas é a falta de recursos públicos para o pagamento das 

indenizações devidas aos proprietários das terras particulares localizadas no interior dos territórios 

quilombolas, a identificação das terras devolutas ocupadas, total ou parcialmente, por comunidades 

quilombolas permitirá a titulação imediata dos territórios quilombolas sobrepostos às terras devolutas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O Estado de Minas Gerais possui competência para a execução da política pública de 

regularização fundiária de territórios quilombolas. A regularização fundiária de territórios 

quilombolas foi regulamentada pela Lei Estadual nº 21.147/2014 e pelo Decreto Estadual nº 

47.289/2017. 

Um dos principais entraves à sua execução seria a quantidade de recursos públicos que devem 

ser destinados para o pagamento das indenizações devidas aos proprietários de terras particulares 

localizadas no interior dos territórios quilombolas. Ora, considerando que a indenização deverá ser 

paga previamente e em dinheiro, por se tratar de modalidade de desapropriação por interesse social, 

os custos financeiros com a regularização fundiária de territórios quilombolas podem ser 

extremamente elevados, dificultando, assim, a execução da política pública. Contudo, no caso de os 

territórios quilombolas estarem localizados em terras devolutas pertencentes ao Estado de Minas 

Gerais, não haverá necessidade de pagamento de indenizações. na medida em que a terra pertence ao 

próprio Estado. O custo financeiro com a regularização fundiária dos territórios quilombolas 
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localizados em terras devolutas será ínfimo e não dependerá da existência de recursos financeiros 

para pagamento de indenizações. 

A política pública de regularização de territórios quilombolas poderá avançar, assim, com a 

identificação dos territórios quilombolas que se sobrepõem às terras devolutas do Estado de Minas 

Gerais, de modo a que a titulação, ainda que parcial, seja realizada para a garantia do acesso e 

permanência das comunidades quilombolas em seus territórios. 
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O provável atraso na criação de vínculos consistentes com as comunidades 

beneficiárias do Projeto Raízes causado pela postura ilegal do Órgão 

Previdenciário (INSS) 
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RESUMO 

Este artigo visa denunciar a baixa qualidade da análise dos requerimentos administrativos de benefícios previdenciários 
feita pelo INSS e como isso tem se tornado um obstáculo para que o Projeto “Raízes: rede de apoio previdenciário às 

comunidades da Fazenda Santa Cruz, Boqueirão e Samambaias” consiga estabelecer elo de confiança consistente entre a 

equipe de Extensão e os beneficiários. Trata-se de um estudo de caso, qualitativo e elaborado através de análise de 
requerimentos previdenciários realizados pela equipe de extensão frente ao órgão previdenciário. Para tal, são 
apresentados estudos detalhados de requerimentos, com enfoque na necessidade de maior atenção na avaliação realizada 
pela previdência social. Em um cenário de ensino remoto, em que a visita a campo está proibida, uma das principais 
atuações desenvolvidas pelo Projeto citado tem sido o apoio técnico à realização desses requerimentos administrativos. 
Devido a análise pouco cuidadosa do órgão previdenciário, até aqui, os requerimentos monitorados foram indeferidos, 
apesar de terem respeitado todos os requisitos legais e de terem sido acompanhados da documentação necessária. A 
fundamentação dos indeferimentos não mostra relação entre o caso submetido à avaliação do INSS e a decisão da 
autarquia, havendo claros indícios de se tratar de uma “fundamentação-modelo”. As dificuldades de desenvolver 

atividades extensionistas sem o contato presencial com as comunidades (ensino remoto) torna o mencionado 
fortalecimento de laços entre comunidade e extensionistas ainda mais desafiador. Apesar das dificuldades, os autores 
deste trabalho têm pensado e executado ideias para atingir o propósito de se tornarem mais próximos das comunidades 
beneficiárias. 
 
Palavras-chave: Benefícios previdenciários. Requerimentos administrativos. Indeferimento. Elo de confiança. Extensão. 
Comunidades beneficiárias. 
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The potential delay in the creation of links consistent with the beneficiary 

communities of the Raízes Project caused by the illegal posture of the Brazilian 

Social Security 

 

ABSTRACT 

This article aims to denounce the low quality of the analysis of administrative requirements for social security benefits 
made by the INSS and how this has become an obstacle for the Project “Raízes: rede de apoio previdenciário às 

comunidades da Fazenda Santa Cruz, Boqueirão e Samambaias” to establish a link of consistent trust between the 
Extension team and the beneficiaries. It is case study, qualitative and elaborated through the analysis of social security 
requirements made by the extension team in front of the social security agency. To this end, detailed studies of applications 
are presented, focusing on the need for greater attention in the assessment carried out by the social security. In a remote 
teaching scenario in which field visits are prohibited, one of the main actions developed by the project has been the 
technical support for carrying out these administrative requirements. Due to a careless analysis by the social security 
agency, until now, the applications monitored, even with respect to all the requirements of the law and accompanied by 
the necessary documentation, were rejected. The reasoning behind the denials causes apparently has no relationship with 
the case submitted to the INSS's assessment, with clear indications that it is a “model reasoning”. The difficulties of 

developing extension activities without face-to-face contact with the communities (remote teaching) make the 
aforementioned strengthening of ties quite challenging. Despite all the difficulties, the authors of this work have been 
thinking and executing ideas to achieve this purpose. 
 
Keywords: Social security benefits. Administrative requirements. Dismissal. Trusted link. Extension. Beneficiary 
communities. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Visando à concretização dos direitos previdenciários dos moradores das comunidades 

quilombolas da Fazenda Santa Cruz, Boqueirão e Samambaia, a equipe de Extensão da PUC Minas 

Serro criou o projeto Raízes. O objetivo deste Projeto de Extensão é o de reduzir o abismo que parece 

haver entre a promessa do constituinte de assegurar proteção social aos trabalhadores rurais e a efetiva 

realização dos direitos previdenciários. Em outros termos, a intenção é a de materializar o que está 

anunciado na legislação, reduzindo, assim, o seu caráter simbólico. (NEVES, 2007, p. 31). 

Segundo, a Clínica Bem-Cuidar – que é parceira do projeto “Raízes” e desde 2018 desenvolve 

o projeto “Bem Criar”, oferecendo atividades de iniciação profissional, desenvolvimento interpessoal 

e atendimentos médicos e psicológicos (BEM CUIDAR DE SAÚDE INTEGRAL, 2020) –, as 

comunidades beneficiárias são carentes em matéria de direitos previdenciários, uma vez que várias 

famílias vivem da própria produção agrícola, e, recorrentemente, são acometidas por algum risco 

social previsto na lei previdenciária (como, por exemplo, o desenvolvimento de doenças e a 

incapacidade para o trabalho em razão da idade). 

A Constituição de 1988, ao prezar pela satisfação dos direitos sociais, instituiu a Seguridade 

Social destinada à concretização dos direitos à saúde, à assistência social e à previdência social. O 
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Projeto Raízes se liga à previdência social e envida esforços para tornar real a cobertura de populações 

rurais da cidade do Serro/MG. 

Via de regra, para que o cidadão tenha acesso aos benefícios da previdência social, faz-se 

necessário que haja o adimplemento das contribuições previdenciárias. Entretanto, a Constituição 

Federal prevê a existência de uma classe que não precisa realizar essas contribuições. Trata-se dos 

trabalhadores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais que desenvolvam suas atividades em regime 

de economia familiar (a lei se refere a essa categoria de segurados da Previdência como “especiais”). 

Os moradores das comunidades atendidas pelo Raízes são, dessa forma, segurados especiais. Isso 

porque, de geração em geração, os residentes dessas comunidades trabalham em suas terras com 

agricultura de subsistência, de modo que, ao contrário do que se vê na prática, não deveria haver 

dificuldades para a concessão dos benefícios previdenciários. 

Como dito, os segurados especiais não precisam pagar para acessar os benefícios 

previdenciários. O que é necessário é que eles demonstrem, por meio de provas documentais, que 

subsistem devido às atividades rurais que desenvolvem. O “Raízes”, em breve síntese, tenta incutir 

nas comunidades beneficiárias uma cultura de criação e preservação dos documentos que comumente 

são mais aceitos pelo INSS (a exemplo, do contrato de parceria rural ou de arrendamento da terra, ou 

ainda notas ou blocos fiscais de venda de produtos agrícolas para a Prefeitura). Além disso, o “Raízes” 

presta assessoria jurídica quando do ato de submissão dos requerimentos administrativos. Assim, a 

equipe de Extensão realiza a análise dos documentos que a população já possui, e, sempre que 

necessário, auxilia o trabalhador rural a produzir novas provas documentais. A atuação para aumentar 

as chances de sucesso quanto aos requerimentos administrativos envolve o auxílio para o 

preenchimento adequado da “autodeclaração do segurado especial”, bem como a assistência para a 

realização dos requerimentos em si através das plataformas on-line do INSS. 

As atividades da Extensão foram intensamente impactadas a partir do momento em que o 

deslocamento até as comunidades teve de ser interrompido, devido à pandemia do Coronavírus. Nesse 

contexto, a aproximação entre moradores das comunidades rurais atendidos (beneficiários do projeto) 

e os extensionistas vem se mostrando um enorme desafio. 

Por se tratar de projeto que se iniciou em junho de 2020, a confiança entre os beneficiários e 

a equipe de Extensão ainda não alcançou a consistência que se deseja. A hipótese traçada é que a 

dificuldade de fortalecimento desse elo se deu, em boa medida, pelo fato de que os requerimentos 

monitorados pela Extensão não atingiram o resultado esperado. De forma injusta, o Órgão 

Previdenciário rejeitou os requerimentos que contaram com a assessoria da equipe de Extensão, 

mesmo tendo eles sido acompanhados de toda a documentação pertinente. 
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Felizmente, embora os resultados pudessem ser melhores em outras circunstâncias, a equipe 

do projeto tem o que comemorar. Embora ainda em fase inicial, apesar dos prejuízos causados pelo 

distanciamento por conta da pandemia do coronavírus, e mesmo com os reveses inesperados devido 

a uma análise pouco criteriosa pelo INSS dos requerimentos dos beneficiários do projeto, o Raízes 

parece ter logrado êxito em se posicionar como referência para as comunidades da Fazenda Santa 

Cruz, Boqueirão e Samambaia. A postura atenciosa e compromissada de toda a equipe de Extensão 

parece ter feito com que os beneficiários entendessem o tamanho do desafio que é a conquista de 

direitos previdenciários e que o Raízes se trata de uma iniciativa que visa ajudá-los a concretizar esses 

direitos. 

A propósito, devido à disponibilidade dos estudantes e dos professores envolvidos, os 

beneficiários começaram a fazer consultas jurídicas sobre temas diversos, sempre se valendo da 

facilidade de comunicação através do aplicativo WhatsApp. Embora, a princípio, a intenção fosse 

disponibilizar canal aberto para dúvidas exclusivamente sobre a matéria previdenciária, a equipe de 

Extensão entendeu que essas demandas sobre temas jurídicos diversos não poderia ser recusada, sob 

pena de minar o vínculo entre Universidade e beneficiários. 

A impressão que fica é que, embora o vínculo com os beneficiários não esteja tão forte quanto 

era a expectativa dos extensionistas envolvidos, aos poucos, alguns moradores das comunidades 

quilombolas da Fazenda Santa Cruz começam a reconhecer os esforços empreendidos, continuam a 

confiar nos “meninos e meninas da Universidade” e indicam a Extensão para outros moradores que 

estejam tendo problemas jurídicos (seja junto ao órgão previdenciário, seja em outras matérias 

jurídicas). 

É evidente que, com o intuito de não perder o foco do Projeto, atuações mais efetivas em 

ramos jurídicos que se distanciam do projeto são repassadas para parceiros internos ou externos. 

Exemplificativamente, cita-se o repasse de demandas que exigem o ajuizamento de ação judicial ao 

Serviço de Assistência Judiciária da PUC. 

A recepção de dúvidas sobre temas diversos tornou marcante o caráter interdisciplinar do 

projeto e incentiva que os participantes (discentes e docentes) permaneçam atualizados e incentiva a 

pesquisa, favorecendo a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse sentido, não raras vezes, as 

perguntas dos beneficiários induzem os discentes a discutir temas jurídicos com colegas que estão em 

períodos mais avançados da Universidade, ou ainda consultar docentes que não estão formalmente 

vinculados ao projeto. 

Em suma: o presente artigo tem como meta – além de apresentar o projeto “Raízes” – 

compartilhar a experiência que a equipe de Extensão teve com as análises pouco técnicas e pouco 

cuidadosas dos requerimentos administrativos de benefícios de que o projeto participou. Conclui-se 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

167 

que, não fossem outras estratégias para aproximação das comunidades beneficiárias, a execução do 

projeto restaria prejudicada, uma vez que elas poderiam se sentir “traídas” pelo insucesso em seus 

requerimentos previdenciários (insucesso atribuível exclusivamente à falta de critérios do próprio 

INSS, conforme se passa a expor). 

 

2 DOS OBSTÁCULOS À EDIFICAÇÃO DE VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE 

EXTENSÃO E COMUNIDADES BENEFICIÁRIAS 

 

A Extensão Universitária possibilita a interação entre a universidade e a comunidade, visto 

que proporciona uma maior aproximação entre ambos, de forma a promover um compartilhamento 

de informações e a execução de projetos que almejam a transformação da realidade social. 

No entanto, em razão do novo Coronavírus, o desenvolvimento das atividades extensionistas 

acaba se tornando muito mais complicado, tendo em vista que a atual situação pandêmica 

impossibilita o contato direto dos extensionistas com a comunidade. No que tange ao Projeto Raízes, 

ainda há de se somar à falta de contato direto com a comunidade, o fato de se tratar de projeto 

recentemente aprovado, o que dificultou em grande medida a construção de uma relação sólida entre 

Extensão e comunidades beneficiárias. Consequentemente, levando em consideração a dificuldade 

no ganho de confiança dos moradores das comunidades, o trabalho a ser executado assume caráter 

ainda mais desafiador. 

De acordo com Patel, Pettit e Wilson (2012), a confiança se apresenta como uma barreira 

potencial ao trabalho colaborativo que, por sua vez, é essencial para o alcance de resultados nos mais 

diferentes tipos de trabalho. Partindo dessa mesma perspectiva, Adler (2009) argumenta ser possível 

pressupor que a confiança conduz à cooperação. Consequentemente, esse autor defende a necessidade 

de se construir uma relação sólida entre Extensão e comunidade para que as ações extensionistas 

sejam realmente efetivas. Em outros termos: a ausência de confiança contribui para que a comunidade 

não coopere com o projeto, tornando-se um empecilho para a realização dos objetivos propostos. 

Ademais, além da dificuldade de se estreitar as relações entre Extensão e comunidade devido 

à impossibilidade de atuação em campo, há que se considerar ainda a análise dos requerimentos 

beneficiários, feita pelo INSS, que se mostra superficial e atécnica. Examinadas as decisões, é 

indiscutível a falta de critérios na análise realizada pela autarquia federal. 

Com o objetivo de evidenciar o último fator apontado (atecnia na avaliação dos requerimentos 

previdenciários), optou-se por detalhar três requerimentos administrativos monitorados pela 

Extensão. Desses três requerimentos, o INSS proferiu duas decisões desfavoráveis aos beneficiários. 
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No terceiro e último requerimento monitorado, embora ainda não haja decisão proferida, já se 

identificou postura suspeita por parte do INSS, conforme será explicitado adiante. 

O primeiro caso acompanhado pelo Raízes envolve beneficiária que elaborou o requerimento 

de salário maternidade rural, na qualidade de segurada especial, tendo o seu pedido indeferido em 

razão da suposta falta de comprovação do período de carência. Segundo a lei, para que a segurada 

acesse o benefício do salário maternidade, é necessário o cumprimento de dez meses de carência. No 

caso, a beneficiária, através de documentos, precisaria convencer o INSS que desenvolveu atividade 

rurícola pelo mesmo prazo (dez meses). 

Reprisa-se que a categoria de segurado especial não precisa pagar à Previdência para acessar 

benefícios previdenciários. O que é necessário é que seja feita a comprovação, por meio de prova 

documental, de que o interessado retira o seu sustento da atividade campesina em regime de economia 

familiar. Partindo da necessidade de se comprovar a condição de segurada especial para o 

recebimento do benefício, a requerente anexou inúmeros documentos comprobatórios, incluindo, 

além da certidão de nascimento do seu filho, a sua própria, como forma de evidenciar a inexistência 

de uma relação conjugal e, portanto, demonstrar que esta ainda residia com os pais, na Comunidade 

do Boqueirão, área rural do município de Serro. 

Isso porque, a lei, nas situações em que se depara com a existência de mães solteiras (como 

era o caso), autoriza o aproveitamento de documentação que esteja no nome dos pais da segurada 

especial de forma extensiva. Confira-se o teor do art. 39, §1º, I, da Instrução Normativa do INSS nº 

77/2015 (IN 77/2015): 

 

Art. 39. São considerados segurados especiais o produtor rural e o pescador artesanal ou a 
este assemelhado, desde que exerçam a atividade rural individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros. 
[...] 
§1º, I - integram o grupo familiar, também podendo ser enquadrados como segurado especial, 
o cônjuge ou companheiro, inclusive homoafetivos, e o filho solteiro maior de dezesseis anos 
de idade ou a este equiparado, desde que comprovem a participação ativa nas atividades 
rurais do grupo familiar; (BRASIL, 2015) 

 

Não obstante, o INSS negou o benefício ao argumento de que a beneficiária não havia 

comprovado o tempo mínimo de carência. A decisão surpreendeu a equipe de Extensão, uma vez que, 

efetivamente, ocorreu a juntada de contratos de parceria rural firmados entre o pai da beneficiária e o 

proprietário da terra em que a família explorava a agricultura de subsistência. Os citados contratos 

eram inclusive mais antigos do que os dez meses exigidos pelo INSS a título de carência. 

É curiosa a justificativa apresentada para o indeferimento. Segundo a autarquia previdenciária, 

os contratos de parceria anexados ao requerimento não eram suficientes para demonstrar a citada 
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carência, pois estariam sem registro ou sem firma reconhecida em cartório. Ocorre que os referidos 

contratos possuíam, sim, firma reconhecida e selo de fiscalização. No primeiro contrato, consta 

informação do cartório que a autenticação de firma ocorreu no ano de 2005. No segundo, os carimbos 

cartorários datam de 2018, sendo certo que a criança da beneficiária somente nasceu no fim do ano 

de 2019, tornando injustificado o argumento utilizado para o indeferimento do benefício. 

Percebe-se, portanto, que a análise feita pelo INSS foi inadequada, e o indeferimento, por 

conseguinte, completamente injustificado, tendo em vista que o argumento utilizado para o 

indeferimento do benefício não condiz com a realidade dos documentados anexados pela requerente 

(que comprovam o período de carência). 

No mesmo sentido, a segunda segurada especial orientada pelos extensionistas teve seu pedido 

de salário maternidade rural indeferido, sob a justificativa de falta de período de carência. Há que se 

registrar que, da mesma forma que no primeiro caso, aqui a segurada apresentou todos os documentos 

comprobatórios, não restando nenhuma dúvida quanto ao cumprimento do período de carência. A fim 

de se fazer a devida comprovação da maternidade, foram anexadas as certidões de nascimento da 

requerente e de seu filho, sendo aquela uma prova da inexistência de relação conjugal, ou seja, tratava-

se de mãe solteira. 

A comprovação da realização da atividade em regime economia familiar, por sua vez, deu-se 

por meio da apresentação de documentos pessoais de seus pais e por meio de contratos de parceria 

agrícola firmados por eles. Dentre esses contratos, um deles possuía autenticação cartorária datada de 

2016. O bebê da beneficiária do projeto, por sua vez, nasceu em julho de 2019. Portanto, mais uma 

vez, o indeferimento por falta de período de carência foi equivocado. 

Em ambos os requerimentos, o INSS não deu oportunidade para que as seguradas anexassem 

novos documentos, conforme ordena o art. 678, §1º, da já citada IN 77/2015: 

 

Não apresentada toda a documentação indispensável ao processamento do benefício ou do 
serviço, o servidor deverá emitir carta de exigências elencando providências e documentos 
necessários, com prazo mínimo de trinta dias para cumprimento. (BRASIL, 2015, s./p.). 

 

Nota-se que a IN 77/2015 é muito clara em sua redação quando indica que “[...] o servidor 

deverá emitir carta de exigências”, ou seja, a lei não assegura opção de escolha ao servidor do INSS. 

Caso haja deficiência na documentação apresentada pelo segurado, o servidor responsável pela 

análise do requerimento estará obrigado a dar a oportunidade ao segurado para que ele complemente 

a documentação apresentada. 
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A respeito da “carta de exigências” e da oportunidade que o segurado deveria ter de 

complementar os seus documentos, a Controladoria Geral da União (CGU) ao comentar a postura do 

INSS nas análises de requerimentos aponta que: 

 

Não obstante o elevado percentual de processos protocolados com documentação insuficiente 
[...] observa-se um decréscimo na prática de exigências, que representariam oportunidade 
para sanear os processos insuficientemente instruídos, sugerindo que os requerentes podem 
estar sendo privados de um direito conferido pela norma, o que também implica em prejuízo 
à economicidade processual. (BRASIL, 2020, s./p..). 

 

Em ambos os requerimentos, o INSS proferiu decisão sem permitir a citada (e obrigatória) 

oportunidade para complementação de documentos. Pior do que isso: mesmo sem emitir a tal “carta 

de exigências”, o INSS indeferiu de plano os requerimentos das seguradas, alegando não existir prova 

do cumprimento do período de carência, quando, na verdade, conforme já descrito, a carência havia 

sido efetivamente provada através de documentos anexados aos requerimentos. 

No terceiro e último requerimento monitorado pela equipe de Extensão, como dito, ainda não 

há decisão de mérito pela autarquia previdenciária. Trata-se de mais um requerimento em que a 

beneficiária do projeto Raízes busca a concessão do benefício de salário maternidade. Diferentemente 

dos outros requerimentos detalhados, nesse último, houve efetiva notificação da beneficiária para 

complementação das provas documentais anexadas ao processo (com a chamada “carta de 

exigência”). 

Na realidade, não fosse a intervenção da Extensão, muito provavelmente a beneficiária do 

projeto sequer teria conhecimento de que foi notificada. Isso porque, como dito, os beneficiários do 

projeto Raízes residem em comunidade rural afastada e não servida por serviço postal. Assim, 

somente houve a ciência, pela segurada, de que o INSS estava a exigir a complementação dos seus 

documentos devido ao monitoramento dos requerimentos realizados a partir do início da execução do 

projeto. Isso porque, atualmente, os requerimentos de benefícios são realizados via internet através 

do aplicativo “Meu INSS”. O requerimento inicial é realizado através desse aplicativo e o seu 

acompanhamento também deve ser feito por ele. 

A falta de acesso à tecnologia e à internet de qualidade praticamente inviabiliza que os 

beneficiários do projeto, sem auxílio, consigam realizar os requerimentos, bem como acompanhá-los. 

O fato é que a Extensão, ao acompanhar os andamentos dos requerimentos virtuais de perto, percebeu 

que uma das beneficiárias estava sendo notificada a apresentar documentos extras. O que, a princípio, 

pareceu se tratar de um bom sinal (afinal, nos outros requerimentos, houve o indeferimento de plano 

do benefício com desrespeito ao art. 678, §1º, da IN 77/2015), mais tarde se mostrou como um falso 

bom indício. 
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Isso porque, os documentos exigidos pelo INSS já haviam sido anexados ao processo. Os 

extensionistas, ao pesquisarem sobre a postura do INSS, identificaram, em análise feita pala CGU em 

2020, que no que se refere ao direito de receber a “carta de exigências”: 

 

[...] em 12,61% não havia pertinência da informação solicitada; em 18,49% eram 
insuficientes as informações requeridas; e em 19,23% detectou-se inobservância do prazo de 
exigência [...] não realização da ciência ao interessado em 14,66% [...]. (BRASIL, 2020) 

 

Dessarte, nesse início de trabalho, percebeu-se descaso alarmante do INSS com a análise dos 

requerimentos previdenciários das beneficiárias do Projeto Raízes. O direito de ser notificado a 

complementar a documentação do requerimento foi desrespeitado em todos os três casos estudados. 

Nos dois primeiros, o INSS sequer concedeu essa oportunidade às seguradas. No terceiro e último 

caso, embora o INSS tenha inserido informação no aplicativo virtual “Meu INSS”, exigindo 

documentação nova da beneficiária do projeto, ao que tudo indica, a exigência realizada teve como 

intuito único fingir que o INSS estava cumprindo uma exigência legal (IN 77/2015, art. 678, §1º). 

Não havia sequer um pedido de complementação de documento que já não tivesse sido anexado no 

processo administrativo. 

 

2.1 Das hipóteses prováveis que explicam o comportamento do INSS 

 

Tendo como ponto de partida as análises dos três requerimentos até aqui monitorados pelo 

Raízes, buscou-se entender os motivos (ou ao menos traçar hipóteses) que explicariam a avaliação 

precária empreendida pelo órgão previdenciário. Ao se investigar atos legislativos relacionados à 

organização da autarquia federal, é possível se constatar que a atividade dos servidores acaba se 

baseando em uma produtividade a ser alcançada a todo custo.  Nesse sentido, cita-se a Portarianº 689, 

de junho de 2020, que estabelece uma pontuação para as análises de processos e serviços feitos pelos 

servidores. A título de exemplo, cita-se a pontuação atribuída para análises concluídas pelos 

servidores dos requerimentos de salário de maternidade rural que é equivalente a 0,75 ponto. 

(BRASIL, 2020) 

Os autores desta pesquisa entendem se tratar de critério ilógico determinar a pontuação por 

metas exclusivamente a partir do tipo de requerimento. Embora seja inegável que a análise de alguns 

benefícios possa ser um pouco mais complexa do que outros (assim, um requerimento de 

aposentadoria tende a ser mais complexo do que outro de auxílio-doença, por exemplo), 

normalmente, as particularidades de cada caso são potencialmente mais relevantes para que se 

determine a complexidade da análise a ser empreendida pelo servidor. 

http://fenasps.org.br/2020/07/13/inss-alega-problemas-relacionados-a-equipamentos-de-protecao-para-adiar-reabertura-das-aps-para-3-de-agosto/
http://fenasps.org.br/2020/07/13/inss-alega-problemas-relacionados-a-equipamentos-de-protecao-para-adiar-reabertura-das-aps-para-3-de-agosto/
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Na mesma toada, a Lei 13.846/19 estabelece lógica de pontuação para os servidores da 

autarquia federal, por requerimento analisado. Aqui, há a criação de um benefício financeiro ao 

servidor que superar a meta de 90 (noventa) pontos mensais chamado de Bônus de Desempenho 

Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento 

Operacional de Benefícios (BMOB). Segundo o art. 11, §4º, da resolução que regulamenta a citada 

lei: “O BMOB será devido aos servidores de que trata o §1º a cada processo integrante do Programa 

Especial concluído, uma vez ultrapassados os noventa pontos mensais.” (BRASIL, 2019, s./p.). Os 

atos normativos citados constituem indícios de que a política que pauta a atuação dos servidores do 

INSS realmente se baseia na quantidade e não na qualidade que se espera da autarquia. 

Não há, na legislação, a preocupação em premiar servidores cujo posicionamento de decisões 

permaneceu inalterado, ou seja, os critérios elencados na lei se relacionam exclusivamente à 

quantidade de requerimentos analisados, pouco importando o fato de tais análises serem reformadas 

futuramente por recursos administrativos ou através de ordem judicial. 

A própria Resolução nº 675/2019 deixa claro que não faz parte da preocupação do INSS o 

fato de as decisões administrativas serem constantemente alvo de recursos administrativos. Que esse 

fato não seria o bastante para evitar que o servidor perdesse o bônus por produtividade (chamado de 

BMOB). De acordo com o §9º, do art. 11, da citada resolução: “O cabimento de recursos no processo 

administrativo concluído não impede o pagamento do BMOB ao servidor.” (BRASIL, 2019, s./p.). 

A CGU, em relatório de avaliação produzido em 2019, critica o sistema de pontuação utilizado 

para o pagamento do BMOB: 

 

Ao passo que as CEAP/teletrabalho e a jornada normal de trabalho de analistas estão sendo 
estruturados com a aferição de produtividade com base em pontuação por servidor, a Lei 
13.846/2019 prevê o pagamento de bônus por processo analisado. Assim, as diversas 
tipologias de processos não recebem a mesma pontuação, mas são igualmente remuneradas 
quando as análises são concluídas no âmbito do pagamento do bônus. (BRASIL, 2019, s./p.) 

 

É interessante observar que, no relatório do ano seguinte (2020), a CGU faz uma relação entre 

o direito do cidadão de complementar os seus documentos (através da emissão, pelo INSS, da “carta 

de exigências”) e o pagamento do BMOB: 

 

Na amostra do BMOB detectou-se que em 55,10% dos casos em que era necessária, para a 
finalização da análise do requerimento, a prévia solicitação de outras informações e 
documentos aos requerentes essa iniciativa não foi tomada. Já na amostra anterior ao BMOB 
levantou-se que em 36,87% dos casos era necessário fazer exigências, as quais também não 
foram feitas. (BRASIL, 2020, s./p.). 
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Assim, após a implementação de bônus financeiro pago em razão do cumprimento de metas 

(BMOB), reduziu-se a prática, pelos servidores do INSS, de emitir a carta de exigências, o que 

segundo a lei, trata-se de direito dos segurados, bem como permite análise mais precisa da situação 

fática, viabilizando decisões mais justas. Ademais, mesmo quando o servidor da autarquia respeitou 

a lei, permitindo a complementação da documentação pelo segurado, há situações em que a concessão 

de tal oportunidade é feita apenas “pro forma”, ou seja, o servidor notifica o segurado para que ele 

complemente a sua documentação, contudo faz exigências sem sentido, ou ainda pede a 

complementação de documentos que já constam do processo (conforme se reparou no terceiro caso 

estudado pelos extensionistas do Raízes). 

Assim, a pressão que os servidores sofrem por alcançar números (pressão desvinculada de 

uma preocupação, ainda que mínima, com a qualidade e seriedade da análise dos requerimentos) pode 

explicar o descaso do INSS com as beneficiárias do projeto Raízes que, injustamente, tiveram os seus 

direitos previdenciários negados (indeferimento dos requerimentos de salário-maternidade). E, se 

realmente a hipótese traçada puder ser confirmada, alerta-se para provável violação, pelos servidores 

do INSS, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

(Decreto nº 1.171/94) em que deveria se basear a atividade desempenhada por esses agentes do 

serviço público: 

 

ANEXO, Capítulo I, Seção I 
Das Regras Deontológicas 
[...] 
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 
legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo. (BRASIL, 1994, destaque acrescido). 

 

Há que se considerar ainda, que, de acordo com o citado Código de Ética: 

 

ANEXO, Capítulo I, Seção I 
Das Regras Deontológicas 
[...] 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
[...] 
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem 
comum; (BRASIL, 1994, destaque acrescido). 

 

Por fim, torna-se imprescindível salientar que, mesmo a atuação do servidor devendo se pautar 

no respeito à hierarquia e, porquanto, no respeito às ordens advindas de seus superiores, o próprio 

Código de Ética limita essa subserviência quando existe finalidade estranha ao interesse público.  
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ANEXO, Capítulo I, Seção I 
Das Regras Deontológicas 
[...] 
XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
[...] 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não 
cometendo qualquer violação expressa à lei; (BRASIL, 1994, destaque acrescido). 

 

Embora não se esteja a individualizar a responsabilidade pela qualidade crítica na análise dos 

requerimentos (atribuindo-a exclusivamente a um possível comportamento antiético dos servidores 

do INSS), parece factual que, em se comprovando a postura do servidor que privilegia o próprio 

interesse (recebimento do BMOB) em detrimento do direito previdenciário do requerente (cidadão 

que precisa do benefício previdenciário), haverá ofensa ao código de ética da carreira. De todo modo, 

a conduta pressionada dos servidores do INSS que, na ânsia por cumprir metas, acabam prejudicando 

o cidadão, não se trata da explicação única apontada nesta pesquisa como causa provável para a baixa 

qualidade na análise dos requerimentos administrativos.   

Outra hipótese que talvez possa justificar a experiência negativa que o Raízes teve em relação 

aos requerimentos que foram monitorados se liga à capacitação dos servidores do INSS. Aqui, o foco 

da análise será os servidores que antes da implementação do BMOB não reuniam, entre as suas 

atribuições, a análise de requerimentos de benefícios, mas que se sentiram atraídos em aumentar o 

espectro de sua função em razão do bônus financeiro criado. Isso porque, nos termos do art. 3º, §3º, 

da Resolução nº 675/2019: 

 

Os servidores que não atuem ordinariamente na análise dos processos especificados no art. 
2º, deverão, como condição de participação no Programa Especial, participar de cursos de 
atualização a serem promovidos pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS - 
CFAI, ou pelas unidades do Instituto. (BRASIL, 2019) 

 

Não obstante, segundo a CGU, não há dados que indiquem que essa capacitação obrigatória 

realmente tenha sido providenciada, “[...] podendo-se inferir, ademais, que as adesões daquele grupo 

de servidores à análise bonificada do Programa Especial ocorreram sem que tenha o INSS atendido 

dito requisito normativo quanto à prévia capacitação.” (BRASIL, 2020). A conclusão da CGU no 

relatório mencionado não poderia ser diferente e parece se aplicar com precisão ao estudo de casos 

aqui realizado: 

A ausência de tais iniciativas [cursos de atualização] contribui para a fragilização das análises 
realizadas e, eventualmente, potencializa a ocorrência de erros no posicionamento da 
Autarquia perante os segurados, sendo relevante considerar que essa situação é mais sensível 
quando se considera que o INSS não possui uma adequada estrutura de controle e de 
monitoramento de suas atividades de análise de requerimentos de direitos, vez que as 
decisões administrativas são singulares e sem revisão e homologação de outras instâncias. 
(BRASIL, 2020, s./p.). 
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Dessa forma, é possível concluir que, ao basear a sua atuação em uma política de metas e 

bonificações, o INSS se tornou verdadeiro “órgão homologador de indeferimento de benefícios”, o 

que significa que a sua atuação, em muitos casos, é automática e irreflexiva: apenas se recebe 

virtualmente os requerimentos e, em decisão padrão desvinculada do caso apresentado, indefere-se o 

benefício. A CGU conclui o relatório de avaliação do INSS do ano de 2020 na mesma linha de ideias 

consignando que: 

 

[...] há harmonia entre os resultados da avaliação das amostras realizadas nesta Auditoria e 
os apontamentos consignados nos documentos produzidos pelo TCU e pelo MPF, que 
apontam instrução inadequada dos processos administrativos e exames superficiais, 
deficientes e inadequados, tendo como decorrência, como já enfatizado, a penalização do 
cidadão e ônus para diversas instituições da Administração pública. (BRASIL, 2020) 

 

A equipe de Extensão, antes de iniciar a execução do Raízes, apesar de ciente das dificuldades 

para o deferimento dos benefícios previdenciários, não imaginava que o descompromisso com o 

cidadão era tão absoluto. 

Por fim, outra ideia ventilada pelos pesquisadores que pode ter influenciado na piora da 

qualidade da análise de requerimentos pelo INSS foi a criação de uma fila única de âmbito nacional 

para todos os requerimentos administrativos. De acordo com o item 3 do anexo da Portaria nº 

1.192/2020 do INSS, 

 

Objetivando a distribuição igualitária da demanda em relação à força de trabalho, bem como 
a impessoalidade das decisões e o combate a fraudes, optou-se pela organização dos 
requerimentos administrativos em uma fila única nacional, de forma a desvincular a demanda 
da estrutura organizacional atual da Autarquia. (BRASIL, 2020, s./p.) 

 

Assim, a título de exemplo, requerimento feito no município de Serro (município em que se 

localizam as comunidades quilombolas onde atua o Projeto Raízes) dificilmente será analisado pela 

agência do INSS da mesma cidade. Embora se reconheça que a criação de uma fila única de nacional 

possa ter colaborado com a garantia de decisões impessoais, é também verdade que um servidor de 

uma agência do Rio Grande do Sul, por exemplo, que nunca visitou a cidade de Serro, tem menos 

noção da realidade local, o que poderá importar em realização de exigências que não fazem tanto 

sentido, ou mesmo importar em indeferimentos injustos. 

Ora, as comunidades quilombolas da Fazenda Santa Cruz se localizam em área geográfica de 

difícil acesso, ligadas à cidade de Serro por estradas de terra em péssimo estado a cerca de quarenta 

quilômetros do centro urbano mais próximo. Lá, não há alternativa de renda, tampouco de sustento 

diversa da agricultura e da criação de porcos e galinhas. Caso o servidor do INSS conhecesse a região, 

perceberia que não se justifica duvidar da condição de trabalhador rural dos moradores da Fazenda 
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Santa Cruz. Portanto, no sentir dos extensionistas, o menor indício de prova documental que atestasse 

a condição de pequeno camponês já deveria bastar para que os benefícios dos segurados moradores 

de tais regiões fossem deferidos. 

O que se está a pontuar é que a aptidão do servidor local para análise dos requerimentos é 

maior, uma vez que ele, melhor do que servidor que está distante, sabe das peculiaridades da região. 

E que, no que se refere à área de atuação do projeto Raízes, chega a ser ofensiva a exigência de largo 

acervo documental para provar aquilo que é notório e que poderia ser atestado por qualquer pessoa 

que conhecesse minimamente a região. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A continuidade do Projeto Raízes exige da Extensão que foque a sua atuação em duas frentes: 

1) no fomento à criação de acervo documental para os beneficiários; 2) na assistência para elaboração 

de requerimentos cada vez mais completos (apesar da negligência da autarquia previdenciária). 

Não obstante, até para que se evite que as comunidades passem a ter desconfiança no trabalho 

da Extensão, o projeto contará, necessariamente, com o suporte do Serviço de Assistência Judiciária 

(SAJ) da PUC Minas. Ora, em se permanecendo a postura do INSS que nega injustificadamente os 

requerimentos formulados, outra saída não existirá senão buscar o auxílio do Judiciário, inclusive 

para que seja denunciado o papel que o INSS tem se prestado a desempenhar (de órgão que se limita 

a homologar indeferimentos). Assim, a parceria com o SAJ aumentará as chances de o projeto 

colaborar para a materialização do que é assegurado pela lei previdenciária, mesmo que, para tanto, 

venha a ser necessário o ingresso com ação judicial. 

Antes que venha a primeira decisão favorável (ainda que balizada por meio de decisão 

judicial), serve de alento o fato de que a Extensão tem recebido cumprimentos e mensagens de 

agradecimento dos beneficiários que reconhecem os esforços dos extensionistas, apesar dos desafios 

e reveses verificados. Assim, o relato apresentado se encerra destacando a importância das interações 

via contato telefônico e WhatsApp. O atendimento de pronto às dúvidas e às demandas dos 

beneficiários permitiu, na opinião dos autores, que, apesar dos reveses nos requerimentos, os 

beneficiários se mantivessem confiantes no trabalho desempenhado. 

É verdade que os beneficiários reconhecem nos participantes do projeto fonte segura para 

questionarem sobre as mais diversas questões jurídicas. A consulta ampla sobre temas jurídicos 

diversos acentua o caráter interdisciplinar da iniciativa e obriga a atualização e pesquisa constante 

pelos discentes e docentes, favorecendo a tríade Pesquisa, Ensino e Extensão. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

177 

Pontua-se, finalmente, a iniciativa da Extensão que, em parceria com rádios locais, transmite 

programas de rádio que divulgam informações relevantes sobre os direitos previdenciários, bem como 

evidenciam a importância da preservação de documentos que, pelo menos nos termos da lei, deveriam 

ser aceitos pelo INSS. Esse contato, através das ondas sonoras, permitiu que a Extensão, mesmo de 

longe, permanecesse presente nas comunidades, mantendo o projeto pulsante durante a pandemia. 
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O Valor da Esperança na Construção da Cultura de Paz 

 

Glays Guerra1 

 

RESUMO 

Este artigo tem como propósito discorrer acerca da moldura normativa em que se enquadra o Projeto de Extensão - Juizado 
de Conciliação – Parceria entre PUC Minas Betim e TJMG, atualmente denominado PAPREBetim por força do Acordo 
de Cooperação Técnica nº 294/2020, firmado entre a PUC Minas Betim e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para 
tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica e documental em torno do referido quadro normativo para uma melhor 
compreensão sobre a temática em tela. Concluiu-se que a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 
Conflitos de Interesses, implantada em 2010, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consiste em um instrumento para 
promoção da Cultura de Paz e, encontra-se alinhada as diretrizes internacionais. Neste percurso, a Universidade, por meio 
de uma pedagogia empática, também, se coloca como parte integrante desta proposta, sobretudo por coadunar-se com a 
sua missão institucional. 
 
Palavras-chaves: Cultura de Paz. Métodos Autocompositivos. Pedagogia Empática. 

 

El Valor de la Esperanza para Construir una Cultura de Paz 

 
RESUMEN 

El propósito de este artículo es discutir el marco normativo en el que se encuentra el Proyecto de Extensión – Juez de 
Conciliación – Alianza entre PUC Minas Betim y TJMG, actualmente denominado PAPREBetim bajo el Convenio de 
Cooperación Técnica nº 294/2020, suscrito entre la PUCMinas Betim y el Tribunal de Justicia de Minas Gerais. Por ello, 
se realizó una revisión bibliográfica y documental en torno al mencionado marco normativo para una mejor comprensión 
del tema en cuestión. Se concluyó que la Política Judicial Nacional para el Tratamiento Adecuado de los Conflictos de 
Interés, implementada en 2010 por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), es un instrumento para promover la Cultura de 
Paz y está alineada con los lineamientos internacionales. En este camino, la Universidad, a través de una pedagogía 
empática, también se ubica como parte integral de esta propuesta, sobre todo porque está en línea con su misión 
institucional. 
 
Palabras clave: Cultura de Paz. Métodos autocompuestos. Pedagogía Empática. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste artigo se faz com o intuito de estabelecer a moldura normativa em que se 

enquadra o Projeto de Extensão - Juizado de Conciliação e, que por força do Acordo de Cooperação 

Técnica nº 294/2020, passou a ser denominado Posto de Atendimento Pré-processual 

(PAPRE/BETIM). Este Acordo é resultado da implementação, em 2010, da Política Judiciária 

Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. A mencionada Política traçou como 
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Extensão - Juizado de Conciliação – parceria entre PUC Minas Betim e TJMG, atualmente denominado PAPREBetim 
por força do Acordo de Cooperação Técnica nº 294/2020, firmado entre a PUC Minas Betim e o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais.Email:glaysg@yahoo.com.br 
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sendo de competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a promoção de ações destinadas ao 

incentivo da autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 

Importa realçar que esta Política se origina de um conjunto de documentos normativos 

internacionais que operacionalizaram uma mudança de rota no cenário internacional com a 

propositura da Declaração e do Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Para a sua 

implementação, os Estados foram convocados a assumirem este Programa e o levarem a efeito em 

seu âmbito interno, cabendo ao Poder Legislativo a elaboração de normas que colocassem o tema em 

evidência, como por exemplo o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Por seu turno, o Poder 

Executivo passou a desenvolver diversos programas à guisa de exemplo: a mediação escolar, a 

mediação comunitária, bem como a adoção de medidas de resolução pacífica de conflitos em disputas 

envolvendo o administrado e o Estado. Em análise última, na esfera do Poder Judiciário, a propositura 

da Cultura de Paz se manifesta com a citada Política. É no cerne deste quadro que as ações do 

PAPRE/Betim encontram-se sendo operacionalizadas. 

Para efeito deste estudo, realizou-se uma revisão bibliográfica e documental em torno do 

referido quadro normativo, para uma melhor compreensão sobre a temática em tela. Concluiu-se que 

a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, implantada em 

2010, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consiste em um instrumento para promoção da 

Cultura de Paz e, encontra-se alinhavada as diretrizes internacionais. Neste percurso, a Universidade, 

por meio de uma pedagogia empática, também, se coloca como parte integrante desta proposta, 

sobretudo por coadunar com a sua missão institucional. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

“Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito, e 

inspirar esperança onde há desespero. [...] A educação é a arma mais poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo.” (Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul.) 

 

A primeira frase a abrir esta reflexão carrega consigo categorias que se contrapõem: 

coragem/medo, acordo/litigância e esperança/desespero. Em um mundo marcado pelo medo, pela 

violência e o desespero, um conjunto de atos foram sendo editados na seara internacional, com o 

intuito de fazer prevalecer a coragem na esperança em prol da paz, razão da emergência da Declaração 

de Princípios sobre Tolerância, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 

(UNESCO), aprovada em 16 de novembro de 1995. 

O fortalecimento da tolerância, segundo a UNESCO, é de fundamental importância, sobretudo 

porque se vive numa “era de extremismo crescente e violento e conflitos cada vez mais amplos, 
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caracterizados por um desrespeito fundamental à vida humana”. Dentre as formas de se combater a 

intolerância, a UNESCO elencou como sendo necessários: leis, acesso à informação, consciência 

individual, soluções locais e educação. No tocante à educação, disse ser imprescindível “maiores 

esforços para ensinar as crianças sobre tolerância, direitos humanos e outros modos de vida, tanto em 

casa quanto na escola”. 

A partir desta Declaração, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma série de 

documentos normativos internacionais, tais como: a Resolução 52/15, no ano de 1997, na qual elegeu 

o ano de 2000 como sendo o “Ano Internacional da Cultura de Paz”, a posteriori aprovou a Resolução 

53/25, de 10 de novembro de 1998, proclamando o período 2001-2010 a “Década Internacional para 

uma Cultura de Paz e não-violência para as crianças do mundo”. 

Ainda, na sequência, a ONU aprovou em 6 de outubro de 1999, a Resolução 53/243, que se 

refere a Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. A Declaração, em seu Art. 1º, 

definiu a Cultura de Paz, como sendo “um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos 

e estilos de vida baseados”, em específico, ressalta-se suas alíneas ‘a’ e ‘d’: “a) No respeito à vida, 

no fim da violência e na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da 

cooperação; d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos”. 

No seu Art. 3º, alínea ‘a’ e “d”, consta-se que: “o desenvolvimento pleno de uma Cultura de 

Paz está integralmente vinculado: a) à promoção da resolução pacífica dos conflitos, do respeito e 

entendimento mútuos e da cooperação internacional [...] d) à possibilidade de que todas as pessoas, 

em todos os níveis, desenvolvam aptidões para o diálogo, negociação, formação de consenso e 

solução pacífica de controvérsias; 

Destacou, também, que a educação, em qualquer nível que seja, é um meio para a construção 

de uma cultura de paz. Dessa forma, no Programa de Ação que acompanha a citada Resolução, foram 

prescritas diversas medidas, dentre elas se destaca o papel das instituições de ensino superior (IES) 

de diversas partes do mundo em prol de uma Cultura de Paz. 

Em setembro de 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas, convocou os Estados-membros 

a renovarem seu compromisso com o disposto na Declaração em comento, aprovada em 13 de 

setembro de 1999. O fortalecimento desse compromisso vem alavancado pelas consequências da 

pandemia do COVID-19. Segundo António Guterres a pandemia: “está minando os esforços para a 

construção de uma cultura de paz em nível local, nacional e global”. 

Vigiar a paz significa na sua mais absoluta essencialidade o ato supremo de cada um cuidar 

de sua própria paz interna, significa não se sentir, em hipótese alguma ameaçado pelo descuido da 

palavra alheia, significa o vigiar constante das ações praticadas no cotidiano, colocando na pauta 

diária a pedagogia empática do que nos faz humanos. Convocar a humanidade para este grande 
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propósito requer coragem e esperança. A esperança aqui entendida sob o olhar corajoso de Paulo 

Freire que diz: “não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera 

pura, que vira, assim, espera vã” (FREIRE, 1992, p.5). 

Com o intuito de colocar em prática a esperança, os Estados foram convocados a levarem a 

efeito em seu âmbito interno à Cultura de Paz. Em consonância com esta diretriz, o Poder Legislativo 

– no exercício de suas atribuições traçou normas que colocassem o tema em evidência, como por 

exemplo o Código de Processo Civil, a Lei de Mediação; na estrutura do Poder Executivo, nota-se a 

presença de diversos programas à guisa de exemplo: a mediação escolar, a mediação comunitária, 

bem como a adoção de medidas de resolução pacífica de conflitos em disputas envolvendo o 

administrado e o Estado; enfim, na esfera do Poder Judiciário, em 2010, foi instituída a Política 

Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. A mencionada Política 

traçou como sendo de competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a promoção de ações 

destinadas ao incentivo da autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação 

e da mediação. 

É no cerne deste quadro que o Curso de Direito da PUC Minas adotou diversas medidas para 

a implementação na Cultura de Paz, em especial, inseriu em sua organização curricular a disciplina 

‘Formas consensuais de solução de conflitos’, além de a matéria ser abordada em diversas disciplinas. 

Nesse sentido dispõe Jesus: “Na Universidade, a cultura da paz vem sendo construída através das 

aulas, principalmente nas de Direitos Humanos e Fundamentais”. 

Mister se faz ressaltar, ainda, que Universidade disponibiliza os processos autocompositivos 

a comunidade, através dos Serviços de Assistência Judiciária (SAJ): 

 

Os chamados ‘processos autocompositivos’ compreendem tanto os processos que se 

conduzem diretamente ao acordo, como é de forma preponderante a conciliação – [...] –, 
quanto às soluções facilitadas ou estimuladas por um terceiro – geralmente, mas nem sempre, 
denominado “mediador”, a exemplo da conciliação e mediação. 

 

No âmbito da Pesquisa, há vários artigos, Trabalho de Conclusão de Curso, participação de 

alunos em projetos de pesquisa de iniciação científica que discorrem acerca do assunto em tela. 

No campo da Extensão, diversos Convênios foram firmados com o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais para a implantação dos Postos de Atendimento Pré-Processuais (PAPRES), em suas 

unidades, daí a existência do PAPREBetim (antigo Juizado de Conciliação). 

Cumpre destacar que a Extensão assumiu a responsabilidade de conduzir as ações 

relacionadas à implantação e à operacionalização de todas as ações voltadas a credenciar a mediação 
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e a conciliação como expressão de sua finalidade última que consiste em seu “compromisso com a 

construção de um Estado Democrático de Direito no Brasil e com os direitos humanos”. 

Ato contínuo e de forma singular, a Pró-reitora de Extensão determinou que os Projetos de 

Extensão estabelecessem um link com qualquer uma das disciplinas da graduação. No caso do Projeto 

de Extensão PAPREBetim, o vínculo foi estabelecido com à disciplina ‘Direitos humanos e 

fundamentais’, cabendo a Professora responsável pelo Projeto, dialogar com os discentes da 

mencionada disciplina, acerca da Cultura de Paz. 

Neste percurso, transformar o medo em coragem, a litigância em consenso e o desespero em 

esperança é se proclamar cotidianamente um esperançoso, tal qual proclamou Freire, em seu livro 

“Pedagogia da Esperança”, visto que, no seu posicionamento, a esperança deve ser entendida como 

“um imperativo existencial e histórico” (FREIRE, 1992, p.5).  A esperança, segundo ele: “precisa de 

ancorar-se na prática”, para que esta se torne “concretude histórica” (FREIRE, 1992, p.5). E é no 

campo da esperança que a Cultura de Paz foi gestada e encontra-se: 

 

intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não-violenta dos conflitos. É uma 
cultura baseada em tolerância, solidariedade e compartilhamento em base cotidiana, uma 
cultura que respeita todos os direitos individuais - o princípio do pluralismo, que assegura e 
sustenta a liberdade de opinião - e que se empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em 
suas fontes, que englobam novas ameaças não-militares para a paz e para a segurança como 
exclusão, pobreza extrema e degradação ambiental. A Cultura de Paz procura resolver os 
problemas por meio do diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e a 
violência inviáveis.  

 

Colocar a Cultura de Paz em prática requer “paciência histórica, pedagógica e afetiva”. “A 

paciência histórica é a percepção do momento adequado em que as coisas podem ser alteradas”, haja 

vista que educar para a paz é: 

 

uma iniciativa de longo prazo que deve levar em conta os contextos histórico, político, 
econômico, social e cultural de cada ser humano. É necessário aprendê-la, desenvolvê-la e 
colocá-la em prática no dia-a-dia familiar, regional ou nacional. É um processo sem fim. 

 

Há que se ter paciência pedagógica pois cada ser humano possui, conforme Cortella (s./d.), 

“processos distintos de aprendizagem e de ensino”, sendo “necessário que haja uma maturação na 

possibilidade de permuta de informação e conhecimento”. 

Segundo o Comitê Paulista para a Década da Paz, a respeito do relatório da UNESCO, a 

educação deve ser tomada como norte, seja em seu aspecto formal ou informal: 
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deve ser baseada nos quatro pilares do conhecimento, conforme sugere o relatório Educação: 
um tesouro a descobrir (1996) da Comissão Internacional de Educação para o Século 21, 
presidida por Jacques Delors: "aprender a conhecer", "aprender a fazer", "aprender a viver 
junto", e "aprender a ser". 

 

Noutro giro, a paciência afetiva, segundo Cortella (op.cit.): 

 

é a capacidade de amorosidade que precisa o tempo todo cobrir qualquer ato pedagógico, de 
maneira que não se incorra na agressividade ou na ruptura do padrão de autonomia e 
liberdade que alguém carrega. Paciência afetiva é olhar a outra pessoa como outra pessoa e 
não como alguém estranho. 

 

A Cultura de paz coloca em evidência os três tipos de paciência, em especial quando se 

verifica que, após vinte décadas, a paz continua sendo um ato de esperança e de coragem. Coragem 

para que não se sucumba frente ao quadro de desalento que atravessa a realidade, em câmera lenta. 

A persistência se faz mister para aguardar o tempo de cada um e o afeto abraça, inexoravelmente, a 

ambas. 

O afeto se constrói numa pedagogia empática que é essencial para o desenvolvimento de uma 

Cultura de Paz, pedagogia esta que perpassa a essência dos métodos autocompositivos. Esta é 

trabalhada essencialmente em uma comunicação amorosa com outra pessoa, é olhar o outro como o 

seu semelhante, sem julgamentos, sem críticas, sem culpa, sem dor desnecessária, é reconhecer, como 

diz Freire, que: “ninguém deixa seu mundo adentrado por suas raízes, com o corpo vazio ou seco”. 

(FREIRE, 1992, p. 17). 

Percorrendo este pensamento, afirmar-se que ninguém adentra o espaço universitário, seja na 

qualidade de funcionários, na qualidade de usuários dos serviços prestados pela Universidade, na 

qualidade de visitantes, discente e docentes, com os seus corpos vazios e secos. Todos e, ainda, 

acompanhando o pensamento do autor trazem, “um corpo molhado de história, de cultura e de 

memórias” (idem). Portanto, a Universidade é o lugar inarredável para fazer brotar uma Cultura de 

Paz, que se centra, como pontua Guterres, “nos direitos humanos e no fim da injustiça e da 

discriminação com base no gênero, origem étnica, religião, deficiência ou orientação sexual.” Vale 

lembrar, ainda, que, na construção permanente da paz, é importantíssimo investir na coesão social, 

“reconhecendo que a diversidade é uma riqueza, não uma ameaça.” 

No descortinar desta compreensão, a Universidade se desabrocha como sendo ‘um’ ou ‘o’ 

lugar de esperança. Nesse lugar de esperança, aos seus princípios e valores, soma-se o ato de acolher. 

A Universidade diuturnamente acolhe um sem números de esperanças individuais que se realizam no 

coletivo. E, entendendo este espaço sob um olhar sistêmico, ao mesmo tempo em que acolhe é 

acolhida, seja pela comunidade que a cerca, pelos seus funcionários, pelo meio que recepcionam os 
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seus projetos sociais, pelos discentes, docentes e, por aqueles que procuram pelos serviços prestados 

a comunidade. 

São pessoas que dão vida a sua missão e, que nestes tempos vem se re-tocando, se re-criando, 

se re-inventando e se re-partanejando para o enfrentamento das adversidades impostas pela pandemia, 

em evidência se colocam o Projeto de Extensão - PAPRE/Betim. 

O PAPRE/Betim notabiliza-se como um braço da Cultura de Paz, na medida em que os 

métodos autocompositivos refletem no aprendizado dos discentes (estudantes de Direito, Psicologia 

e Biomedicina), ao compreenderem que nem tudo deve ser objeto de uma disputa judicial: alimentos, 

guarda, partilha de bens, questões entre condôminos, são exemplos de situações que podem 

perfeitamente perder a tonalidade da disputa para se constituírem em decisões conscientes da 

responsabilização dos atores que envolvem cada uma dessas dinâmicas relacionais. Aprendem, 

também, que nem tudo se discute pelo viés do direito, mas pela ótica da necessidade e da ética, ou 

seja, não se discute o valor mínimo de uma pensão alimentícia, mas qual é a necessidade dos filhos e 

a possibilidade de cada um para atendê-las, em face de uma nova situação colocada pelas intempéries 

da vida. 

Discentes e beneficiários do Projeto aprendem que a escuta é relevante para que o diálogo seja 

algo promissor. Aprende-se que o respeito pelo outro nasce com o respeito pelos sentimentos e as 

emoções vivenciadas no calor das relações humanas. Aprende-se a olhar o outro como sendo o seu 

semelhante. 

É na construção de uma pedagogia afetiva que se aninha a vivência da mediação e da 

conciliação, como sendo algo que traz para o cotidiano das relações um processo educacional sem 

dimensões e, que reflete na vida pessoal de cada um e no ambiente societário, pois ao invés de se 

sentirem estimulados para uma escalada da violência, se sentirão predispostos a cuidarem da forma 

de comunicação. 

É pelas falhas existentes no processo comunicacional que o conflito emerge, é pelas falhas no 

processo da escuta que o conflito se alimenta, se constituindo, consequentemente, numa erva daninha 

que compromete, contamina e envenena as relações. Assim, aprende-se a não julgar, aprende-se a 

não estimular a discórdia, aprende-se a separar pessoas de problemas, tudo isso é um enorme 

contributo para uma sociedade onde o litígio e as desavenças correm soltas, numa ânsia desesperadora 

de tornar a pessoa inimiga de si mesma. 

Neste aprendizado, os discentes relatam, no comprometimento com a pedagogia empática, as 

suas percepções em torno da abertura da sessão de mediação, pois se a meta é começar das pessoas e 

não dos problemas, a pergunta chave consiste em saber quem é a pessoa e como estas pessoas se 

conheceram: 
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“Sempre nas sessões de mediação, somos instruídos a começar das pessoas e não das questões 

a serem resolvidas. Começar das pessoas significa conhecer a estória daquele casal. O - 
‘como se conheceram’ - faz toda a diferença, conforme faz questão de registrar a Professora 
Glays Guerra. É possível perceber a mudança em seus rostos, pois quando se inicia a sessão 
de mediação estão quase sempre tensos, mas depois da pergunta, a expressão dos mediados 
se abrem e os participantes ficam mais tranquilos, o que faz com que a mediação seja mais 
produtiva, com mais diálogo e menos confronto”. (JESUS, 2021). 
 
“A técnica de relembrar os momentos bons consiste justamente em fazer com que os casais 

relembrem e compreendam que um dia foi bom o relacionamento, e que não iniciaram a vida 
com o divórcio e sim ao contrário”. (COSTA, 2021). 
 
“Vejo que, quando iniciado com a pergunta mencionada [...] se contextualiza um momento 

de recordações para o casal.” (SOUZA, 2021). 
 
“Ao iniciar com essa pergunta eles relembram a fase boa que eles viveram, pois, no começo 
de relacionamento tudo é muito bom, sendo assim fica muito mais fácil o “clima” da 

mediação, eu por exemplo ao ouvir casais contando como iniciaram os seus relacionamentos, 
tive muita vontade que alguns se reconciliassem.” (BASTOS, 2021). 

 

Compreender o procedimento de mediação e, em especial a moderna teoria do conflito, a 

teoria da comunicação e o estabelecimento de uma comunicação não violenta é fazer com que esta 

ideia faça parte do cotidiano de cada um. Isso é um desafio permanente, pois cada pessoa deve atuar 

como fiscal de sua consciência, de seus atos, de sua conduta, de sua ação. Devem atuar como sendo 

o seu próprio vigilante comportamental, pois a palavra não pode e nem deve ser utilizada como arma 

de guerra. O descuido verbal é chama que incendeia as relações entre pessoas. 

Dar uma oportunidade ao diálogo é dar oportunidade a nós mesmos como espécie humana e, 

é por isso que a conciliação e a mediação como método de solução pacífica e não adversarial de 

composição de conflitos assume, hodiernamente, significativa importância no processo interacional. 

Todo o aprendizado vai de encontro aos ditames do Projeto Pedagógico Institucional que se 

encontra atrelado as dimensões propostas pelo próprio Curso de Direito, ou seja, homens e mulheres 

são iguais (igualdade) e são livres para expressarem os seus pensamentos (liberdade) e formularem 

os seus próprios acordos e de se regerem por eles (autonomia). Onde cada acordo é singular 

(pluralidade), fundado no respeito mútuo (solidariedade) e, são orientados pelo respeito a diferença. 

Acolher a propositura de uma Cultura de Paz é missão que deve impulsionar diuturnamente a 

comunidade universitária, visto que o que se aprende no mundo acadêmico, em especial no campo da 

convivência será reproduzido na família, no trabalho e na comunidade. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo mapeamento do quadro normativo realizado no transcorrer deste artigo, verifica-se o 

quanto os Estados encontram-se conectados com as tratativas internacionais e da importância destas 

para a mudança de cenário no âmbito interno de cada nação. 

Coloca-se neste contexto a proposta de se desenvolver uma Cultura de Paz por meio da 

educação. A educação, em seu sentido amplo, abriga os costumes e valores de uma sociedade e que 

são repassadas as diversas gerações. A esperança em disseminar a Cultura de Paz pelas gerações 

vindouras requer fundamentalmente uma pedagogia empática no exercício cotidiano do fazer/ser. É 

a vigília do cuidado permanente com as relações que são estabelecidas, é a recusa em não se deixar 

sucumbir pelos ardis do discurso violento. 

Educar para a paz deve ser antes de tudo o educar-se como humano. Neste trajeto, a família e 

a escola são os pontos de parada obrigatória para o caminho da paz. 
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RESUMO 

 
Este estudo acadêmico tem como objetivo, a partir do desenvolvimento histórico/jurídico dos direitos humanos e 
fundamentais das pessoas em situação de rua no Brasil, compreender sua efetividade para os titulares desses direitos. 
Com isso, pretende-se, primeiramente, apontar a evolução da promoção e proteção destes direitos no Brasil e, também, 
fazer uma reflexão acerca do seu respeito, promoção e proteção, à luz dos instrumentos normativos pertinentes. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos e Fundamentais. Pessoas em Situação de Rua 

 

Human and Fundamental Rights and people in the street:                                                

notes and reflections 

 

ABSTRACT 

This academic study, based on a historical and legal perspective of the development of human and fundamental rights of 
homeless persons in Brazil, aims to understand the effectiveness of said rights for the holders of these rights. With this, it 
is intended, firstly, to point out the evolution of the promotion and protection of these rights in Brazil and, also, to reflect 
on their respect, promotion and protection, in light of its pertinent normative instruments. 
 
Keywords: Human and Fundamental Rights. Homeless population. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é fruto da pesquisa, com viés descritivo, que tomou como objeto a 

explanação e análise crítico-propositiva, da Resolução número 40 do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos, em face da tese denominada estado de coisas inconstitucional. 
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A pesquisa foi realizada no âmbito do Projeto de Extensão (K)línica: Direitos Humanos e 

Cidadania do Curso de Direito da PUC Minas, unidade da Praça da Liberdade, que tem como parceiro 

institucional o Curso de Psicologia da PUC Minas do Coração Eucarístico e, ainda, como parceiros 

externos a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e o Centro Estadual de Defesa 

dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua e dos Catadores de Material Recicláveis de 

Minas Gerais (CEDDH). 

As fragilidades, vulnerabilidades e violências – institucionais e sociais – às quais são expostas 

as pessoas em situação de rua são históricas, portanto, estruturais e sistêmicas. Justifica compreendê-

las como em um estado de coisas inconstitucional quando cotejadas com a ordem constitucional 

vigente. Em tal sentido, há um quadro fático e, portanto, massivo de violações de direitos humanos e 

fundamentais titularizados por pessoas em situação de rua, tanto em face de tratados internacionais 

de direitos humanos incorporados pelo Brasil, quanto dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/1988. 

A pesquisa delimitou como marco temporal as últimas três décadas, coincidentes com a 

vigência da Constituição. A partir das lutas implementadas pelos movimentos sociais que agem em 

prol / na defesa dos direitos humanos e fundamentais, tem-se construído, a partir de um aparato 

normativo geral (Constituição, Leis e Tratados Internacionais), um aparato normativo específico – 

ainda que singelo, mas relevante – para o “povo da rua”, e que contribuiu e continua a contribuir para 

a proteção e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. 

Destacam-se, no que se refere ao objeto e período demarcado, em matéria de proteção e 

promoção da pessoa humana no Brasil, os três Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH-1, 

PNDH-2 e PNDH-3) implantados, respectivamente, nos anos 1996, 2002 e 2009. Tais planos 

estabeleceram, efetivamente, uma Política Nacional de Direitos Humanos. 

Neste período, ressalta-se, também, a ratificação dos tratados internacionais sobre direitos 

humanos que, a partir da cláusula de abertura (§ 2º do Artigo 5º, CRFB/1988), contribuíram para 

implementar a democracia no Estado Brasileiro e a concretização do Estado de Direito, a partir do 

princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do Artigo 1º). 

De fato o Brasil, após a Constituição de 1988, ratificou os principais tratados internacionais 

voltados para a proteção e a promoção da pessoa humana, tanto do Sistema ONU – Organização das 

Nações Unidas –, como do Sistema Interamericano, dentre os quais se destacam os dois pactos gerais 

do Sistema ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos do 

Sistema OEA – Organização dos Estados Americanos. Com isso, o Brasil passou a ser monitorado 
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internacionalmente, pois se vinculou aos órgãos convencionais e não convencionais dos sistemas, 

como por exemplo, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

A Resolução nº 40, fruto de todo este processo, resulta da afirmação histórico-jurídica do 

princípio da dignidade da pessoa humana, que possui uma inserção transversal em todas as atividades 

de Estado. Esse princípio, tão relevante, deve ser plenamente protegido e promovido, mesmo quando 

o legislador “está constitucionalmente autorizado a editar normas restritivas ele permanece vinculado 

à salvaguarda do núcleo essencial dos direitos restringidos”, como bem alerta Sarlet (2017, p. 398), 

ao desenvolver a respeito da garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais na Constituição. 

A Resolução, assim, (re)afirma, em caráter especial, a dignidade da pessoa humana e, ao destacar as 

vulnerabilidades do “povo da rua”, estabelece uma diretriz para a proteção de direitos que, embora 

previstos formalmente, ainda não se efetivaram na vida de cada titular. 

O objetivo, portanto, deste trabalho acadêmico é, a partir do desenvolvimento histórico / 

jurídico dos direitos humanos e fundamentais das pessoas em situação de rua, no Brasil, compreender 

sua efetividade pela descrição e análise das diretrizes da Resolução nº 40 do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos. Para tanto, primeiramente, o trabalho descreve a evolução do reconhecimento das 

obrigações instituídas, e, em seguida, analisa a proteção destes direitos no Brasil. 

Na elaboração do presente artigo, foi efetuada uma pesquisa jurídica descritiva, e analítica, a 

partir do levantamento e análise de bibliografia referente ao estado da arte da matéria, legislação afeta 

ao tema e documentos produzidos no âmbito institucional. 

A resolução foi objeto de discussão neste semestre, no âmbito do Projeto (K)línica: Direitos 

Humanos e Cidadania, entre alunos extensionistas, professores, parceiros e convidados, na busca pela 

necessária articulação entre pesquisa e extensão, contando, em todos os momentos com participação 

ativa dos sujeitos e alvos da Resolução nº 40. 

 

2 HISTÓRICO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS E, 

CONSEQUENTEMENTE, DA POLÍTICA NACIONAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA 

 

Como bem destaca Mazzuoli (2020, p.393), o PNDH-1 foi o primeiro programa da América 

Latina e o terceiro do mundo, fruto de uma recomendação advinda da Segunda Conferência Mundial 

de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, que propôs aos Estados “o respeito universal e 

a observância e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, 

em conformidade com a Carta das Nações Unidas, outros instrumentos de direitos humanos e o direito 
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internacional.” O PNDH-1 tinha como objetivo principal o direcionamento de ações estatais, com o 

objetivo de concretizar os direitos da pessoa humana no Brasil. 

 É importante destacar que os PNDH são apenas uma proposta para o diálogo institucional e 

social; interação da sociedade, como um todo, e desta com o Estado brasileiro, formando o marco 

para o debate e a ação em matéria de direitos humanos e fundamentais no Brasil. Os três PNDH, 

portanto, não possuem força normativa, não são leis votadas no âmbito do Congresso Nacional 

brasileiro. Contudo, isso de forma alguma retira a importância desses programas, em muito pelo fato 

de que o debate político a respeito dos direitos humanos e fundamentais, promovido pelos programas, 

produziria, ema médio e longo prazo, uma resposta normativa adequada do legislativo e ainda, 

políticas públicas do executivo, voltadas para a promoção e a defesa de direitos da pessoa humana e 

a realização de uma sempre possível democracia, pautada na igualdade em direitos. 

Nesse sentido foram construídas as diretrizes do PNDH-3 na 11ª Conferência Nacional dos 

Direitos Humanos, base para a elaboração desse Programa. Nela ficou assentada a clara – pois já 

asseverada internacionalmente desde 1993 – indivisibilidade e a interdependência dos direitos da 

pessoa humana e, assim, de que a proteção à pessoa humana deve ser integral. Tal progressão reafirma 

o Direito para além do texto da lei, buscando, sempre, a concretização do projeto de 1988, por meio 

de uma prática social construída através do diálogo. 

Por isso, o PNDH-3, que revogou o PNDH-2, tratou de estabelecer eixos orientadores e, 

também, a partir destes eixos, várias diretrizes. Como bem expõe Borges: 

 

Entre esses eixos orientadores, está o que propõe exatamente a interação democrática entre 
Estado e sociedade civil. O eixo orientador focaliza a necessidade de a democracia contar 
com uma sociedade civil que não se amolde pura e simplesmente aos impulsos do Estado. 
Nesse sentido, os movimentos sociais são lembrados como indispensáveis para a democracia. 
Seu caráter imprescindível está presente na medida em que cumprem a função, prevista pelas 
instituições democráticas, de fiscalizar e cobrar o poder público. Além disso, cabe à dinâmica 
democrática a guarda dos direitos humanos, que devem ser observados a partir de esforços 
comuns da ordem estatal e do estrato civil. (BORGES, 2019, p.20). 

 

Como explanado, cabe à sociedade civil organizada, como base para a concretização de um 

Estado Democrático de Direito, uma maior participação, fiscalização, exigindo maior transparência, 

mais informações, para que se construa um diálogo mais interativo e produtivo entre Estado e 

sociedade. 

Assim, com o Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009, foi aprovado o Programa Nacional 

de Direitos Humanos – PNDH-3, no âmbito do Governo Federal. Nele merece destaque o Eixo 

Orientador I que estabelece, como objetivo, a Interação democrática entre Estado e sociedade civil 

que, neste caso, deve sedimentar-se a partir das seguintes Diretrizes: 
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Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da 
democracia participativa (Diretriz 1); Fortalecimento dos Direitos Humanos como 
instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática (Diretriz 2); e 
Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos Humanos e construção de 
mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. (Diretriz 3). (BRASIL, Decreto 
n° 7.053/2009. Art. 2). 

 

Não se pode deixar de destacar – até porque foi objeto de estudo no âmbito do Projeto 

(K)línica: Direitos Humanos e Cidadania – que a Política Nacional para a População em Situação de 

Rua despontou apenas dois dias após a publicação do PNDH-3 pela via do Decreto 7.053 de 23 de 

dezembro de 2009.Efetivamente, até a instituição da Política Nacional para População em Situação 

de Rua, houve um árduo processo, pautado por lutas democráticas do “povo da rua” que, pela via da 

organização política em movimentos sociais e pastorais, deram voz e visibilidade às necessidades 

humanas dessas pessoas e, com isso, à concretização de direitos iguais, embora que formalmente. 

Como se diz hoje no movimento: “Nada sobre nós, sem nós!”. O diálogo, o respeito à voz e a 

escuta atenta ao “povo da rua” devem estar presentes na elaboração de políticas e legislações voltadas 

para a população em situação de rua. 

O Decreto nº 7.053 instituiu um Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento 

da Política Nacional para a População em Situação de Rua, órgão colegiado de composição paritária, 

ou seja, tendo assento e voz representantes do Estado e das Organizações nacionais voltadas para a 

defesa e promoção dos direitos humanos e fundamentais da população protegida. 

Assentada a Política Nacional para a População de Rua, foram estabelecidos seus Princípios 

norteadores, tudo em consonância com a legislação nacional e internacional sobre direitos humanos 

e fundamentais. Assim, além da igualdade e da equidade, foram destacados como princípios: (i) 

respeito à dignidade da pessoa humana; (ii) o direito à convivência familiar e comunitária; (ii) a 

valorização e respeito à vida e à cidadania; (iv) o atendimento humanizado e universalizado; e (v) o 

respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação 

sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. 

Pelo § único do Artigo 1º do referido Decreto, para efeito das políticas públicas a serem 

implementadas pelo Estado brasileiro, definiu-se População em situação de Rua como 

 

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória. (BRASIL, Decreto n° 7.053/2009. Art. 1º, 
parágrafo único) 
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Ademais, foi criado, como órgão de monitoramento e promoção, um Comitê Intersetorial que 

teria, como mecanismos de ação a função de: 

 

"I - elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento das estratégias de implementação 
da Política Nacional para a População em Situação de Rua, especialmente quanto às metas, 
objetivos e responsabilidades, considerando as propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial instituído pelo Decreto de 25 de outubro de 2006; 
II - acompanhar e monitorar o desenvolvimento da Política Nacional para a População em 
Situação de Rua; 
III - desenvolver, em conjunto com os órgãos federais competentes, indicadores para o 
monitoramento e avaliação das ações da Política Nacional para a População em Situação de 
Rua; 
IV - propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas federais 
para o atendimento da população em situação de rua; 
V - propor formas e mecanismos para a divulgação da Política Nacional para a População em 
Situação de Rua; 
VI - instituir grupos de trabalho temáticos, em especial para discutir as desvantagens sociais 
a que a população em situação de rua foi submetida historicamente no Brasil e analisar formas 
para sua inclusão e compensação social; 2019) 
VII - acompanhar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação da 
Política Nacional da População em Situação de Rua, em âmbito local; 
VIII - organizar, periodicamente, encontros nacionais para avaliar e formular ações para a 
consolidação da Política Nacional para a População em Situação de Rua; e 
IX - deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos. (BRASIL, Decreto n° 
7.053/2009. Art. 10) 

 

Na busca por uma efetiva Política Nacional de Direitos Humanos, e em paralelo ao PNDH-3 

e normativas específicas, em 2014 foi sancionada a Lei nº 12.986 que transformou o Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, criado em 1964 no governo João Goulart pela lei nº 4.319 de 

16 de março de 1964, em Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH).Esse Conselho tem “por 

finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas, 

reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos” (Art.2º). 

Constituem, neste caso, objeto de sua proteção e promoção, “os direitos e garantias fundamentais, 

individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal ou nos tratados e atos 

internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil.” (Art. 2º, §1º). 

A Resolução nº 40 do CNDH é um contributo de todo o processo acima delineado. Esta e o 

que nela se contém, ou seja, as diretrizes específicas acerca dos direitos das pessoas em situação de 

rua e suas complexidades, foram objeto de debate e estudos no Projeto, com a participação de 

professores, alunos extensionistas, convidados e parceiros. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO, CONSIDERANDO AS DISCUSSÕES NO PROJETO (K)LÍNICA 

 

A pessoa - para além de qualquer característica externa como cor, raça, classe, crença 

religiosa, nacionalidade, orientação sexual - é dotada de um valor universal que lhe é atribuído pelo 

mero fato de se tratar de um ser humano. 

A postura universalista defende que os Direitos Humanos são capazes de abranger todo e 

qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, pertencente a qualquer sociedade e a qualquer 

tradição cultural. Um dos principais defensores dessa postura é o filósofo e sociólogo alemão Jürgen 

Habermas. Entretanto, observa-se que hodiernamente tal postura é criticada no que refere à 

efetividade, haja vista que na prática não são todos os indivíduos que usufruem dos direitos protegidos 

em lei. O direito à moradia, saúde, educação, dentre outros, principalmente dos cidadãos em situação 

de rua, são frequentemente violados. 

Grande influenciador da Revolução Francesa, por se posicionar favoravelmente à legitimidade 

do povo de voltar contra o governo quando esse não os representa, o filósofo contratualista Jean-

Jacques Rousseau, desmistificou, ainda durante o século XVIII, a concepção do mundo sobre a 

origem da desigualdade social, antes entendida como sendo algo natural, ao analisar que a sociedade 

promove modificações substanciais nos homens, que podem ser positivas ou negativas, dentre as 

negativas as desigualdades sociais. Ao defender a soberania popular e a não inerência das 

desigualdades, o filósofo contratualista acabou contribuindo, ao longo das décadas, para o 

entendimento de que compete aos governantes, principalmente a luz do Estado de Direito, 

reconhecerem e corrigirem, por meio de políticas públicas assistenciais, as desigualdades que 

impossibilitam o acesso ao “minimum minimorum” - mínimo existencial – para uma vida digna. 

Sabe-se que a desigualdade e a exclusão social geram como efeito mais grave a formação da 

população em situação de rua. Ainda assim, a atenção do Poder Público frente às necessidades da 

população em situação de rua é fato recente, conforme exposto. As históricas omissões fundamentam-

se, principalmente, na concepção meritocrática exacerbada a partir do advento e disseminação da 

ideologia neoliberal, que se baseia no fim do Estado de bem-estar social e da responsabilidade 

coletiva pelos destinos dos menos favorecidos, formulando negativamente a opinião pública sobre 

esse contingente populacional, muitas vezes os tachando, não como vítimas das relações sociais 

excludentes e da ocupação do solo urbano, baseada na lógica capitalista de apropriação privada do 

espaço, mas como indivíduos pouco esforçados. 

Contudo, nas últimas três décadas, graças à existência de uma maior percepção em torno das 

pessoas em situação de rua, principalmente devido ao aumento de atos violentos e do número de 
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homicídios praticados contra esses indivíduos, tem-se reconhecido a situação de rua como uma 

condição inerentemente desumana, o que garantiu uma maior visibilidade a esta questão. 

Um importante marco desta mudança é o Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que 

institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) e um Comitê Intersetorial 

para seu acompanhamento e monitoramento. Desde então, com exceção do ano de 2017, todos os 

anos subsequentes, foram marcados por políticas voltadas para a inclusão social da população em 

situação de rua. 

Fazendo uma breve retrospectiva, do ano de 2010 a 2011, ocorreu a Inclusão da População 

em Situação de Rua no Cadastro Único, a Criação do Centro Estadual de Defesa dos Direitos 

Humanos da População em Situação de Rua (CNDDH) e a garantia de acesso a serviços de saúde do 

SUS (Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011 que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde e 

permite o acesso da Pop Rua mesmo sem comprovante de residência). 

Já do ano de 2012 a 2013, houve a estipulação da abertura de Consultórios na Rua (Portaria 

nº 122, de 25 de janeiro de 2012 regula o funcionamento dos CR, previstos na Política Nacional de 

Atenção Básica – Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011), o Início das adesões de Estados e 

Municípios à Política Nacional e, também a possibilidade de priorização da Pop Rua no Programa 

Minha Casa, Minha Vida (Portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013). 

Ademais, do ano de 2014 a 2015, destaca-se a criação do PRONATEC População em Situação 

de Rua (Portaria nº 693, de 25 de novembro de 2014 – PRONATEC Direitos Humanos – modalidades 

SINASE, Pop Rua e Viver sem Limites) com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica à população em situação de rua. Além disso, do ano de 2016 a 2019, houve 

a definição da moradia como prioridade e, assim, direito humano e social – Housing First – aprovação 

no CIAMP-Rua, a criação da Lei que garante o acesso ao SUS sem documentação, e a Ação civil 

pública – inclusão da Pop Rua no Censo 2020 (domicílios coletivos e improvisados). 

Não obstante, observa-se que a população em situação de rua ainda possui uma invisibilidade 

social e política, isto é, vive à margem da sociedade formal e, dessa forma, sofre intenso preconceito 

e exclusão social, sendo, em razão desse estado de não percepção, vítima de discriminação e 

preconceito social. Além disso, é válido mencionar que, em paralelo à caminhada pela garantia de 

seus direitos fundamentais, os cidadãos em situação de rua têm sido alvo da repressão institucional e 

da segregação. Sofrem humilhação e violações cotidianamente, isto é, são agredidos enquanto 

dormem, expulsos compulsoriamente de centros urbanos, bairros, municípios e até mesmo de 

Estados; morrem de hipotermia; sofrem maus-tratos de agentes públicos e de outros cidadãos. 

A essas violências se somam a violência verbal e simbólica, produzidas e reproduzidas nas 

pesquisas de opinião, nos recortes de noticiários e artigos desrespeitosos da mídia. Muitas vezes, a 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

196 

comunidade hostiliza não só a população de rua, mas a própria existência ou, ainda, a construção de 

abrigos (albergues) para estes indivíduos em sua vizinhança, alegando que acarretam a desvalorização 

dos imóveis do bairro. 

Dessa forma, a população em situação de rua está sujeita a múltiplas violências. Em tal 

sentido, tais violações devem ser discutidas no âmbito local e na política de assistência social, em 

conjunto com os gestores municipais, com o intuito de buscar soluções tempestivas para humanizar 

o atendimento ao Povo da Rua e, atenção à saúde dessa população. 

Nesse viés, a Resolução nº 40 surge com o este objetivo, ou seja, de estabelecer diretrizes para 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, crianças, 

adolescentes, adultas e idosas, que devem ser garantidos pelo Estado por meio do acesso às políticas 

públicas e aos órgãos do sistema de justiça e defesa de direitos, de acordo com a Política Nacional 

para População em Situação de Rua. Esta Resolução está voltada para a efetivação duma sociedade 

livre, justa e solidária, que visa a erradicação da pobreza e da marginalização dos seres humanos, 

reduzindo, assim, as desigualdades sociais e regionais (nos termos do art. 3º, I, III e IV da Constituição 

da República). 

A Constituição, em seu Artigo 5º, dispõe que 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. Dessa forma, nota-se que o 

Artigo nº 59 da Resolução supracitada explora especificamente essa temática – ela trabalha com os 

direitos humanos da população em situação de rua, no que tange à segurança pública, objetivando a 

garantia de convivência social segura nos espaços e logradouros públicos, em igualdade de condições 

com as/os demais cidadãs/cidadãos, mediante a preservação de sua incolumidade, de sua privacidade 

e de seus pertences, assegurando, assim, a atenção protetiva dos órgãos e agentes públicos contra 

práticas arbitrárias ou condutas vexatórias ou violentas. 

Acerca do domicílio improvisado – qualquer local que não possui adequabilidade para 

habitação, porém está ocupado por um morador – o artigo nº 61 da Resolução dispõe que “Os/as 

agentes de segurança pública devem preservar o domicílio improvisado da pessoa em situação de rua, 

respeitando a sua inviolabilidade e privacidade”, isto é, respeitando de forma lícita e eficaz a 

privacidade das pessoas, para evitar a ocorrência de danos que muitas vezes se tornam irreparáveis. 

A partir do Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, o governo brasileiro passou a 

implementar políticas e programas com o objetivo de garantir acesso aos direitos humanos como 

condição fundamental para a construção da dignidade humana da população em situação de rua. 

Concernente a isso, o projeto (K)línica de Direitos Humanos buscou, ao longo do semestre, estudar e 

divulgar a Resolução nº 40 e as políticas públicas, com o apoio do Projeto Canto da Rua, através de 
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gravações de podcasts de cerca de 3 a 5 minutos, feito pelos integrantes do grupo a partir dos 

conteúdos presentes nesta Resolução. 

Observa-se que o intuito do projeto é usar o material supracitado para a construção de uma 

plataforma da (K)línica, dando visibilidade ao trabalho de educação em Direitos. Além disso, foram 

realizadas discussões virtuais com a participação do Projeto (K)línica, do Centro de Defesa e da 

Pastoral de Rua, visando à realização de exposição e análise das Diretrizes Gerais e Exposição de 

Motivos da Resolução nº 40 do CNDH e sua contribuição com a luta da POP Rua, dando publicidade 

ao movimento e às demandas existentes, com participação da Coordenação do Movimento Nacional 

da População de Rua. 

É oportuno destacar que muito se caminhou em relação ao reconhecimento dos Direitos das 

Pessoas em Situação de rua, mas muito falta ainda para se implementar uma realidade mais justa e 

solidária com esse segmento da população. Igualdade em direitos e uma escuta mais ativa e, com isso, 

transformadora. O desmonte das políticas públicas e a crise econômica que assola o mundo e o Brasil 

são fatores preocupantes e que impactam a realidade do “povo da rua”. Com isso, distancia-se, em 

muito, do que se preconiza nos documentos e na legislação pátria e internacional. 

 

4 SOBRE VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E LUTAS DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

 

Apesar do constante crescimento e desenvolvimento dos programas e legislações relacionados 

à proteção dos Direitos Humanos, bem como do incansável empenho das organizações da sociedade 

civil na defesa e manutenção destes direitos, o Brasil caminha lentamente na afirmação do respeito à 

pessoa humana. O avanço da legislação brasileira direcionada ao tema é reconhecido mundialmente, 

mas, ainda assim, carecem tais leis de efetividade, mediante implantação e efetivação das políticas 

públicas dirigidas às populações vulneráveis. 

Em estudo realizado no período 2010 a 2014, pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável, constatou-se grande 

número de casos de abuso, maus-tratos e outras condições degradantes para em relação à População 

em Situação de Rua. O reiterado descumprimento das legislações, há muito parece ser o modus 

operandi da atuação estatal e seus respectivos órgãos públicos. As ações praticadas para manter a 

invisibilidade dos problemas existentes parece ser a escolha principal dos governantes brasileiros no 

que tange à administração pública. 

Nessa direção, é emblemática a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – 

TJMG – e seu posterior descumprimento, motivada por uma denúncia de um morador da capital 
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mineira, que culminou em proibição aos agentes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de realizarem 

retirada compulsória de pertences (incluindo documentos), da população em situação de rua. 

Proferida pela 8º Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a decisão teve como principal 

fundamento o texto Constitucional, que em seu art. 5º, LIV dispõe que “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, que observa correlação direta na Resolução 

nº 40, em seu art. 60 que prescreve “Os/as agentes de segurança pública devem atuar para coibir atos 

ilegais de retirada de documentos e pertences das pessoas em situação de rua.” 

Tal cenário despontou em audiência conjunta realizada pela Comissão de Direitos Humanos 

e Defesa do Consumidor, na data de 23 de abril de 2019, contando com atores dos mais diversos 

setores – defensores públicos, promotores de justiça, vereadores, coletivos sociais, etc – que visavam 

o enfrentamento da política discriminatória movida pelos agentes de fiscalização da Prefeitura de 

Belo Horizonte. 

A violação da dignidade humana perpassa a história e a constituição da sociedade brasileira, 

que vivencia continuamente as violações dos direitos reconhecidos como Direitos Humanos e 

Fundamentais, garantidos na Constituição de 1988. A necessidade de resposta às enormes 

desigualdades sociais ultrapassa a urgência, sendo essencial a participação democrática da população 

na construção e priorização das políticas públicas adequadas para enfrentamento do problema. É 

dever de todos direcionar o olhar para o outro, como parte de um problema que tem solução e 

demanda dedicação para ser encarado de frente. 

 

5 O CARÁTER DUAL DA RESOLUÇÃO Nº 40 

 

A Resolução nº 40 de 2020, conforme anteriormente exposto, foi fruto de uma luta extensa, 

propulsionada precipuamente pela População em Situação de Rua, que, em posição de sujeito e agente 

de mudanças, organizou-se politicamente a fim de obter mudanças no status quo vigente. Entretanto, 

a caminhada da População em Situação de Rua está longe de acabar. 

Um dos principais fatores que contribuem para o prolongar dessa caminhada, e do não 

engajamento por parte do Poder Público em concretizar as disposições da Resolução nº 40 está 

localizado no seu caráter essencialmente orientador, isto é, não possui normatividade efetiva, mas 

uniformiza a atuação sistêmica, conforme descrito por Müller: 

 

[...] Normatividade designa a qualidade dinâmica de uma norma, assim compreendida, tanto 
de ordenar à realidade que a subjaz – normatividade concreta – quanto de ser condicionada e 
estruturada por essa realidade – normatividade materialmente determinada. Com isso, a 
pergunta pela relação entre direito e realidade já está dinamizada no enfoque teórico e a 
concretização prática é concebida como processo real de decisão. (MÜLLER, 2013, p. 35-
36). 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

199 

Não obstante, esta ausência de normatividade concreta se impõe como impeditivo ao 

enfrentamento da realidade presente no âmbito da norma (MÜLLER, 2005), isto é, ao mesmo tempo 

que atende as reivindicações históricas da população em situação de rua, não o faz com a necessária 

normatividade indispensável ao tensionamento das instituições públicas. 

A normatividade, conforme denota Müller (2005), não pode ser entendida como uma 

“virtude” dos códigos, mas sim, como um compromisso por parte do operador do direito, 

compreendida de tal forma como um “um processo real, concreto, de trabalho que deve ser assumido, 

socialmente e politicamente” por ele. Conclui-se, portanto, que o operador do Direito que se prestou 

à redação da Resolução nº 40 não assumiu a imprescindível responsabilidade para encarar a realidade 

de fato e as demandas da população em situação de rua. 

Na teoria de Douzinas (2013), esse movimento é reflexo de um discurso que ao mesmo tempo 

coloca os direitos humanos em posição privilegiada, despolitiza sua concretização: 

 

O “político”, por outro lado, refere-se à forma como o vínculo social é instituído e diz respeito 
a profundas fissuras na sociedade. O político é a expressão e a articulação da irredutibilidade 
do conflito social. A política organiza as práticas e instituições por meio das quais a ordem é 
criada, normalizando a convivência social no contexto de conflito proporcionado pelo 
político. (DOUZINAS, 2013, p. 60). 

 

O presente paradoxo dos direitos humanos considera que o “discurso dos direitos humanos” 

(WALLERSTEIN, 2006) é infinitamente distinto, e até mesmo antagônico à concretização de direitos 

humanos por meio de uma luta política organizada. O caráter conflituoso da Resolução nº 40 significa, 

ao mesmo tempo, uma vitória expressiva da sociedade civil organizada e uma orientação sem 

autoridade normativa, e reflete ainda mais a natureza da disputa institucional experienciada pela 

população em situação de rua, reforçando, pelo menos no presente, a necessidade de luta organizada 

e tensionamento do Poder Público. Encarar essa realidade é de suma importância, lembrando-nos de 

que o projeto de cidadania protagonizado por esses sujeitos está longe de acabado, mas, que angariou 

– e angaria – vitórias expressivas em sua jornada. 

A noção do conflito como motor de mudança se faz presente desde os primórdios da luta da 

população em situação de rua expressada claramente na Resolução nº 40, que demandou pressão para 

sua elaboração e agora, novamente, na sua efetivação. Nesse condão, a necessidade do protagonismo 

dessa população é indispensável no reconhecimento e concretização dos seus direitos inerentes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo tem como ponto de partida o estudo a respeito do desenvolvimento histórico 

e jurídico dos direitos humanos e fundamentais das pessoas em situação de rua no Brasil. De fato, 

desde a redemocratização do país, com a C.F. de 1988, tem se observado que, de maneira evolutiva 

vem se construindo um arcabouço normativo e, ainda políticas públicas, para a promoção, a proteção 

e a defesa dos direitos humanos de todos e todas. Muito se caminhou neste sentido, desde aquela 

época. O ganho histórico é real, seja em função da legislação votada e vigente, seja pelas políticas 

públicas desenvolvidas, seja pelos mecanismos e órgãos de ação criados ou fortalecidos. 

No que diz respeito aos direitos das pessoas em situação de rua, objeto central deste estudo, 

com a redemocratização do país, ocorrida a partir de 1988, houve um claro impulso no sentido de 

construir uma política voltada para as mazelas e ausências do “povo da rua”. Como visto, é isto se 

confirma em razão da pesquisa jurídico-descritiva realizada para o presente artigo, nas últimas três 

décadas, a partir das lutas implementadas pelos movimentos sociais que agem em prol e na defesa 

dos direitos humanos e fundamentais da pessoa humana, se construiu, a partir de um aparato 

normativo geral (Constituição, Leis e Tratados Internacionais), um aparato normativo específico – 

ainda que singelo, mas relevante – para o “povo da rua”, e que contribuiu e continua a contribuir, 

sobremaneira, para a proteção e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. 

Os três Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH-1, PNDH-2 e PNDH-3) 

implantados respectivamente nos anos 1996, 2002 e 2009, que estabeleceram, efetivamente, uma 

Política Nacional de Direitos Humanos foram relevantes para a elaboração de uma legislação 

específica para a população em situação de rua. 

A Política Nacional Para População em Situação de Rua (Decreto 7.053 de 23 de dezembro 

de 2009 é corolário deste processo e, foi um avanço, pois foi construída em diálogo com os 

movimentos sociais. Recentemente a Resolução nº 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos – 

objeto de estudo no Projeto (K)línica – é incorporada, neste processo como uma diretriz, ou seja, 

fomento a políticas públicas e legislações nos entes da federação. Tudo muito bem encaminhado. 

Contudo, o que vivenciamos no âmbito deste Projeto nos trouxe a percepção de que algo realmente 

não se efetiva plenamente em termos de proteção, promoção e dos direitos humanos e fundamentais 

das pessoas em situação de rua. E, concluímos que isto não é pela ausência de normativas gerais e 

específicas voltadas para o povo da rua. 

O que se percebe é que, em paralelo à caminhada pela garantia de seus direitos fundamentais, 

os cidadãos em situação de rua têm sido alvo da repressão institucional e da segregação social. 
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Continuam sofrendo humilhações e violações cotidianamente principalmente nos de centros urbanos 

mais densificados. 

Como explicitado acima, o descumprimento das legislações e decisões judiciais se tornou, há 

muito, o modus operandi da atuação estatal e seus respectivos órgãos públicos. As ações praticadas 

para manter a invisibilidade dos problemas existentes parece ser a escolha principal dos governantes 

brasileiros no que tange à administração pública. Em que pese a diretriz ofertada pela Resolução nº 

40 do CNDH, importantíssima para a implementação de uma política mais condizente com a realidade 

do povo rua, percebe-se que há, no país, um real estado de coisas inconstitucional e inconvencional, 

na medida em que não se cumprem os preceitos normativos e principiológicos da Constituição e dos 

Tratados Internacionais que a República Federativa do Brasil é parte. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo acadêmico é o de propiciar um debate jurídico e social acerca da Resolução 40, que foi expedida 
pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos no final de 2020. Para tanto serão analisados, neste artigo, temas relevantes 
para o Movimento da População em situação de Rua, tais como, Inviolabilidade do domicílio e Domicílio Improvisado; 
Direito à educação para todos; Acesso ao sistema de justiça; e O acesso à moradia e o Sistema “Housing First”. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos e Fundamentais. Pessoas em Situação de Rua. 

 

Project (K)línica:                                                                                                                 

notes on the rights of homeless people 

 

ABSTRACT 

The objective of this academic study is to provide a legal and social debate about Resolution 40, which was issued by the 
National Human Rights Council at the end of 2020. To this end, issues relevant to the Population Movement in situation 
will be analyzed in this article. of Street, such as, Inviolability of the home and Improvised Home; Right to education for 
all; Access to the justice system; and Access to housing and the “Housing First” System. 
 
Keywords: Human and Fundamental Rights. Homeless People. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania, é um projeto de continuidade do Curso de Direito 

da Unidade Praça da Liberdade. Foi construído com escopo de realizar, pela via do método clínico, 

ações de natureza extrajudiciais, com objetivo estratégico a partir da análise de dados 

técnicos/teóricos e, também, casos concretos, porém sempre pela via dialógica, ou seja, com a 
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participação ativa dos alunos extensionistas, professores, parceiros do projeto e o público-alvo, no 

caso, pessoas em situação de rua. Fazem parte do projeto, como parceiros institucionais, o Curso de 

Psicologia da PUC Minas, campus Coração e, como parceiros externos, a Pastoral do Povo da Rua 

da Arquidiocese de Belo Horizonte e o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas 

em situação de Rua. 

No primeiro semestre de 2021, foram realizadas, no âmbito do Projeto várias ações voltadas 

para a educação em direitos humanos, ou seja, estudos de casos, discussões temáticas, capacitações e 

rodas de conversa. Destaca-se que, neste processo de estudos e diálogos, priorizamos, ou seja, 

tomamos como base, a Resolução número 40, expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos no final de outubro de 2020. De fato, esta resolução, que estabelece, a nível federal, 

diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, 

está ancorada e, assim, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua, editada 

pelo Decreto 7.053 de 23 de Dezembro de 2009 e que foi articulada a partir da edição do PNDH-3 – 

Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto 7.037 de 21 de dezembro de 2009) -, em sua 

terceira versão e que, de maneira estratégica, insta o Estado, na verdade, os entes da federação e seus 

governos, a implementar políticas públicas voltadas para a promoção e a proteção dos direitos 

humanos, em consonância com 06 (seis) eixos orientadores: 

 

• Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil e suas 
respectivas diretrizes; 

• Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos; 
• Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de desigualdades; 
• Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; 
• Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos; 
• Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade – e suas respectivas diretrizes. 

(BRASIL, 2009) 
 

No Decreto 7.053 de 23 de dezembro de 2009 define-se pessoas em situação de rua como 

 

o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradiaconvencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória. (BRASIL, 2009, s./p.) 

 

E a Resolução 40 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, acima citada, no seu artigo 1º 

estabelece que: 

Esta Resolução se destina a estabelecer diretrizes para promoção, proteção e defesa dos 
direitos humanos das pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes, adultas e idosas, 
que devem ser garantidos pelo Estado por meio do acesso às políticas públicas e aos órgãos 
do sistema de justiça e defesa de direitos. (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS, 2020, s./p.). 
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Tanto o Decreto que institui uma Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

como a Resolução número 40 que estabelece diretrizes para a promoção e proteção e defesa dos 

Direitos Humanos das Pessoas em situação de Rua, seguem as Diretrizes 1 e 2 do Primeiro Eixo do 

PNDH-3: 

Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de 
fortalecimento da democracia participativa; 
Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das políticas 
públicas e de interação democrática. (BRASIL, 2009, s./p.). 

 

Os movimentos sociais que atuam em prol e na defesa e promoção dos Direitos das Pessoas 

em Situação de Rua em âmbito nacional ou local, participaram ativamente na construção desses dois 

importantes instrumentos. Com isso, em certa medida, regata-se a cidadania do povo da rua que 

deixam de ser considerados mendigos e passam a ter voz e ação ao se constituírem como um 

movimento social na busca por Direitos e não por assistencialismo. 

A construção jurídica / normativa acima se fez necessária em muito para demonstrar a 

relevância do presente estudo acadêmico, pois a Resolução número 40, objeto de estudo e discussão 

no Projeto (K)línica, é considerada pelos parceiros externos, como extremamente relevante na luta 

pelos direitos do povo da rua. Em muito pelo fato de que foi construída com a participação dos sujeitos 

titulares desses direitos – o povo da rua – pela via de uma escuta ativa e responsável. 

Em função disso, serão objeto deste artigo justamente os temas que foram de interesse dos 

integrantes do Projeto (K)línica, parceiros externos e institucional, professores, convidados e alunos 

extensionistas. Neste processo, ou seja, a partir dos temas abordados no semestre – Inviolabilidade 

do domicílio e Domicílio Improvisado; Direito à educação para todos; Acesso ao sistema de justiça; 

e O acesso à moradia e o Sistema “housing first”; um questionamento foi direcionador nos estudos, 

debates e discussões realizados no Projeto: Como construir, a partir dos instrumentos acima, ou seja, 

(i) a Política Nacional para a População em Situação de Ruados. (ii) a Resolução número 40 do 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos, uma educação em direitos que seja transformadora no 

âmbito social e assim com reflexos positivos para povo da rua? 

O objetivo deste artigo é, portanto, antes de tudo, cumprindo a meta do Projeto (K)linica, 

promover educação em Direitos e, ainda, com isso, catalisar um debate acadêmico acerca, neste caso, 

da nove Resolução 40 expedida pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos – doravante, CNDH – 

no final de 2020. Esta, inclusive é uma demanda do movimento da População em Situação de rua. 

Para tanto, foi efetuada a uma pesquisa jurídico-descritiva, a partir do levantamento e análise de 

bibliografia abalizada e, ainda, documentos e legislação afetas ao afeta ao tema. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A inviolabilidade do domicílio e o domicílio improvisado 

 

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso XI, preconiza que “a casa é asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial” (BRASIL, 1988). Portanto, a moradia é um direito constitucional e inviolável de qualquer 

pessoa. 

A moradia visa proteger a intimidade do indivíduo, sendo um bem jurídico pertencente à 

pessoa. Desse modo, a inviolabilidade do domicílio está relacionada à proteção de outro direito 

constitucional, o da privacidade. Deve ser garantido a todo ser humano asilo que lhe assegure o pleno 

desenvolvimento pessoal e familiar, assim como o respeito a sua integridade física, psíquica e moral. 

O conceito constitucional do termo “casa” é bastante amplo. Segundo o ministro Celso de 

Mello, casa é “qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e 

qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade” (BRASIL, SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 1999). Assim, é possível abranger moradias que não são fixas, como barcos 

e trailers e aposentos de habitação coletiva, como quartos de hotel e pensão. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a Resolução 40 do CNDH, que dispõe sobre as diretrizes 

para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo 

com a Política Nacional para População em Situação de Rua, equipara, em seu art. 24, o domicílio 

improvisado da pessoa em situação de rua à moradia, estendendo a este indivíduo a proteção 

constitucional quanto a inviolabilidade de sua “casa”. Não se pode olvidar que a pessoa em situação 

de rua se encontra privada de um de seus direitos mais básicos e, por isso, busca soluções para se 

proteger da violência e preservar sua intimidade. Assim, com efeito, o domicílio improvisado deve 

ser respeitado como inviolável, pois é equiparado a qualquer outro tipo de moradia, como estabelece 

a citada Resolução 40. 

Além disso, segundo o juiz Rodrigo Foureaux, “As pessoas que moram na rua e escolhem um 

canto para dormirem, ocasião em que deitam e dormem no chão ou sobre um simples colchão e 

colocam seus pertences ao lado, também gozam de proteção constitucional da inviolabilidade 

domiciliar” (FOUREAUX, 2020). Dessa forma, a polícia só poderá abordar uma pessoa que está em 

sua moradia em posse de um mandado de busca e apreensão ou em nas hipóteses constitucionais. Em 

outras palavras, o domicílio improvisado da pessoa em situação de rua sujeita-se às regras protetivas 

constitucionalmente previstas e, por isso, deve ser resguardado da violência policial. 
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Aliás, nesse aspecto, a Resolução 40 do CNDH estabelece expressamente, em seu art. 61, que 

“os/as agentes de segurança pública devem preservar o domicílio improvisado da pessoa em situação 

de rua, respeitando a sua inviolabilidade e privacidade”. Assim, é necessário que a autoridade policial 

respeite a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, inclusive quanto à “casa” das 

pessoas em situação de rua, adotando providências que preservem a inviolabilidade do domicílio 

alheio. Os policiais deverão obter autorização assinada pelo morador, permitindo a entrada no 

domicílio, e este deve indicar também o nome de testemunhas para atestar seu consentimento e 

acompanhar a busca, tudo devidamente registrado em ato circunstanciado. Além disso, toda a 

diligência deve ser registrada em vídeo. Sobre o assunto, importante transcrever recente decisão do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do 
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada 
pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, 
testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e 
preservada a prova enquanto durar o processo. (BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, 2021) 

 

Há que se ressaltar que as exceções elencadas no art. 5º, XI, da C.F que autorizam a violação 

de domicílio são emergenciais e devem ser ponderadas, especialmente aquelas relacionadas a casos 

de flagrante delito. Muitas vezes, acontece de a autoridade policial ingressar em domicílio alheio, 

inclusive no domicílio improvisado da pessoa em situação de rua, a qualquer hora, em busca da prática 

de crime permanente, circunstância que, em regra, dispensa a necessidade de mandado judicial. 

Contudo, tal prática, se não baseada em fundadas razões, pode colidir com alguns preceitos 

constitucionais. Nesse aspecto, vale citar decisão do STF sobre o tema: 

 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, 
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem 

que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
(BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2015). 

 

À luz de todo o exposto, pode-se concluir que, se não for observada a garantia constitucional 

de inviolabilidade do domicílio – conceito que abrange as pessoas em situação de rua - qualquer tipo 

de prova obtida será ilícita e acarretará a responsabilização penal dos agentes públicos que tenham 

realizado a diligência. 
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2.2 Direito à educação para todos 

 

A C.F de 1988 garante em seu artigo 205 que “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” Portanto, o direito da educação é para todos e o dever de assegurá-lo é do Estado. 

Historicamente, o acesso à educação no Brasil chegou ainda no período colonial com os Jesuítas, que 

vieram catequizar dos índios para a Igreja Católica, além de ensiná-los a língua portuguesa. Naquela 

época só os filhos dos colonizadores possuíam o direito de estudar, nem mesmo as mulheres da classe 

alta tinham o direito de aprender. 

É impossível falar de educação sem citar o célebre teórico educacional Paulo Freire, ele afirma 

que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]” (FREIRE, p. 40, 

2003). Ou seja, para ele, educar é colocar em prática um certo conhecimento. 

Sobre o tema é preciso aludir ao artigo 96 da resolução 40 do CNDH, em que se expressa que 

as pessoas de rua devem ter suas necessidades específicas atendidas para que tenham as mesmas 

oportunidades educacionais de qualquer outra. Além disso, a C.F. abrange em seu artigo 206 alguns 

critérios de ensino: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III-pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
IV- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V- valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira 
para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos; 
VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII -garantia de padrão de 
qualidade. 

 

Esse artigo da CF visa acabar com a desigualdade educacional no país, infelizmente, a 

realidade é bem diferente. 

O Ministério Público de Minas Gerais (2016) realizou uma pesquisa, em 2008, com moradores 

de rua, em que se mostrou que: 

 

74% dos entrevistados sabem ler e escrever, 17,1% não sabem escrever e 8,3% apenas 
assinam o próprio nome. A imensa maioria não estuda atualmente (95%). Diagnosticou-se 
que 48,4% não concluíram o primeiro grau, 3,2% concluíram o segundo grau e 17,8% não 
souberam responder/não lembram/não responderam o seu nível de escolaridade. 
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Além dessa, podemos recorrer também à pesquisa do IBGE: 

 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2014, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta que a taxa de analfabetismo entre 
brasileiros com 15 anos ou mais foi estimada em 8,3%. Assim, observa-se que a porcentagem 
encontrada na Pesquisa Nacional Sobre a População em Situação de Rua, no que se refere à 
escolaridade, o nível de analfabetismo é muito superior ao encontrado quando comparado à 
população em geral, reflexo da dificuldade de acesso à educação. 

 

A falta de escolaridade influencia a vida de quem mora na rua de várias formas, diminuindo 

a oportunidade de emprego ou colaborando para que a pessoa trabalhe de maneira informal, sem 

carteira assinada e seus direitos trabalhistas resguardados. Outro ponto que o aprendizado faz falta é 

na questão do exercício da cidadania, o estudo do MPMG (2016) aponta que: 

 

A maioria (61,6%) não exerce o direito de cidadania elementar que é o voto, vez que não 
possui título de eleitor e a grande maioria não é atingida pela cobertura dos programas 
governamentais: 88,5% afirmaram não receber qualquer benefício dos órgãos 
governamentais. (MPMG, 2016). 

 

Ao falar da educação para pessoas em situação de rua existe uma falha do sistema muito 

grande, pois o estudo é uma das ferramentas mais importantes da vida de uma pessoa. A inexistência 

do estudo básico faz com que os cidadãos que habitam na rua não tenham acesso aos projetos 

governamentais. Desse modo, é necessário que haja investimento por parte do poder público para que 

todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, que ninguém viva à margem da sociedade por falta 

de educação, e que essa se faça presente na vida de todos. 

Paulo Freire afirma que a “[...] como experiência especificamente humana, a educação é uma 

forma de intervenção no mundo.” (FREIRE, 2006, p. 62). Para ele, o ensino é a única forma que pode 

fazer com que o mundo mude, é a educação a forma de intervenção necessária para um lugar melhor, 

por isso é de suma importância que todos tenham acesso ao conhecimento. É preciso que jovens e 

adultos de todas as classes, consigam ingressar em escolas a qualquer tempo. 

Diante do exposto acima, conclui-se que, a luta pela educação para todos não pode parar, pois 

ela é o caminho para um mundo melhor. É ela que pode melhorar a situação de quem mora na rua, 

pode levar junto com o conhecimento a autonomia para aquelas pessoas. É preciso que tenha 

planejamento para que ocorra aulas didáticas de acordo com o grupo que está sendo atendido, para 

que o processo de aprendizado seja leve e de muito proveito. 
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2.3 Acesso ao sistema de justiça 

 

O acesso à justiça é um dos pilares essenciais para a consolidação da democracia e é 

considerado um direito fundamental presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Artigo 7º 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 
Artigo 8º 
Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 

Ainda que estes direitos sejam assegurados, há um descompasso entre o que está previsto na 

Declaração da qual o Brasil é signatário e a realidade. Este distanciamento se torna ainda mais 

evidente, quando tratamos de populações que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, 

como é o caso das pessoas que se encontram em situação de rua, que muitas vezes são constrangidas 

e têm seu direito de acesso à justiça negado. 

É neste contexto que a Resolução 40 se faz muito necessária. Em seu escopo, ela aborda e 

reforça os pilares previstos e explicita ainda mais sobre diretrizes para que se garanta o acesso ao 

sistema de justiça pela população em situação de rua, assegurando-lhes a proteção, a promoção e a 

defesa dos direitos humanos. Os artigos desta Resolução abordam questões relativas tanto ao acesso 

ao sistema, quanto medidas para se evitar uma possível exclusão por parte da população pelos 

próprios aplicadores da lei. 

No que concerne ao acesso ao judiciário, destaca que todas as pessoas têm direito ao acesso à 

justiça, e, quando se trata de pessoas em situação de rua, estado de extrema vulnerabilidade, o 

judiciário deve facilitar o seu acesso, buscando adequar-se à realidade em que estas se encontram, 

pois já têm seus direitos diariamente violados. Deve-se evitar a todo custo uma exclusão dessas 

pessoas, seja pela falta de documentação adequada (como comprovante de residência), seja pela falta 

de vestimenta adequada, sendo necessária adequação na forma de atuação para se evitar ainda mais 

um processo de exclusão social advinda de um constrangimento do próprio sistema. Muitas são as 

causas da intimidação, dentre estas podemos destacar que a condução dos processos não é inclusiva, 

há um rigor e um preciosismo tanto nas formalidades quanto no vocabulário, que se torna afastador 

levando a um processo de procura suprimida; apesar de se ter uma demanda pelo sistema judiciário, 

esta não é utilizada, pela própria forma em que o sistema está estruturado (SANTOS, p. 30, 2007). 
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A Resolução trata em seus artigos como se dá o acesso à justiça por pessoas em situação de 

rua, que devem ter seus direitos garantidos pelo Estado: um dos capítulos do documento, o capítulo 

V: Direitos Humanos e Sistema de Justiça, que compreende do artigo 71 ao artigo 95, traz tanto 

diretrizes de atuação como parâmetros informativos para que sejam mais bem assegurados e que haja 

uma inclusão das pessoas em situação de rua no sistema de justiça, garantindo que este não atue de 

forma exclusiva (CNDH, 2020). 

Assim, faculta-se, a essas pessoas, amplo acesso aos órgãos do sistema de Justiça, devendo 

receber um tratamento prioritário, humanizado e facilitado. Dada a extrema vulnerabilidade da 

população em situação de rua, o Judiciário deve dar uma atenção maior a esses casos, evitando sempre 

métodos de monitoramento eletrônico, visto que o acesso à energia elétrica é dificultado (CNDH, 

2020). A violação de direitos contra a população em situação de rua deve ser fortemente combatida 

pelos sistemas de justiça estaduais e distritais, garantindo uma rede interinstitucional de proteção a 

essas pessoas, criando mecanismos de inclusão desses indivíduos em programas de proteção a pessoas 

ameaçadas e estabelecendo estratégias de monitoramento dessas violações a nível local. Este ponto é 

sensível uma vez que envolve uma reformulação da própria cultura jurídica de forma que sua atuação 

não seja motivo de exclusão ou evitação de sua procura. 

Deve-se incluir, também, serviços que buscam o acolhimento e acompanhamento da 

população em situação de rua. Cabe ao Ministério Público e a Defensoria Pública fiscalizar o 

cumprimento de ações em prol desses indivíduos, somadas à promoção de políticas públicas que 

busquem dar autonomia de escolha às populações vulneráveis, tornando-as partes ativas no processo 

(CNDH, 2020). Vê-se nesse ponto, uma tentativa de aproximação entre o judiciário e a população em 

situação de rua, num processo de empoderamento que visa assegurar que os direitos já previstos sejam 

aplicados, e um judiciário atuando em prol dessa comunidade e não apagando e reforçando sua 

exclusão. 

A atuação das instituições conforme proposto pelo CNDH (2020) deve se fazer presente em 

todos os locais em que haja necessidade, buscando assim atuar em todas as cidades e municípios. A 

atuação não cabe somente à Defensoria Pública e ao Ministério Público pode haver um diálogo com 

comitês, Organizações não governamentais (ONG), universidades, visando, por meio da atuação de 

voluntários capacitados, uma maior promoção de Direitos Humanos e diminuição da vulnerabilidade 

das pessoas em situação de rua. Nesse ponto, destacam-se projetos de extensão propostos pelas 

universidades, que têm sua atenção voltada para essa população, que permitem uma maior 

aproximação entre a academia e a sociedade, levando a primeira a atuar em prol de um público 

extremamente vulnerável e buscar assim uma maior educação em direitos. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

212 

O registro civil deve ser garantido, atuando integradamente, de forma a se assegurar o acesso 

ao documento, independentemente de este ter sido realizado no local demandado. Pretende-se assim 

ampliar o acesso à documentação civil básica, evitando o sub-registro civil, e garantindo o registro 

de todos os indivíduos. Independentemente de que a falta de documentos não possa ser considerada 

motivo de negação ou barreira ao acesso à justiça, é necessário ampliar a documentação a toda a 

população conforme previsto em lei (CNDH, 2020). 

Por essas diretrizes, a separação de famílias deve ser evitada, devendo-se buscar integrar essas 

famílias a sistemas socioassistenciais que garantam a sua união. Sendo o acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes o último recurso, deve-se buscar maior integridade familiar durante todo 

o processo. Além disso, quando necessário o acolhimento institucional, este deve ser comunicado de 

forma que os interesses da família ainda possam ser resguardados, visto que a separação familiar 

apenas reforçaria um contexto de exclusão do sistema judiciário a pessoas que se encontram em 

situação de extrema vulnerabilidade. 

Cabe ao sistema de Justiça promover acesso da população ao conhecimento sobre seus 

direitos, de forma didática e simplificada, buscando reduzir incidência de violação das liberdades. A 

ausência de um domicílio não pode ser um obstáculo ao acesso à justiça. Assim, visa-se um judiciário 

cada vez mais inclusivo, sendo necessária uma reformulação que tem múltiplas abordagens: fazer que 

os direitos já existentes atinjam toda a população, sem fazer qualquer distinção e discriminação 

relativa à situação do indivíduo. É necessário capacitar os profissionais para saberem atuar em prol 

de uma população que tem seus direitos violados, esforço conjunto que envolve não só a atuação do 

judiciário, mas também de outros setores da sociedade, como as universidades (CNDH, 2020). 

 

2.4 O acesso à moradia e o Sistema “Housing First” 

 

O direito à moradia é um dos direitos fundamentais, que se encontra presente na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: 

 

Art. 22 - É responsabilidade do Estado garantir e promover o direito à cidade, à terra, à 
moradia e ao território, devendo formular e executar políticas públicas adequadas para essa 
finalidade, além de estabelecer mecanismos para a reparação desses direitos quando violados 
e para prevenir novas violações. (...) 
Art. 28 - O direito humano à moradia deve ser prioritário na elaboração e na implementação 
das políticas públicas, garantindo o acesso imediato à moradia segura, dispersa no território 
e integrada à comunidade, juntamente com o acompanhamento de equipe flexível que 
responda às demandas apresentadas pela pessoa em situação de rua como participante no 
processo de inclusão. (ONU, 1948). 
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Apesar de serem direitos garantidos pela Declaração, quando se trata de “serem postos em 

prática”, principalmente no Brasil, há uma enorme desigualdade nisso. E isso torna-se mais notável 

quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os moradores de rua, que, 

infelizmente, são considerados insignificantes por grande parte da população, e vivem de forma 

indigna, não tendo a possibilidade de usufruírem de seus direitos: 

 

Art. 30 Os municípios e o Distrito Federal devem implantar diversas estratégias para a 
garantia do direito à moradia, considerando as especificidades das pessoas em situação de 
rua e de seus/suas familiares e dos territórios: 
§1º Incluir as pessoas em situação de rua como público-alvo para concessão de subsídio 
temporário para auxílio habitacional (aluguel social) compatível com o valor de mercado, 
previsto no inciso XI do art. 4º da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, garantindo o direito 
à moradia em outras modalidades após o término do subsídio. 
§ 2º Incluir as pessoas em situação de rua em programa e/ou ação de "locação social", 
consistindo na transferência do usufruto dos imóveis ociosos de propriedade do Estado para 
a garantia de moradia/habitação às pessoas em situação de rua, realizando-se as adaptações 
necessárias para condições de habitabilidade. 
§ 3º Construir casas populares para as pessoas em situação de rua, com proposta de carência 
de tempo para início de pagamento e sem ônus. 
§ 4º Adotar medidas específicas para pessoas idosas em situação de rua, com base no Estatuto 
do Idoso, e para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 
§ 5º Os Programas dos parágrafos 1º, 2º e 3º devem contemplar as pessoas que se encontram 
impossibilitadas de pagar o aluguel social e as que estão em situação de rua e não têm acesso 
ao trabalho e renda. (CNDH, 2020). 

 

É nessa situação que a Resolução 40 e a Declaração dos Direitos Humanos tornam-se 

essenciais. Além de aquela discorrer e corroborar, em seu segundo capítulo, o direito à cidade e a 

moradia, ela possui como preceitos a garantia da dignidade, a reparação de danos, inviolabilidade, 

segurança e entre outros. No que se diz respeito à parte da cidade, os artigos abordam o direito de ir 

e vir, de permanecer em espaço público, em acessar equipamentos e serviços públicos e a não retirada 

de pessoas em espaços públicos pelo fato de estarem em situação de rua. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o termo “dignidade” está incluído entre as 

sete premissas que embasam essa declaração: “considerando que o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (ONU, 1948). A dignidade, neste sentido, é uma 

característica inalienável da condição de ser um “ser humano”. E, tendo como base o conceito de 

dignidade, há uma diversidade de direitos, principalmente, à moradia. A não efetividade desses 

direitos, que a princípio, deveriam ser garantidos para todos os indivíduos, faz parte de uma das 

diversas expressões das desigualdades sociais e do descaso do Estado perante desta população, a que 

está em situação de rua e a que está sem teto. 

O modelo de desenvolvimento econômico, político e social que a sociedade brasileira 

apresenta é excludente e promove a segregação socioespacial de diversas pessoas para as regiões 
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periféricas da cidade, e de outras várias para as ruas e calçadas das regiões centrais. A população em 

situação de rua é um dos segmentos populacionais que mais sofre com esta lógica perversa, seja em 

virtude da inexistência de programas públicos de acesso à moradia adequada, seja pela inadequação 

dos espaços de acolhimento institucional existentes (CNDH, 2020). 

A violação desses direitos, especificamente o de moradia, está sendo, de certa forma 

restringida com a criação do projeto “Housing First”, que visa a garantia de um dos direitos 

fundamentais da Constituição, o direito à dignidade. Possuindo uma moradia, seja ela temporária ou 

permanente, o indivíduo passa a ser reconhecido na sociedade, como um membro pertencente a ela e 

não à margem dela. Tendo uma casa assegurada, diversos são os direitos que são “postos em prática”, 

dentre eles podemos destacar: segurança e privacidade, direitos nos quais na rua, não existem. Dessa 

forma, o projeto “Housing First” vem sendo constantemente utilizado em países europeus e norte-

americanos em substituição ao desgastado modelo “escada”. Esse projeto é uma alternativa em 

relação aos albergues de emergência, pois ao invés de promover pessoas em situação de rua em níveis 

distintos de moradia, já assegura primordialmente uma habitação fixa, seja ela para o indivíduo, seja 

ela a família. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar os potenciais e os limites advindos da resolução 

40 e dos debates realizados ao longo do Projeto (K)línica de direitos humanos e de seus parceiros, 

tendo como pontos centrais de discussão a inviolabilidade do domicílio e do domicílio improvisado, 

direito à educação para todos, acesso ao sistema de justiça, o acesso à moradia e o sistema de 

“Housing First” orientados pelo texto da Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Pode-se pensar que, em seu escopo, a Resolução 40 retoma os diálogos de propor uma maior 

garantia de direitos para as pessoas em situação de rua, trazendo a problemática de volta à pauta de 

discussão. Ainda assim, é necessária uma ampliação das formas de atuação para que sejam 

assegurados todos os direitos previstos, e uma abordagem multissistêmica, com diversas frentes de 

atuação, como a produção de políticas públicas voltadas para garantia do acesso aos direitos pela 

população em situação de rua. Além da criação de políticas públicas, o envolvimento de ONG e 

universidades, que atuam em conjunto com os movimentos que trabalham em prol da população em 

situação de rua, tem muito a contribuir para uma maior evidenciação da questão e para uma maior 

obtenção de direitos, permitindo educação em direitos humanos e a reflexão crítica acerca dos limites 

atuais e os potenciais de desenvolvimento. 
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No que tange ao acesso ao sistema de justiça, ainda que a Resolução 40 aborde a necessidade 

de ampliação, por meio da não discriminação e da capacitação de profissionais para trabalharem em 

prol da população em situação de rua, ainda se faz necessário assegurar que estes direitos sejam 

garantidos. 

Em relação ao direito à moradia, o projeto de “Housing first” visa atuar de forma mais 

imediata, propondo uma alternativa para uma implementação de acesso à moradia de uma forma mais 

imediata, solução que requer um maior apoio do poder público e a criação de políticas públicas que 

garantam o acesso à moradia no longo prazo. A Resolução 40 busca propor diretrizes acerca do direito 

à moradia reforçando o compromisso de assegurar este direito a toda a população. 

Assim sendo, compreende-se que Resolução 40 trata-se de um importante documento, que 

traz em seu texto os principais pontos que devem ser desenvolvidos para se obter um maior ganho de 

direitos para todas as pessoas que se encontram em situação de rua. Este documento é de fundamental 

importância para os movimentos sociais engajados nessa luta, e, portanto, deve ser constantemente 

observado a fim de que se possam ampliar os direitos para todos. 
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Vidas Negras:  o racismo estrutural, a inserção do negro                                                                  

na sociedade e a Lei nº 10.639/03 

 

Amanda Francisco Gabriel1 
Rodrigo Tavarayama2 

 

RESUMO 

O presente trabalho procurou compreender melhor o contexto histórico em que a comunidade negra foi inserida após a 
abolição da escravatura em 1888, analisando a negligência e o desamparo do governo brasileiro com os recém-libertos e 
como os reflexos do sistema escravocrata e racista persistem até os dias atuais. Tal negligência influenciou na inclusão 
do negro na sociedade, excluindo a comunidade negra socialmente, economicamente e culturalmente, resultando em 
estatísticas de desigualdade raciais que afetam diariamente a vida de pessoas pretas e pardas. Ademais, procuramos 
conceituar o termo “racismo”, a fim de compreender melhor a amplitude dos fatores correlacionados ao tema, utilizando 

da bibliografia científica disponível para fins referenciais. A compreensão acerca da promulgação da Lei 10.639/03 e seus 
desdobramentos e impactos na sociedade permitiu analisar que a existência de um alto índice de desigualdade em relação 
ao acesso educacional por parte das pessoas pretas e pardas, observando que tais estatísticas aumentaram a partir de 
políticas de ações afirmativas. 
 
Palavras-chave: Racismo. Lei 10.639/03. Sociedade. Negligência. 

 

Black Lives:  structural racism, black insertion                                                          

in society and Law Nº 10.639/03 

 

ABSTRACT 

This paper addresses the historical context in which the black community was inserted after the abolition of slavery in 
1888, highlighting the negligence and helplessness of the Brazilian government towards the newly freed, showing that 
the reflexes of the slave and racist system persist to the present day. Such negligence influenced the inclusion of black 
people in society, excluding the black community socially, economically and culturally, statistics in racial inequality 
statistics that daily affect the lives of black and brown people. Furthermore, we sought to conceptualize the term “racism”, 

in order to better understand the range of factors related to the topic, using the scientific literature available for reference 
purposes. The understanding about the enactment of Law 10.639 / 03 and its consequences and its consequences and 
impacts on responsible society that the existence of a high rate of inequality in relation to educational access by black and 
brown people, noting that these statistics increased from affirmative action policies. 
 
Key words: Racism. Law 10.639/03. Society. Neglect. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Durante a maior parte da história do Brasil, vide a colonização iniciada no século XVI, é 

possível observar a instalação de uma política segregacionista e preconceituosa gerada pela 

supremacia vigente a época. As estatísticas que carregam um grande aumento nos casos de racismo 
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decorrente de acontecimentos atuais, podem ser interpretados como resultado da negligência do 

Estado nos anos subsequentes de 1888, ano da abolição da escravatura, em que a população liberta 

teve seus direitos retirados e negligenciados durante décadas. 

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019), um jovem negro é assassinado a 

cada 21 minutos e, também, segundo dados do referido uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances 

de ser vítima de um homicídio. Baseando-se nos dados apresentados, são perceptíveis os reflexos de 

um racismo estruturado desde a colonização brasileira. É crucial ressaltar a importância de levantar a 

bandeira da luta incessante dos negros que aqui residem, que mesmo após 133 anos após a abolição 

da escravatura, continuam sendo discriminados e excluídos da sociedade. 

A partir do que foi exposto, objetivou-se discutir neste artigo algo acrônico, que está enraizado 

na sociedade desde as primeiras manifestações de uma cultura de superioridade racial implantada por 

meios violentos e antidemocráticos. Atualmente, a população negra continua tendo privações sociais 

quanto a emprego e condições básicas de vida, pois de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em uma pesquisa realizada em 2020, o desemprego entre negros é 71% maior 

do que entre pessoas brancas. As estatísticas apontam o problema de inserção do negro no mercado 

de trabalho, o que acarreta, possivelmente, a uma vida de pobreza e miséria. 

Ainda de acordo com estudos feitos pelo IBGE, em 2019, demonstra-se que apenas 29,9% 

dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas negras, mesmo a população brasileira sendo formada 

por 55% da população negra, dados que reafirmam a necessidade de discutir e implementar medidas 

equitativas na sociedade. 

Por meio deste artigo, discutimos objetivamente o racismo estrutural instituído na sociedade 

em prol de um grupo patógeno, evidenciando a negligência do governo para com os recém-libertos 

após séculos de escravidão. Ademais, foi discutida a questão da falta de abordagem mais crítica em 

torno do racismo e da discriminação racial nas escolas públicas brasileiras. Observa-se que a Lei n° 

10.639/03 na prática, encontra desafios e resistências para ser implementada efetivamente, o que tem 

contribuído para reforçar estereótipos, a marginalização e o esquecimento dos povos africanos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a de revisão bibliográfica, pesquisa e análise de 

dados estatísticos, leitura de artigos e revistas científicas. A realização da coleta de informações foi 

realizada por etapas, sendo a primeira voltada para organização das ideias abordadas nos tópicos 

expostos, e as demais etapas referentes à aplicação dos dados coletados em ordem lógica e coesa. 
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Estes foram coletados a partir de critérios referentes à sua especificidade, ou seja, que apresentem 

direta ou indiretamente os índices de inserção do negro na sociedade brasileira. 

 

3 A NEGLIGÊNCIA DO GOVERNO BRASILEIRO COM OS RECÉM-LIBERTOS 

 

Após mais de trezentos anos de escravidão, no dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, com 

o poder que lhe foi concedido na época, sancionou a lei Áurea (Lei N° 3.353), que aboliu a escravidão 

no Brasil. É comum acreditar que, após a assinatura do documento, o racismo findou-se subitamente, 

fato esse que infelizmente não ocorreu. 

Entretanto, é necessário ressaltar que a promulgação da Lei Áurea não foi um ato solidário, 

tampouco um ato de heroísmo da Princesa Isabel. Segundo Priore (2013), Isabel foi educada e inserida 

desde muito cedo nos assuntos políticos da época, todavia não demonstrava interesse em atuar 

politicamente. A sua falta de interesse por assuntos políticos, principalmente na luta abolicionista, é 

visivelmente perceptível em suas cartas, na qual constava alusão aos escravos como algo normal, sem 

demonstrar nenhuma compaixão ou preocupação. Ademais, o verdadeiro motivo para a abolição da 

escravatura encontrava-se nos interesses econômicos do país, visto que após a abolição ocorrida nos 

Estados Unidos da América em 1865, o interesse político e econômico na luta abolicionista previa o 

aumento da mão-de-obra e intensificação do mercado, tendo em vista que o momento presente 

condizia com a Segunda Revolução Industrial (PRIORE, 2013). 

Com a abolição da mão-de-obra escrava, os recém-libertos se depararam com uma realidade 

distinta da qual estavam submetidos, ou seja, uma sociedade capitalista controlada por uma 

aristocracia racista. Uma parcela significativa desse grupo de pessoas se direcionou para as cidades, 

enquanto outros se dispersaram pelos estados brasileiros em busca de seus familiares. Entretanto, 

muitos dos recém-libertos, ao se depararem em um estado de necessidade e desamparo, submeteram-

se a marginalidade como único meio de sobrevivência (FERNANDES, 2008). 

Nessa mesma época, de acordo com Amaral (2011), a ideia de eugenia, que iniciou suas 

manifestações na Europa, começou a se propagar pelo Brasil, alavancando a teoria do branqueamento 

da população brasileira, discurso inspirado nas ideias defendidas na Europa, para adotar medidas 

drásticas de eliminação dos negros na sociedade brasileira. 

Segundo Abreu (2014), o governo implantou medidas sanitárias para reduzir e dissipar a 

população negra, visto que os bairros, os denominados “cortiços”, nos quais se alojavam, eram 

considerados locais sujos e de alto contágio de doenças. O propósito do governo com essas medidas 

“sanitárias”, na verdade, camuflava a discriminação racial praticada pelos governantes, levando a 

população negra à miséria e à morte pela fome ou pelas doenças que poderiam estar ligadas ao local 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

220 

de convívio dos referentes, isso porque a Inspetoria de Higiene Pública e a Academia de Medicina 

acreditavam que as pragas que assolavam o país entre o século XIX e XX advinham desses bairros. 

O bairro Liberdade, na cidade de São Paulo, pode ser citado com um dos exemplos do referido 

plano governamental, visto que simboliza a cultura japonesa; este, antes dessa simbologia, 

representava a incessante luta dos escravos contra a cultura racista do Brasil, que se iniciou no século 

XVI. De acordo com Marz (2020), em seu livro “Indivisível”, o nome liberdade simbolizava a 

libertação dos escravos após a assinatura da Lei Áurea, que, depois da política de eugenia implantada 

no Brasil foi banalizada e substituída por outra cultura como forma de exterminar qualquer vestígio 

da cultura negra no país. 

Em 1890, o Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, após ser pressionado pelos senhores de 

engenho, ordenou que todos os documentos de compra e importação de escravos fossem queimados, 

fato esse que dificultou ainda mais a vida da população negra no Brasil, dado que, sem os documentos 

pessoais, nenhuma criança poderia ser matriculada nas escolas, o que afastou cada vez mais os negros 

de uma realidade próspera (LACOMBE; SILVA; BARBOSA, 1988). 

É importante destacar que, desde a libertação dos escravos no Brasil, os poderes 

governamentais negaram assistência aos libertos, o que dificultou a sobrevivência e a adaptação deles, 

uma vez que lhes foram negadas alimentação, moradia, educação e saúde. Essa perpetuação do 

racismo na estrutura da sociedade brasileira, que desencadeou com a negligência do governo, é 

intitulada como “Racismo Estrutural”, que, como veremos nos próximos tópicos, retirou as 

oportunidades de uma sociedade mais justa e igualitária (ALMEIDA, 2018). 

Em suma, apenas a assinatura da Lei Áurea não foi o suficiente para garantir a inserção do 

negro na sociedade pós-abolição, tendo em vista o contexto social histórico. Muitos dos recém-

libertos foram expostos a uma realidade desigual e antipática, que se fortalecia a partir das ações do 

governo para dificultar a hospitalidade em relação à comunidade negra no país, como, por exemplo, 

as demolições de bairros construídos a partir do abandono governamental no que se refere aos recém-

libertos. 

 

3.1 A demolição do Cortiço Cabeça de Porco 

 

Após a abolição da escravatura, muitos dos recém-libertos, desamparados pelo governo, 

criaram seus refúgios em bairros abandonados nas diversas cidades brasileiras. A partir dessa 

negligência, formaram-se conglomerados urbanos do grupo social que fora, até então, escravizado 

por séculos. Esses bairros eram denominados, pelos políticos representantes de 1889, anti-higiênicos 

e tidos como locais propícios à propagação de doenças (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1893). 
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Um dos exemplos que pode ser citado como símbolo da luta e do sofrimento dos negros, foi 

a demolição do cortiço Cabeça de Porco após a libertação dos escravos, o qual foi impetuosamente 

aniquilado pelo governo que, no século XIX, ainda buscava a eugenia e a purificação brasileira 

através da imigração de pessoas vindas de outros continentes para suprir a mão de obra no país, e 

pelo arruinamento dos bairros considerados símbolos de resistência negra desde a libertação dos 

escravos (LUESKA, 2017). 

No dia 26 de janeiro de 1893, O Cortiço Cabeça de Porco, localizado na cidade do Rio de 

Janeiro, foi brutal e impiedosamente demolido por multidões enfurecidas que, alienadas pelo líder 

racista Barata Ribeiro, buscavam apurar a capital brasileira. Todos os jornais no dia da demolição se 

referiram ao trágico acontecimento como “um grande espetáculo”, que visava aprimorar a cidade 

brasileira (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1893). 

Segundo relatos dissimulados das figuras públicas, o bairro foi descrito para a elite, através 

do noticiário “Gazeta de Notícias”, como “uns pardieiros que transformavam a rua do Machado 

Coelho num escandaloso funil”, onde, segundo as falas do antigo prefeito Barata Ribeiro, se tratava 

de um conglomerado anti-higiênico de alta propagação de doenças, o que desestabilizava a cultura e 

a aparência do Brasil. 

De acordo com a interpretação dos noticiários de 1893, o objetivo dos líderes políticos não 

era apenas exterminar fisicamente os negros, mas também socialmente, destruindo qualquer traço de 

vestígio cultural que lhes pertencesse, fato esse que pode ser notado pela seguinte frase retirada do 

noticiário “Gazeta de Notícias”, no Rio de Janeiro: “Durante todo dia uma concurrencia enorme de 

curiosos acercou-se das portas da exctinta estalagem, admirando-se da victoria alcançada pela 

administração publica sobre aquella escandalosa cabeça de porco, de triste memória” (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 1893, p.1). 

Esse trágico episódio, ocorrido há mais de um século, ainda reflete nas ações políticas até 

hoje. Por trás das “boas intenções” e de “medidas sanitárias”, ocultam-se ações discriminatórias que 

visam uma eugenia brasileira atrelada ao sofrimento das classes mais vulneráveis que se encontram 

ainda desamparadas e negligenciadas pelo poder público. Exemplos que ilustram esse fato são as 

chacinas realizadas em bairros periféricos, como o Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em maio 

de 2021, o qual foi palco de uma operação policial que resultou na morte de vinte e sete indivíduos. 

Segundo Sinhoretto (2011), a promulgação da Constituição Federal de 1988 proporcionou 

diversos estudos na área das ciências sociais, onde a temática justiça despertou o interesse dos 

estudiosos, principalmente no que se refere ao seu acesso. Desde então, os estudos acerca de violações 

praticadas pelos agentes do Estado vêm sendo pautados nos noticiários e nas pesquisas atuais, se 
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referindo não apenas em violações passados, como, por exemplo, a demolição do cortiço cabeça de 

porco, mas, também, em acontecimentos atuais, como as chacinas resultantes de ações policiais. 

 

4 AS TRÊS DIMENSÕES DO RACISMO 

 

Abordar um conceito universal e absoluto do termo “racismo” implica o uso de apenas uma 

definição, concreta e imutável, para diferentes categorias de dissipação de ideais e expressões racistas, 

sendo elas veladas pela ignorância intelectual e expressões de caráter humorístico que deflagram 

anedotas com conteúdo racistas e preconceituosos. A despeito disso, quando analisamos as teorias 

sociológicas que buscam conceituar o termo deferido, se destacam três abordagens teóricas como 

sendo as principais. 

A primeira delas trata o racismo fundamentado em ideologias, doutrinas ou um conjunto de 

ideias que, em sua natureza, tragam consigo uma inferiorização de determinados grupos por uma 

específica característica que os tornem inferiores. Segundo essa teoria, é impossível não atribuirmos 

o racismo ao conceito de “raça”, pois todas as ações racistas decorreriam de uma concepção 

ideológica do que é raça (MILES, 2004). 

A segunda teoria aborda o racismo como tendo uma precedência causal e semântica das ações. 

Logo, as ações decorreriam de ideologias articuladas e, portanto, as ideias não seriam o principal 

elemento da definição; as práticas discriminatórias estariam ligadas à falta de clareza cognitiva nas 

formulações de ideias, definindo o racismo como um conjunto de ações humanas irrefletidas de 

práticas contemporâneas discriminatórias (SHEPHERD, 2008). 

Já a terceira teoria aborda a institucionalização e a estruturação do racismo, pois só seria 

possível discernir estruturas racistas de outros tipos de estrutura fazendo alusão às ideologias que as 

engendraram (FREDRICKSON, 1999). Portanto, para analisar criteriosamente e definir 

concretamente as práticas racistas, seria necessário expor as causas que, estando estruturadas na 

sociedade, levariam a recorrência da prática de atos discriminatórios até os dias atuais. 

Em um país em que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), 

a evasão escolar aumenta anualmente, isso pode prejudicar a compreensão quanto às definições do 

termo “racismo”, que podem estar amplamente desviadas de seu atributo, tendo em vista que o 

conceito ainda se encontra abstrato para algumas pessoas que não possuem acesso ao ensino no país. 

A partir disso, quando conceituamos o termo citado, é possível abordar de forma mais incisiva 

determinado assunto. 

Ademais, se tratando da primeira tese apresentada, é necessária uma análise mais ampla e 

crítica ao conceito de raça, se iniciando pelo contexto histórico em que o termo foi inserido. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

223 

Hobsbawn (1977) aponta que, com a publicação do livro “A origem das espécies” de Charles Darwin, 

em 1859, iniciou-se uma concepção de superioridade de etnias, pois, segundo a teoria do 

evolucionismo, existiria a prevalência do mais forte e adaptado sobre o mais vulnerável, o que 

contribuiu para a dissipação de ideias discriminatórias. Aderindo ao evolucionismo, ainda que de 

forma errônea, criou-se o Darwinismo político e social, que, em períodos coloniais, buscava justificar 

a colonização e a exploração de outras terras e culturas como uma espécie de “seleção natural”, em 

que os países ocidentais teriam maior domínio e prevalência sobre os demais, criando-se assim a 

superioridade racial dos brancos sobre o restante, fruto da eugenia europeia (HOBSBAWN, 1977). 

Não obstante a isso, Munanga (2003) afirma que, a partir de 1900, os cientistas e biólogos 

especializados em biologia molecular, relataram a insustentabilidade do cientificismo da palavra 

“raça”, pois o termo raça não seria um objeto real de estudo para a ciência e a biologia, ou seja, as 

características etnológicas em nada alteravam a sucessão de “genes bons”. Logo, segundo Guimarães 

(2005), o conceito de raça está atrelado a caracterizar as distinções entre culturas e etnias, estando 

desassociada a qualquer relevância cientificamente biológica. 

Assim, como citado por Chinellato (1996), é possível notar a importância da implementação 

de políticas voltadas para a educação, de modo a coibir práticas racistas e preconceituosas. Ao 

abordarmos essas práticas discriminatórias no âmbito educacional, podemos inibir tais atos através 

da exposição de fatos científicos atribuídos à exposição da importância social, econômica e cultural 

do negro para a construção da sociedade e também expor os atos de negligência ocultados pelo 

governo durante décadas, no qual a comunidade negra foi inserida desde a abolição da escravatura. 

 

4.1 A Lei 10.639/03 e a Estruturação do Racismo nas Escolas Brasileiras 

 

As escolas brasileiras, além de contribuírem para a formação educacional, apresentam uma 

importante função social de instruir o aluno social e culturalmente. No entanto, segundo Chinellato 

(1966), as escolas sempre buscaram “distribuir” o melhor ensino para a supremacia de uma 

determinada sociedade, ampliando a exclusão de grupos minoritários e acentuando a segregação entre 

pessoas de uma mesma comunidade; um exemplo intrínseco a isto é o descaso com as crianças recém-

libertas, promovido pelo governo, que, mesmo após a assinatura da Lei Áurea, não garantiu o acesso 

à educação pela população negra. 

Sendo assim, visando combater e reparar danos ancestrais ocorridos no Brasil colonial, foi 

publicado em 9 de janeiro de 2003 a Lei n° 10.639/03, alterando a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, onde o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluiu o estudo da 

História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
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formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica 

e política pertinentes à História do Brasil (BRASIL, 2003a). 

Entretanto, a promulgação desta lei não foi instantânea, tampouco acolhida rapidamente. 

Antes de sua aprovação, em 1999, e sua publicação, em 2003, o projeto de lei passou por várias 

alterações e críticas em relação à proposta inicial. Ela sofreu dois vetos, sendo um deles a proposta 

de integrar 10% dos estudos de História e Educação Artística, sendo esta porcentagem voltada para 

estudos relacionados a temática africana e afro-brasileira, o qual foi considerada inconstitucional 

(BRASIL, 2003b). 

Já o segundo veto foi a despeito da proposta de capacitação dos professores e mestres quanto 

ao tema afro-brasileiro, sendo considerado contrária ao interesse público da Lei Complementar n° 95, 

de 26 de fevereiro de 1988, além de ser considerado inviável, pois a formação profissional dos 

educadores brasileiros não deveria ser objeto da lei (BRASIL, 2003b). 

Desse modo, a aprovação da Lei 10.639/03 garante o ensino da história africana e afro-

brasileira nos ensinos fundamental e médio, além de inserir o dia 20 de novembro como o dia 

Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, data esta que deve ser utilizada para 

conscientizar os alunos, promover a reflexão e o debate sobre os sórdidos anos de escravidão e suas 

consequências na contemporaneidade. 

Acerca dos fatos apresentados, é necessário evidenciar a importância do estudo de 

determinados grupos sociais mais vulneráveis, como a comunidade negra, tendo em vista que as 

instituições educacionais devem garantir um ensino de qualidade e proporcionar uma boa convivência 

social dentro de uma determinada comunidade, ou seja, o papel educacional não deve apenas ser os 

conteúdos curriculares, mas também o de garantir a boa relação e convivência social (FREIRE, 1967). 

Quando a educação falha, os acontecimentos subsequentes tendem a ser decadentes, pois a base 

educacional pode vir a refletir em ações futuras assim como é possível observar no Brasil. Um 

exemplo deste fato é o de Ndeye Fatou Ndiay, adolescente negra estudante de uma escola particular 

que, segundo o portal de notícias “Isto é”, foi humilhada e discriminada pelos colegas de sala. Ainda 

nesta mesma instituição, os professores denominaram-se “fracassados”, por acreditarem que suas 

aulas foram insuficientes para a educação dos alunos, frente ao acontecimento no ano de 2020, 132 

anos após a abolição da escravatura. Não se trata de um fato isolado, mas que é corriqueiro e presente 

no ambiente escolar e outros. 

A aprovação dessa legislação, fruto de uma pressão social realizada por movimentos 

antirracistas e seus colaboradores, implementou uma política educacional, através da Lei n° 

10.639/03, que permitiu a inserção do negro nos âmbitos social, político e econômico, através de uma 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

225 

intervenção estatal que permita alterar positivamente as relações sociais no âmbito escolar e nas 

relações étnico-culturais (SILVA, 2008). 

Entretanto, os avanços promovidos pela lei encontram-se em estágios diferentes entre as 

instituições públicas brasileiras, pois sua implementação não é infringível, tampouco resistente à 

negligência educacional; porém, a aplicação da legislação, apesar das objeções feitas desde a sua 

publicação, contribuiu para legitimar práticas pedagógicas antirracistas e auxiliar na formação pessoal 

do indivíduo, trata-se de um processo ainda marcado por evoluções e tensões (GOMES; JESUS, 

2013). 

 

4.2 O Racismo em Livros Didáticos de Língua Portuguesa 

 

A despeito da lei 10.639/03, é válido ressaltar a recorrência do racismo em livros didáticos no 

âmbito educacional, como recurso utilizado pelos docentes dos ensinos fundamental e médio. Isso se 

evidencia pela realização de pesquisas acerca de fontes escritas que possuem teor racista, como, por 

exemplo a feita por Chinellato (1996), que estudou a falta de inserção do negro nas crônicas dos livros 

didáticos de língua portuguesa. 

Antes da obrigatoriedade de inserir a história afro-brasileira e a luta incessante dos negros na 

sociedade brasileira, prescrita pela lei citada anteriormente, os enunciados presentes nos materiais 

didáticos escolares negligenciavam a história dos negros no Brasil, e excluíam a comunidade negra 

da realidade social, apontando tais como insignificantes e enaltecendo o branco através de crônicas, 

fábulas e pela própria história brasileira, descrevendo os europeus como “salvadores da pátria” 

através de termos como “descobrimento do Brasil”, além de trazer uma figura do personagem negro 

vinculada somente a escravidão, diferente dos personagens brancos retratados como a grande nobreza 

em um sistema monárquico (SILVA, 2008). 

Em sua pesquisa, Chinellato (1996) analisou as 100 crônicas mais frequentes em 127 amostras 

de livros didáticos de língua portuguesa, da 5ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

Em suas análises, é notório a presença de um estereótipo preconceituoso de personagens negros sem 

representatividade social, e sujeitos à papéis inferiores e decadentes na narrativa. Os resultados 

obtidos pela pesquisadora confirmaram a inferiorização do negro na sociedade através dos enredos 

presentes nos livros, nos quais pessoas brancas eram os principais representantes, além da aparição 

dos negros como desempregados ou profissionais com menor prestígio. Também é perceptível a falta 

de cenários familiares envolvendo pessoas de pele negra, expondo crianças negras em situações 

negativas, diferentes de crianças brancas ilustradas em cenários felizes e prósperos. 
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Além da predominância do estereótipo miserável e infeliz da comunidade negra, lhes eram 

atribuídas características estéticas grotescas e estereotipadas, tratando-os como coadjuvantes e sem 

possibilidade de atuação na narrativa. Em contrapartida, os personagens brancos apareciam com 

maior autonomia, protagonizando cenários felizes e contextos sociais de maior prestígio 

(CHINELLATO, 1996). 

Abaixo, encontra-se o trecho retirado do livro de Silvio (2008), que, partindo das análises 

feitas por Chinellato (1996), identificou oito personagens dentre os demais das crônicas selecionadas, 

em que todos os personagens negros, sem exceção, eram estereotipados como pobres, miseráveis, 

delinquentes e portadores de um cargo decadente: 

 

Os personagens, listados por crônica, foram: 1) garoto de 16 anos, preto, tomado como 
assaltante; 2) empregada doméstica e pintor “atrevido”, “descarado”, “sem-vergonha”; 3) 

“sambista de cor”; 4) prostitutas, “uma mulata e alta e uma baixa e preta”, “ambas pobres e 

feias”; 5) empregada doméstica; 6) “preto baixo, forte e desdentado”, malandro que aplica 

golpe em médicos; 7) “negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostada no poste 

como um animalzinho”; 8) “casal de pretos”, “compostura humana”, “uma negrinha de seus 

três anos, toda arrumadinha no vestido pobre”, “três seres esquivos”, “a negrinha finalmente 
agarra o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo”. (SILVA, 2008, p.15). 

 

Contudo, as alterações feitas pela Lei 10.639/03 não se limitam exclusivamente ao conteúdo 

programático das disciplinas de História e Sociologia, mas também na linguagem coloquial e 

pejorativa presente nos livros de Língua Portuguesa da década de 1990, ressaltando a importância de 

discutir a contribuição desses termos preconceituosos na estruturação do racismo na sociedade, tendo 

em vista o teor racista dos conteúdos presentes na grade curricular nas instituições de ensino 

brasileiras. 

Para Gomes (2012), a cultura negra é fortemente inserida no contexto político, social e cultural 

do país, afirmação que pode ser denegada a partir de pesquisas realizadas pelos órgãos públicos que 

apontam uma persistência na desigualdade racial. Entretanto, segundo Araújo (2015), as dificuldades 

de implementação da Lei n° 10.639/03 implica em uma desigualdade social que dificulta o acesso ao 

ensino fundamental e médio no Brasil. 

Em síntese, os empecilhos que dificultam a implementação da história afro-brasileira no país, 

refletem em uma sociedade sem a consciência da importância de inserir a comunidade negra no 

cenário brasileiro, contribuindo para a desigualdade social que persiste no contexto social, político e 

econômico que os negros estão inseridos, e colaborando para a falta de consciência da notória 

importância de afixar o negro nas instituições de ensino superior. 
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4.3 A Inserção do Negro nas Universidades Brasileiras 

 

Os reflexos da negligência governamental com a população negra após a promulgação da Lei 

Áurea perpetuam-se até os dias atuais, instaurando uma política segregacionista no plano de ensino 

básico, causando impactos ao acesso do ensino superior por pessoas pretas e pardas, resultados da 

segregação de conhecimento implementado nos ensinos fundamental e médio, além de refletirem uma 

desigualdade social estruturada desde a abolição da escravatura em 2018. 

O percentual de alunos jovens negros e pardos matriculados no ensino superior em 2005, 

segundo o IBGE, era de apenas 5,5%, porém esse percentual aumentou lentamente entre 2005 e 2015; 

a porcentagem de alunos negros e pardos matriculados no ensino superior, em 2015, foi de 12,8%, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005). Em 2018, apesar de a 

população negra representar 55,8% dos brasileiros, pela primeira vez o percentual de discentes negros 

e pardos matriculados no ensino superior ultrapassou a metade das matrículas em universidade e 

faculdades privadas, sendo essa taxa de 50,3%, segundo dados obtidos do órgão federal IBGE 

(BRASIL, 2018). 

Entretanto, essas estatísticas não existiam antes do ano 2000, visto que as políticas de ações 

afirmativas referentes ao plano de ensino superior, como, por exemplo, a implementação de pesquisas 

que buscavam quantificar a participação do negro nas universidades, promovidas pelo IBGE, foram 

implantadas apenas no início do século XXI, mais especificamente a partir do ano 2000, ações que 

resultaram em iniciativas de instaurar um método de quantificar a identidade racial dos alunos nas 

universidades brasileiras através de censos e de pesquisas por amostragem para sanar essa lacuna. 

Ademais, a primeira ação positiva iniciou-se em 2001, a partir de voluntários militantes e 

simpatizantes do movimento negro, que forneceram gratuitamente para jovens da periferia do Rio de 

Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades, cursos de pré-vestibular com o intuito de inserir o jovem 

negro nas universidades brasileiras. As aulas eram ministradas em espaços fornecidos por entidades 

religiosas ou associações comunitárias, no qual o número desses núcleos estimou-se em 800 

espalhados por todo o país (ARAÚJO, 2001). 

A despeito disso, em 9 de novembro de 2001, o governador Anthony Garotinho, do Rio de 

Janeiro, sancionou a Lei n° 3.708 que decretava a reserva de, no mínimo, 40% das vagas das 

universidades cariocas voltadas para estudantes negros. Essa legislação modificou a Lei n° 

3.524/2000, que reservava 50% das vagas das instituições cariocas de ensino superior, como a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF), aos estudantes oriundos de escola pública. 
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Essas mobilizações já vinham acontecendo em 1999, quando a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania aprovara o projeto de Lei n° 650, que designava 20% das bolsas universitárias 

para jovens negros e pardos. Entretanto, o sistema de cotas raciais foi aprovado, com unanimidade, 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apenas em 2012, instruindo as universidades públicas 

brasileiras a designarem 50% de suas vagas para negros e pardos, indígenas e pessoas com deficiência 

(GUIMARÃES, 2003). 

A promulgação da Lei n° 12.711 em 29 de agosto de 2012, traz em seu art. 1° a inclusão de 

50% das vagas de universidades voltadas para estudantes que tenham cursado o ensino médio 

integralmente em escola pública, em que o Art. 3° desta lei complementa que as vagas citadas no art. 

1° serão preenchidas por pessoas que se autodeclararem pretos, pardas e indígenas e por pessoas com 

deficiência no termo da legislação (BRASIL, 2012). Após a publicação e, consequentemente, a 

aplicação desta legislação, as estatísticas coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa 

(IBGE), em pesquisas realizadas no ano de 2016, apontaram um crescimento nas matrículas de jovens 

pretos e pardos em universidades federais, consequências da implementação das cotas raciais nos 

vestibulares universitários do país. 

A inclusão da comunidade negra no âmbito acadêmico implica em estruturar uma sociedade 

que ofereça oportunidades de acesso ao plano educacional brasileiro, o qual foi retirado e, 

posteriormente, negligenciado pelo poder governamental à comunidade negra durante séculos, o que 

limitou a anexação do negro nos âmbitos social e econômico. A partir da implementação de cotas 

pela Lei n° 12.711/12, a participação ativa da população negra nas universidades públicas brasileiras 

teve sua porcentagem elevada gradativamente, aumento perceptível através dos resultados obtidos 

nesta pesquisa. 

 

5 RESULTADOS 

 

É notória a importância da adesão de políticas de ações afirmativas para a inclusão do negro 

na sociedade atual, visto que a partir das medidas aderidas pela República em relação ao acesso do 

plano de ensino básico brasileiro, o aumento das matrículas por pessoas pretas e pardas no ensino 

superior aumentaram consideravelmente, resultado da aplicação de cotas raciais nos vestibulares de 

universidades públicas, como é possível notar no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 - Proporção de estudantes do ensino superior por cor ou raça - em % 

 
Fonte: IBGE, 2016, 2017, 2018. 

 

É possível analisar que a implementação de cotas raciais nos vestibulares de instituições 

públicas de ensino superior foi de extrema e notória importância para a inserção do negro nas 

universidades, tendo em vista que, nas instituições de ensino privado, o número de pessoas pretas e 

pardas matriculadas no ensino superior ainda é desigual em relação ao número de pessoas brancas 

matriculadas. 

O percentual de alunos negros matriculados nos cursos superiores foi aumentando 

gradativamente desde a promulgação da lei de cotas (Lei n° 12.711/12), que foi implementada em 29 

de agosto de 2012. Os resultados passaram a ser maiores a partir de 2016, pois está previsto no art. 

8° desta lei que o prazo para que as instituições implementassem as medidas previstas no art. 1° da 

mesma lei fosse de até 4 (quatro) anos, a partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral 

disposto nesta Lei (BRASIL, 2012). Entretanto, embora a porcentagem de estudantes negros 

matriculados no ensino superior público brasileiro tenha aumentado gradativamente, o acesso ainda 

continua desigual. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2017, foi relatado que 22,9% da 

população branca com mais de 25 anos tinha ensino superior completo, enquanto esta mesma análise 

com a população negra resultou em apenas 9,3% de pessoas com ensino superior completo. 

Como podemos analisar no gráfico, em instituições privadas de ensino superior, a 

porcentagem de alunos negros continua inferior ao número de estudantes brancos, tendo em vista que 

a pesquisa realizada em três anos sequentes apontou uma persistência na diferença de matrículas entre 

alunos brancos e negros, revelando a importância das políticas públicas de cotas raciais para o acesso 

da comunidade negra ao ensino superior (DIAS; JUNIOR, 2018, p. 80). 

Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos (EUA), realizaram estudos que 

apontaram uma eficácia em relação à implementação de políticas afirmativas como, por exemplo as 

cotas raciais, com que houve um aumento de 9,8% no número de estudantes universitários pretos e 
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pardos, de 10,7% de estudantes de escolas públicas e 14,9% de estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo em universidades (ANDES, 2020). 

Em suma, a partir dos dados apresentados, é possível inferir que medidas de ações afirmativas 

devem ser implementadas não somente para garantir a inserção do negro nas instituições de ensino 

superior, através de cotas raciais, por exemplo, mas também adotar medidas que implementem a 

democratização do acesso aos vestibulares e, consequentemente, no acesso aos cursos superiores de 

rede pública como, por exemplo a disponibilização de cursos gratuitos preparatórios para 

vestibulares. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São notórios os reflexos sociais, econômicos e estruturais da negligência governamental que 

se perpetuou incessantemente na sociedade brasileira, o que afetou a inserção do negro nos diversos 

setores nacionais, tal como o acesso ao plano básico educacional do Brasil. Em oposição a essa ação 

intencional, abordamos as políticas de ações afirmativas que visam “reparar” os danos ancestrais 

causados pelo segregacionismo europeu. Essas ações afirmativas, exemplificadas pela promulgação 

da Lei n° 10.639/03 e pela Lei n° 12.711/12, resultaram em um aumento estatístico positivo em 

relação à inserção do negro na educação. 

Ademais, embora as leis apresentadas estejam em constante processo de implementação 

eficaz, são perceptíveis os avanços sociais promovidos pela aplicação das normas como, por exemplo 

o aumento das estatísticas de alunos pretos e pardos matriculados em instituições públicas de ensino 

superior e o fortalecimento dos movimentos de luta e resistência negra, logo após a inserção dos 

estudos afro-brasileiros nos ensinos fundamental e médio. Além disso, os impactos pessoais 

promovidos a partir dessa produção científica, no cotidiano individual dos pesquisadores, 

apresentam-se em forma de uma análise crítica a respeito da universidade frequentada 

cotidianamente, além da observância das políticas públicas adotadas pelos municípios em que habita 

cada autor, analisando por fim o a inserção do negro em nosso ciclo acadêmico. 

Em síntese, os reflexos negativos resultantes de um sistema escravocrata racista e 

segregacionista perpetuam-se até os dias atuais, efeitos esses que denominamos racismo estrutural. A 

adesão de normas afirmativas que visam corrigir erros governamentais de década passadas, como 

criação de leis reparatórias, é indispensável para o combate aos atos que, mesmo após 133 anos após 

a abolição da escravatura, ainda persistem na sociedade atual. 
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RESUMO 

Neste artigo, temos como objetivo descrever e analisar práticas extensionistas desenvolvidas através da parceria entre o 
Projeto de Extensão (K)línica: Direitos Humanos Cidadania, o Canto da Rua Emergencial, a Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo Horizonte e o Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos. Visamos convergir saberes e 
práticas, objetivando a promoção de cuidado, cidadania e direitos humanos da população em situação de rua, tendo em 
vista os rearranjos necessários devido à pandemia do Coronavírus, e a potencialidade das construções dialógicas 
proporcionadas pelos encontros nas capacitações. Para isso, utilizamos, como metodologia de apoio, a ética de cuidado 
presente nas estratégias de redução de danos. 
 
Palavras-chave: Práticas. Cuidado. Extensão. Drogas. 

 

Canto da Rua Emergencial and (K)línica de Direitos Humanos:                                             

contributions on the making of Harm Reduction 

 

ABSTRACT 

In this essay, we aim to describe and analyze practices developed by virtue of a joint initiative between two extension 
projects, namely, “(K)línica: Direitos Humanos Cidadania” and “Canto da Rua Emergencial”, alongside the Homeless 

Ministry of the Archdiocese of Belo Horizonte and the Human Rights Defense Center. By converging knowledge and 
action, we aim to foster care, citizenship and human rights within the homeless community, while taking into account 
both the rearrangements made necessary due to the Coronavirus pandemic and the potential of dialogic constructions 
provided by the training meetings. In order to do so, we used, as a supportive methodology, care ethics within harm 
reduction strategies. 
 
Keywords: Practices. Care. Extension. Drugs. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A crise instaurada pela COVID-19 acirrou as desigualdades e injustiças sociais existentes, 

impactando consideravelmente determinados grupos sociais vulneráveis, entre eles as pessoas em 

situação de rua. Diante do cenário, alguns movimentos sociais, juntamente com entidades e órgãos, 
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4 Graduando em Psicologia, PUC Betim. E-mail: renan_garcia16@hotmail.com 
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articularam uma série de ações e intervenções emergenciais. O projeto Canto da Rua Emergencial foi 

desenvolvido com a finalidade de acolhimento e amparo físico, alimentar e psíquico a esses sujeitos. 

A partir da interação, do diálogo constante, análises de especificidades e práticas mútuas, o 

projeto de extensão da PUC Minas (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania, a Pastoral da Rua da 

Arquidiocese de Belo Horizonte e o Centro de Defesa de Direitos Humanos do Estado de Minas 

Gerais, atuaram em conjunto com o projeto na busca pela igualdade de direitos e promoção da 

cidadania e dignidade humana. 

A presente pesquisa se propõe a descrever e analisar em que medida a Redução de Danos, que 

vem se consolidando nos últimos anos, no cenário nacional, como um dos principais movimentos 

políticos de cuidado aos usuários de drogas, através de capacitações e encontros de maneira remota, 

auxiliou e possibilitou a promoção da saúde, escuta, cuidado e atenção às pessoas em situação de rua. 

Almeja-se também, com a construção deste artigo, trazer à tona a importância dos processos 

que fundamentam a estrutura de amparo as pessoas em situação de rua ou em trajetória dela, 

explorando o lado subjetivo e potencial de cada morador, ao mesmo tempo que correlacionamos a 

relevância afetiva no processo de acolhimento. Essa dinâmica possibilita a descoberta de novas 

potencialidades a um sujeito que deve ser visto como um cidadão de direitos e deveres como qualquer 

outro. Desse modo, tal produção busca não apenas acentuar e exaltar um trabalho de grande relevância 

social, mas também dar visibilidade a uma ação que enxerga e humaniza um outro tão estigmatizado. 

 

2 CANTO DA RUA EMERGENCIAL 

 

Quando falamos em específico do Canto da Rua, Claudenice Rodrigues Lopes, uma das 

fundadoras do grupo comunitário, em entrevista concedida, por meio da rede social WhatsApp, relata 

um pouco da história do projeto: 

 

O Canto da Rua Emergencial foi anunciado ano passado, no dia 17 de março a partir do 
decreto de fechamento das cidades, comércio, parques, etc. Nós, junto com a Pastoral da 
Arquidiocese e a Pastoral Nacional, rapidamente articulamos uma reunião com órgãos e 
entidades de defesa de direito, na ideia de pensar algumas ações de apoio à população de rua, 
já que para este grupo as coisas complicariam ainda mais.6 

 

A partir desse relato, começamos a perceber a importância das articulações institucionais que 

fazem coalizar ideias e planejar métodos interventivos que amparem populações mais vulneráveis, 

como no caso que segue, as pessoas em situação de rua. Ao mencionarmos o trabalho que ampara 

 
6 Entrevista proferida por Claudenice Rodrigues Lopes pela plataforma digital WhatsApp, Belo Horizonte, 27 de maio 
2021. Na sequência, há vários excertos dessa mesma entrevista, concedida pela líder do Projeto Canto da Rua. 
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essas populações, nos referimos primordialmente à segurança alimentar, que, em momentos de crises, 

se mostra como uma das principais faltas que pessoas em vulnerabilidade social podem sentir. Sobre 

esse assunto, Claudenice relata: 

 

A gente começou rapidamente a articular um grupo para logo no começo do primeiro final 
de semana do fechamento da cidade ter uma ação mais emergencial de oferta de alimentação 
e água. [...] A Secretária de Segurança Alimentar teve notícias da nossa ação no sábado, 
fizeram contato conosco, disponibilizaram o mercado da Lagoinha e alguns insumos para 
gente preparar a alimentação. 

 

Com o reconhecimento da Secretária de Segurança Alimentar, foi disponibilizado ao projeto 

um espaço físico para realização do trabalho, além da oferta de alguns alimentos para preparo; no 

entanto, enquanto parceria com poder público até o momento a associação se encontrava 

desamparada. Mesmo assim, Claudenice afirma que houve uma crescente na disposição da sociedade 

civil; os grupos de ajuda foram se expandindo e com o passar dos dias chegaram mais pessoas para 

colaborar, contemplando cada vez mais a população em situação de rua. 

Para além da função emergencial de distribuição de alimentos e água que a associação teve, 

pensar uma forma legal de estender esse amparo a nível municipal e estadual para a população de rua 

também esteve em pauta durante as primeiras semanas da pandemia. A colaboradora expõe essa 

preocupação, dizendo que, “muitas pessoas foram se mobilizando e se articulando, e a gente 

continuou aquela discussão que aquilo ali seria uma ação emergencial. Como conseguir uma condição 

mais estruturante para esse cuidado?”, e completa afirmando ter tido um outro grupo responsável por 

essa pressão, 

 

era uma outra frente essa de articulação política de pressão em órgãos públicos (municipais 
e estaduais) para pensar um plano de contingenciamento, algo como abrigo coletivo, uma 
área de camping com barraca onde as pessoas possam ter lugar de higiene, para se organizar 
e se limpar. 

 

Por isso, além das ações emergenciais iniciais, também foi discutida a possibilidade de 

construir uma maneira efetiva de ampliar o alcance para a população de rua à nível municipal e 

estadual. A partir desse momento, uma das principais preocupações foi encontrar um lugar adequado 

e com dimensões físicas suficientes para fazer com que aquele voluntariado contemplasse o público-

alvo. Nesse momento, surge o atual espaço como ideia de locação. “Ficamos sabendo que a Serraria 

Souza Pinto seria uma possibilidade. Já estávamos tendo contato com a Pastoral Nacional no sentido 

de liberação do espaço. Aí veio a ideia de montar o espaço Canto da Rua Emergencial como um lugar 

de abrigo”, afirma Claudenice Lopes. 
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Entretanto, uma nova demanda sanitária se apresentava a todos naquele momento, a 

recomendação de distanciamento social e não aglomeração. A ideia de fazer um abrigo para essa 

população implicaria desrespeitar normas sanitárias de não disseminação do vírus, já que não havia 

a possibilidade de isolamento deles nesse espaço, e muito menos testes de COVID diários, colocando 

em risco todos que ali usufruíssem do local. Desse modo, a solução foi adaptar o ambiente para que 

ele pudesse compreender e oferecer a série de ações que se tinha como proposta, como pontua Lopes: 

 

a gente foi remodulando essa ideia, onde tivemos a proposta de um espaço como tem sido lá 
na Serraria com a presença de uma barreira sanitária, segundo orientação do comitê de Covid. 
O Canto da Rua Emergencial conta com um lugar que possibilita uma série de ações onde 
em um primeiro momento foi esse ambiente de higienização, escuta, orientação e 
encaminhamento. Com a ajuda de parceiros, possibilitou-se a garantia de hospedagem e 
acompanhamento para idosos e doentes crônicos em algumas casas na cidade e ainda a oferta 
de kits de higiene e lanche nos finais de semana e feriados. 

 

Por fim, ela relata que essa série de atividades se encerra em setembro, e. a partir daí inicia-

se uma segunda movimentação, agora com apoio de recursos do município e a reabertura do 

Restaurante Popular de Belo Horizonte, com oferta de almoço e jantar, a manutenção das 

hospedagens, a Serraria Souza Pinto como espaço físico, e a articulação com a rede Novo Olhar Rua. 

Importante frisar que focar em um espaço onde o usuário de drogas possa se integrar, explorar 

seu potencial social e elevar suas possibilidades – como ser biopsicossocial e espiritual que é –, 

também entra na categoria de redução de danos. 

De acordo com Cruz (2014), a Redução de Danos (RD) tem como pressupostos três princípios 

norteadores: o Pragmatismo, que compreende que é preciso oferecer serviços de saúde pública aos 

usuários que não querem ou não conseguem interromper o uso, priorizando a vida; a Tolerância, que 

visa o não julgamento moral e de valor, evitando intervenções autoritárias e preconceituosas; e a 

Compreensão da Diversidade, respeitando a autonomia e subjetividade, ao entender que cada sujeito 

estabelece uma relação com a droga e por consequência o tratamento pode ser diferenciado, visando 

a não exclusão e estigmatização. 

Segundo Costa (2019 apud CONTE, 2004, pg. 23-33), “o que se percebe é que a RD permite 

um movimento que coloca os participantes em outra forma de relação com o social e que se posiciona 

como ponte entre o sujeito e o laço social do qual está apartado”. A maneira como o usuário é visto 

por esse outro, no caso o redutor de danos, impacta diretamente na maneira como ele significa a 

relação: 

a partir da troca de informações e materiais, os usuários, ao sentirem-se investidos, passaram, 
também, a trocar afetos, olhares, pedidos, entre outros. A extensão dessas trocas possibilita, 
muitas vezes, a entrada de um terceiro na relação dual que o usuário estabelece com as drogas. 
Nesse ponto, o redutor de danos se faz presente e há um maior cuidado com o sujeito. 
(COSTA, 2019 apud CONTE, 2004, p. 23-33) 
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Assim sendo, categorizar o projeto Canto da Rua Emergencial como um espaço que reduz 

danos é válida, já que umas das prerrogativas e objetivos do movimento não focou apenas na 

supressão de necessidades fisiológicas dos beneficiários, mas também no cuidado e atenção à 

dimensão afetiva do sujeito presente no lugar. 

 

3 PRÁTICAS EXTENSIONISTAS, PROJETO (K)LÍNICA: DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA E CANTO DE RUA EMERGENCIAL 

 

Para além da responsabilidade conferida às instituições e organizações governamentais, de 

acompanhar as mudanças do mundo e todo aprimoramento de técnicas e modelos políticos que podem 

preservar a vida de sujeitos em vulnerabilidade social, no caso das universidades implicadas com os 

espaços de formação cidadã, existe uma espécie de corresponsabilidade no acompanhamento dos 

processos envolvidos com todas essas mudanças.  

Seguindo os princípios de Extensão Universitária, 

 

a PUC Minas, diante dessa realidade, em consonância com sua missão e considerando as 
diretrizes nacionais para as IES, propõe-se a discutir uma política de extensão universitária, 
articulada com o ensino e a pesquisa, em busca da construção de um projeto societário que 
permita, de forma efetiva, concretizar uma pauta de inclusão social, a formação cidadã e 
humanista. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2006, p.4). 

 

Dessa maneira, podemos compreender a função social que a universidade deve ter em produzir 

e difundir conhecimentos, cabendo a ela fazer a interlocução com a sociedade em que está inserida. 

As atividades extensionistas da PUC Minas tiveram seu prelúdio há mais de 60 anos, com inúmeras 

ações que ligavam a Universidade à sociedade. 

Segundo a Política de Extensão Universitária da PUC Minas, “as ações de extensão na PUC 

Minas tiveram início na década de 1960, a partir de iniciativas isoladas dos departamentos e cursos 

de graduação que promoviam atividades culturais, conferências, cursos e prestação de serviços às 

comunidades em situação de vulnerabilidade.” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS, 2006, p. 12). 

Em 1972, expandiu-se a ideia e um centro focado em extensão foi criado, o Centro de 

Extensão. Nesse momento, o modelo de criação de cursos foi deixado, se aproximando do formato 

que temos hoje. Segundo o documento norteador das políticas de extensão universitária da PUC 

Minas, o centro foi “gradativamente ampliando sua atuação em trabalhos assistenciais, desenvolvidos 

juntos às populações em situação de vulnerabilidade social” (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
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CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2006, p. 12). Desde então, a extensão tem se aprimorado, 

elevando a importância da prática para a universidade e sociedade, desenvolvendo a ciência junto 

com a participação social. 

O Projeto de Extensão PUC (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania surge com a proposta 

de partilhar conhecimentos junto à sociedade - prerrogativa básica do pilar extensão da Universidade. 

Ricardo Guerra Vasconcelos, coordenador responsável pela criação do projeto, exalta essa parceria: 

 

O projeto (K)línica foi idealizado para atuar, no âmbito do Direito e com a intersecção da 
Psicologia, justamente pelo fato de que temos como objetivo a construção de ações que, de 
certa forma, sejam embasadas em uma relação dialógica entre professores, alunos e 
parceiros.7 

 

Para que a extensão universitária seja devidamente efetiva e eficiente, a união entre docentes, 

discentes e parceiros se mostra imprescindível, já que, dentro de um ambiente multifatorial, os 

objetivos tendem a se mostrar mais claros e acessíveis, as trocas possíveis e o compartilhamento de 

conhecimento mais palpável. 

Dentro desse ambiente que se apresenta com muitos fatores a se considerar, aproximar-se do 

público de uma forma qualitativa se mostra relevante para alcançar o objetivo proposto. Segundo 

Vasconcelos, ainda na referida entrevista, “Somente com um contato real e efetivo com excluídos e 

subalternizados sociais podemos superar uma retórica conservadora e efetivamente distanciada. Com 

isso, podemos (re)conhecer, por exemplo, o que pensam os mais simples sobre direito e justiça”. 

Essa didática de aproximação é a mais funcional, desde a desconstrução da imagem que a 

academia, o direito e aquilo que é formal, é inacessível, e de que os beneficiários do projeto podem, 

a partir dessa troca, considerando o compartilhamento de saberes e vivências que o público-alvo em 

questão propicia, expandir nossa visão de diversas realidades, entre elas os conceitos de direito, de 

cidadania e de justiça. 

Desse modo, o desenho proposto para a (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania vai se 

construindo com práticas mútuas, análise das especificidades e diálogo constante, tudo em busca da 

concretização da igualdade de direitos e deveres para as populações socialmente mais vulneráveis. 

Ricardo Guerra, pontua, ainda, que a estrutura do projeto visa, 

 

realizar, pela via do método clínico, ações extrajudiciais de natureza estratégica e interventiva 
e de educação em direitos, a partir da análise de dados técnicos/teóricos e, também, de 
circunstâncias que envolvam casos concretos, sempre pela via dialógica, ou seja, com a 
participação ativa de alunos, professores, parceiros do projeto e o público-alvo, no caso, as 
pessoas em situação de rua. 

 
7 Entrevista proferida por Ricardo Guerra Vasconcelos via plataforma digital WhatsApp, Belo Horizonte, 28 de maio de 
2021. 
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O projeto, desde sua idealização, conta com parceiros consolidados em Belo Horizonte na 

área da assistência social e cuidado. Bruno Vasconcelos de Almeida8, um dos professores 

coordenadores do (K)línica, refere que, antes mesmo do projeto existir, outras iniciativas 

extensionistas da PUC Minas, como os projetos “Andanças” e “Iepê Òmìnirá”, já atuavam com as 

pessoas que integram o público-alvo do (K)línica. Segundo este docente, “Os integrantes do Canto 

da Rua, o Conselho de Direitos Humanos, a Pastoral de Rua, principalmente, esta última já é parceira 

no trabalho com a população em situação de rua há quase uma década”, destacando a importância da 

continuidade das ações realizadas conjuntamente. 

Vale ressaltar que um dos focos da Extensão Universitária, dentro de sua gênese de trabalho, 

é democratizar o conhecimento acadêmico de uma maneira dialética, compartilhando saberes a partir 

das parcerias estabelecidas e assimilar todo o conhecimento social que os beneficiários e parceiros 

têm a oferecer. 

Segundo um dos objetivos decretados nas Diretrizes da Política de Extensão Universitária da 

PUC Minas, “valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não governamentais, 

articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros termos jurídicos” 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2006, p. 19), mostra-se 

imprescindível para uma boa prática extensionista. 

O Projeto PUC (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania desde sua criação objetiva nortear-

se por essa diretriz e servir como ponto de encontro para intercâmbio de ideias e problemáticas 

sociais, expondo as contradições presentes na sociedade e as possíveis e viáveis soluções para cada 

uma delas, expandindo o diálogo, a participação social e a inclusão de pessoas historicamente 

subalternizadas e invisibilizadas por um sistema tão perverso e excludente. 

Em relação à parceria com o Canto da Rua Emergencial, e tendo em vista o contexto da 

pandemia, o professor Bruno Vasconcelos Almeida, na entrevista aludida, relata que: 

 

O Canto da Rua foi criado após o início da pandemia, [...] e uma das formas que encontramos 
foi qualificar esses encontros, fazer capacitações, supervisão clínico institucional. [...] Então 
é um desdobramento de tudo que fizemos antes, mas que teve esse desenho a partir do início 
da pandemia. 

 

Devido à pandemia mundial do novo Coronavírus, que instaurou um “novo normal” e a 

necessidade de se repensar todas as formas de ser e estar no mundo, as práticas extensionistas do 

Projeto (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania foram reinventadas para se adaptarem a este cenário 

 
8 Entrevista concedida por Bruno Vasconcelos de Almeida via plataforma digital WhatsApp, Belo Horizonte, 26 de maio 
de 2021. 
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e conceber as suas ações de forma remota. Isso posto, uma das alternativas consideradas viáveis foram 

as capacitações ponderadas a partir de demandas do Canto de Rua Emergencial, em parceria com o 

Centro de Defesa de Direitos Humanos. 

 

4 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

O uso de substâncias psicoativas é prática humana presente ao longo da história da 

humanidade, observado em diferentes grupos sociais e de diferentes formas – medicinal, cultural, 

recreativa, festiva, hedonista e ritualística. 

Para a Organização Mundial de Saúde, drogas são quaisquer substâncias que, ao serem 

fumadas, inaladas, ingeridas ou injetadas têm capacidade de modificar o funcionamento do 

organismo, resultando em mudanças fisiológicas, psíquicas e de comportamento (OMS, 1978). 

Segundo Gey Espinheira, 

 

a cena da droga nunca é a mesma, assim como não o são os seus agentes e isto não apenas 
no tempo, mas também nos diferentes espaços da cidade. Em outras palavras, as formas de 
consumo nunca são iguais, assim como os produtos não são os mesmos, nesses espaços 
diferenciados. E podemos afirmar, ainda, nos casos de as substâncias pertencerem à mesma 
espécie ou identidade, que estas não se igualam em termos de qualidade química nos espaços 
diferenciados. (ESPINHEIRA, p. 12, 2004). 

 

O atual capitalismo neoliberal provoca exorbitante concentração de riqueza e desemprego em 

massa, acirrando as desigualdades e injustiças sociais, além de ter como maiores dogmas o 

individualismo e a destruição da solidariedade, individual, coletiva e social. Isso ocasiona, 

principalmente através dos afetos, uma série de consequências - medo, angústia, insegurança, 

exclusão social, marginalização, adoecimento mental, falta de perspectiva de projeto de vida e 

desesperança. 

Ao longo das últimas décadas, o uso de drogas tem afetado considerável e diretamente, 

determinados sujeitos e grupos sociais, entre os quais as pessoas em situação de rua, grupo 

populacional heterogêneo composto por pessoas com diversas realidades e contingências de 

existência, mas que têm em comum a condição de pobreza e a inserção e vida social precárias. 

Domiciano Siqueira elucida que “a vida é viver e morrer, todos buscamos algo para suportar 

a dor e cada um se remedia (sic) do seu jeito” e que “quem tem um corpo tem necessidade, tem que 

ter”.9 

 
9 Domiciano Siqueira, palestra proferida no Projeto de Extensão PUC (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania, Belo 
Horizonte, 28 de abril de 2021. 
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De acordo com Mara Cristina Tondin, Maria da Anunciação P. Barros Neta e Luiz Augusto 

Passos, a droga 

 

passa a adquirir um estatuto de preenchimento de necessidades básicas de existência 
emocional, como se a falta de afeto, segurança, amor, pudesse ser supridos (sic) por estes 
minutos de bem-estar, ou de anestesiamento da angústia, da falta e do vazio da vida. Uma 
solução química para amenizar as consequências de um sintoma da insanidade social que 
exclui cidadãos de direito. (TONDIN; BARROS NETA; PASSOS, 2013, p. 491). 

 

A marginalização, a invisibilidade e a ausência de reconhecimento agridem as pessoas em 

situação de rua profundamente, causando um “rebaixamento de autoestima, já minada pelo descaso, 

preconceito, estigmas e desesperança, levando-os ao autoabandono, descuido, e desinteresse total 

pela vida”. (TONDIN; BARROS NETA; PASSOS, 2013, p. 491).  

Assim, 

tal situação tem consequências para a vida social e para a autoimagem do sujeito. 
Estigmatizado, marcado, o sujeito passa a carregar o fardo da identidade de marginal, que, 
aos poucos, vai se construindo. Associa-se ao seu comportamento um conjunto de sinais que 
passam a estabelecer o status do sujeito, articulando, assim, um conjunto de mecanismos 
capazes de fazer o sujeito encarnar a identidade que lhe foi atribuída de maneira radical e 
profunda. (NERY FILHO; MESSENDER, p. 63, 2014). 

 

Para Maria Stela Santos Graciani, “o repúdio social que caracteriza o estereótipo e o estigma 

que se direciona a esta população de excluídos fora da norma fortalecem a imagem pejorativa de 

todas as formas, culpando-os pela própria condição de inferioridade, de incapacidade”. (GRACIANI, 

1997, p.112). Segundo a autora, é justamente no espaço da rua que essas pessoas encontram, no 

confinamento social, a única possibilidade de existir, pertencer, se construir e de ter relações afetivas 

e sociais, num constante processo de discriminação, preconceito e estigmatização, tal qual ocorria 

nos séculos passados, no confinamento em manicômios, abrigos, asilos e outras instituições. 

Além disso, o modelo repressivo, proibicionista, segregacionista e punitivo, consolidado no 

século XX, provoca um “contexto de uso de drogas associado à angústia e ao sofrimento, fomentando 

um quadro de violência armada organizada semelhante à vivida em situações de guerra” 

(ACSELRAD, 2017, p. 127) e “não só não consegue a abstinência almejada, como produz um círculo 

vicioso e trágico pela espiral de violência, evidenciando sua fragilidade e explicando seu fracasso”. 

(idem, p. 135). 

Ainda, tal modelo acarreta desastrosas consequências para a sociedade, como 

 

aumento dos problemas sociais e de saúde relacionados ao consumo de substâncias 
psicoativas lícitas e ilícitas; fortalecimento do tráfico de drogas, com a cooptação de jovens 
da periferia como mão de obra barata e facilmente descartável; aumento dos índices de 
criminalidade, das prisões por tráfico e também de vítimas fatais; expansão dos gastos 
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públicos nas ações de combate ao tráfico, alcançando os usuários de classe social mais baixa, 
mais vulneráveis e de mais fácil “descarte”, em verdadeiras práticas higienistas. (NERY 

FILHO; FLACH, p. 300, 2017). 
 

Conforme assevera Maria Lúcia Karam (1996, p.9-10), é a partir da violência e da 

criminalização de algumas drogas, que o Estado se vale para manipular “o medo e a insegurança 

provocados pelas ações reais e imaginárias daí recorrentes” para, assim, “ampliar o poder punitivo e 

intensificar o controle da generalidade dos indivíduos”. (KARAM, 1996, p.9-10). 

Ademais, o discurso social hegemônico tem contribuído para políticas e práticas sociais 

contrárias aos direitos humanos dos sujeitos usuários de drogas, em especial aqueles vivendo em 

situação de rua, incorrendo em inúmeras implicações: (a) construção de um consenso de que os 

usuários “escolheram suas situações”; (b) o seu enquadramento como meros doentes (de uma 

patologia sem cura); (c) a patologização de uma prática histórica da humanidade, desconsiderando-

se todo o cenário em que estas ocorrem e a funcionalidade que apresentam na vida de sujeitos e 

comunidades; (d) a criminalização, concebendo os sujeitos usuários como “bandidos” a depender 

majoritariamente dos recortes de classe e raça envolvidos. (COSTA; PAIVA, 2016). 

Isso autoriza, muitas vezes, que esses sujeitos sejam tratados pelo Estado e por outras 

instituições que lidam com esse fenômeno “de modo inferiorizado, restringindo o acesso a direitos, 

com a justificativa de desenvolver esses grupos, de “educá-los” e de “curá-los”’. (RIBEIRO; 

NASCIMENTO, 2017, p. 172). Dessa forma, o olhar, o cuidado e a atenção às pessoas usuárias de 

drogas no Brasil, principalmente as em situação de rua, ainda estão marcados e permeados por visões, 

estigmas e práticas sociais e institucionais de cunho reducionista, proibicionista, repressiva, moralista 

e paternalista. 

 

5 REDUÇÃO DE DANOS 

 

Segundo Fábio Mesquita (1991), a primeira cidade a instaurar uma estratégia de Redução de 

Danos no Brasil foi Santos/SP em dezembro de 1989. Devido aos altos índices de transmissão do 

vírus do HIV por uso indevido de drogas injetáveis, na época, o Governo Democrático e Popular da 

Cidade de Santos dirigido pela prefeita Telma de Souza (PT) propôs o Programa de Troca de Seringas 

(PTS). O autor relata que, 

 

impedidos de trocar seringas em seus serviços de prevenção de AIDS, os técnicos da 
coordenação Municipal de DST/AIDS de Santos construíram alternativas como estimular o 
uso de hipoclorito de sódio para a desinfecção de agulhas e seringas reutilizadas. 
(MESQUITA, 2001, p. 25-26). 
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Como estratégia de Saúde Pública, essa campanha serviu como contraposição à lógica da 

abstinência, oferecendo uma alternativa plausível de combate ao uso inapropriado de drogas. 

Em 1993, o Instituto de Estudos e Pesquisas em AIDS – IEPAS, uma organização não 

governamental com recursos do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, implanta 

o projeto precursor nacional que utiliza “redutores de danos” para o combate e prevenção de 

HIV/AIDS entre seus pares. Dois anos depois, em 1995, a Universidade Federal da Bahia 

implementou, por meio do coordenador Dr. Tarcísio Andrade, o primeiro projeto de troca de seringas 

do Brasil, apesar de toda oposição sofrida. (MESQUITA, 2001). 

Eduardo Henrique Passos e Tadeu Paula Souza (2011) afirmam que, a partir de 2003, as 

práticas oferecidas pela Redução de Danos deixam de ser exclusivas dos Programas de DST/AIDS e 

se tornam uma estratégia do Ministério da Saúde para outros públicos, como usuários de álcool e 

outras drogas e da Política de Saúde Mental. 

Atualmente, a Portaria 1.028/2005 da Lei n. 2005 prevê as seguintes diretrizes: 

 

Art. 6º Definir que as estratégias de redução de danos incluam a disponibilização de insumos 
de prevenção ao HIV/Aids e as estratégias da saúde pública dirigidas à proteção da vida e ao 
tratamento dos dependentes de produtos, substâncias e drogas que causem dependência. 
Art. 7º Estabelecer que as iniciativas relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas sejam 
incluídas nas estratégias de redução de danos, dados os agravos relacionados a esta substância 
na população geral e que devam ser articuladas intersetorialmente de forma a potencializar 
os efeitos de promoção à saúde. 
Art. 8º Definir que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os 
espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, 
substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários. 
Parágrafo único. As disposições desta Portaria aplicam-se no âmbito do sistema 
penitenciário, das cadeias públicas, dos estabelecimentos educacionais destinados à 
internação de adolescentes, dos hospitais psiquiátricos, dos abrigos, dos estabelecimentos 
destinados ao tratamento de usuários ou dependentes ou de quaisquer outras instituições que 
mantenham pessoas submetidas à privação ou à restrição da liberdade. 
Art. 9º Estabelecer que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em 
consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo especialmente em conta o respeito 
à diversidade dos usuários ou dependentes de produtos, substâncias ou drogas que causem 
dependência. 
§ 1º Em todas as ações de redução de danos, devem ser preservadas a identidade e a liberdade 
da decisão do usuário ou dependente ou pessoas tomadas como tais, sobre qualquer 
procedimento relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. 
§ 2º A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, 
deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, 
observadas, no âmbito da Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos 
públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população alvo, independentemente 
do nível de instrução formal. 

 

Já a Lei de Tóxicos, n. 11.343 de 2006, prevê que: 

 

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos 
familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à 
redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. 
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Art. 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e 
respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integração ou 
reintegração em redes sociais. 
Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de 
drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes: 
I - Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer 
condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; 
II - A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do 
dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades 
socioculturais; 
III - Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para 
a redução de riscos e de danos sociais e à saúde; 
IV - Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que 
possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 
V - Observância das orientações e normas emanadas do Conad; 
VI - O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais 
específicas. 
VII - Estímulo à capacitação técnica e profissional;(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
VIII - Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao 
trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
IX - Observância do plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
X - Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas 
do uso de drogas, ainda que ocasional. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019). 

 

Quando falamos sobre política de redução de danos, percebemos, ao tentar qualificá-la, a 

complexidade de enquadrar o termo em uma única descrição, de modo geral e utilizando uma 

referência global, a Associação Internacional de Redução de Danos (IRHA, 2010) define como, “um 

conjunto de políticas, programas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de 

drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas”. Ao analisar essa 

definição, conseguimos dimensionar a capacidade de alcance que esse conjunto de intervenções pode 

ter em usuários de álcool e outras drogas em relação às substâncias que utilizam. Sobre seu uso, a 

mesma associação completa que, “a redução de danos foca na prevenção aos danos, ao invés da 

prevenção do uso de drogas; bem como foca em pessoas que seguem usando drogas” (IRHA, 2010). 

Para que essa declaração norteie sempre a prática da política de redução de danos, é de grande 

relevância que as instituições responsáveis façam parcerias em prol do bom funcionamento desses 

programas, sempre construindo com a pessoa métodos versáteis, que diminuam as chances de 

contaminação por outras doenças, que pautem o cuidado aos usuários de drogas e sua reinserção na 

sociedade. 

 

6 RESULTADOS 

 

Os impasses e as possibilidades da atuação neste contexto pandêmico, frente à população em 

situação de rua que faz uso problemático de álcool e outras drogas, mostrou-se um tema importante 
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para os atores do Canto da Rua. O professor Bruno Vasconcelos, Samuel Rodrigues, assistente social 

que atua no Centro de Defesa e no Canto da Rua, e os estudantes de Psicologia da PUC Minas e 

extensionistas da (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania, Marina Machado e Renan Garcia, foram 

os facilitadores da oficina de capacitação que ocorreu de forma on-line, via aplicativo Google Meets, 

em meados de novembro de 2020, e teve como tema gerador: “Cuidado aos Usuários de Álcool e 

Outras Drogas”. 

No planejamento inicial, foram produzidos materiais como vídeos e slides interativos 

aspirando a fomentar o pensamento crítico a partir de informações ao inserir o conceito do uso 

problemático de álcool e outras drogas, dos cuidados possíveis e equipamentos que fazem esse 

acolhimento dentro da cidade de Belo Horizonte/MG. Buscou-se a reflexão de que são vários os 

fatores que levam o sujeito a esse uso problemático, sendo estes de natureza biopsicossocial. 

No entanto, a prática validou as premissas da redução de danos da construção em conjunto e, 

à medida que alguns conceitos foram apresentados, os redutores de danos do Canto da Rua trouxeram 

impasses de articulações com a rede de saúde mental e expuseram o preconceito que as pessoas em 

trajetória de rua sofrem ao acessarem os serviços públicos, bem como os agravantes em relação à 

manutenção da saúde e cuidados de higiene básicos, trazendo o real para confronto com a teoria. A 

inserção dos alunos extensionistas foi engrandecida com essa troca de saberes que formam não só 

profissionais, como pessoas, e proporcionam o avanço das práticas teóricas. Em meio a todos os 

impasses mencionados e, tendo em vista o aproveitamento do tempo disposto do grupo reunido, os 

slides interativos foram disponibilizados para que os profissionais tivessem acesso posteriormente. 

Destarte, o encontro seguiu adaptando a metodologia proposta pelo livro “Oficinas em 

Dinâmica de Grupo: Um método de intervenção Psicossocial”, organizada por Afonso (2018), para o 

modelo on-line. Os extensionistas, com apoio dos professores, atuaram remotamente como 

facilitadores e os trabalhadores da Pastoral, Canto de Rua e Centro de Defesa estavam 

presencialmente na Serraria Souza Pinto, dialogando, interagindo e se implicando com as 

proposições. 

Apesar das dificuldades da modalidade on-line e da falta de recursos tecnológicos do Projeto 

Canto de Rua, foi possível visualizar a “espiral dialética que abrange o todo do processo grupal, como 

um movimento constante entre processos internos ao grupo, quais sejam: aflição/pertença, 

comunicação, cooperação, teleaprendizagem e pertinência” (AFONSO, 2018, p. 23). Os 

extensionistas e professores avaliam, então, que apesar das imposições de isolamento físico, os 

processos grupais on-line tornaram-se possíveis, utilizando de criatividade e reinvenção das novas 

formas do "se fazer”, cuidar e se afetar. 
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No primeiro semestre de 2021, as capacitações e encontros on-line do Projeto (K)línica, em 

parceria com o Canto da Rua e o Centro de Defesa, continuaram, e novamente o tema Redução de 

Danos foi cotado, com a presença ilustre de Domiciano Siqueira, redutor de danos há 30 anos, que 

trouxe contribuições riquíssimas, nos levando a pensar e questionar a própria forma de ser e estar no 

mundo. 

Barembiltt (1996) define instituições como árvores de composições lógicas que, segundo a 

forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, quando não estão 

enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou regularidades de comportamentos. Conceito 

este imbricado na fala de Domiciano, ao enunciar que existem três olhares sobre as drogas: o religioso, 

o da saúde e o da justiça. A religião concebe a droga como pecado e a solução é a conversão; a saúde, 

por sua vez, como doença/dependência química, e para dar conta deste problema tem-se o tratamento 

psiquiátrico/internação; e a Justiça, que vê a relação com as drogas como delito e assim sendo, digno 

de punição. Domiciano nos convidou, então, a um quarto olhar sobre a relação dos seres humanos 

com as drogas, o olhar da Redução de Danos, podendo ser feita tanto na macropolítica quanto na 

micropolítica: 

 

hoje em dia temos em vigor, uma política que visa Prevenção e Tratamento: prevenção 
significa não usar droga nunca e tratamento é igual a parar de usar droga para sempre. A 
gente nega que entre quem não usa e quem vai usar muito, tem um nicho aí que vai usar numa 
boa, ou não, e vai parar. E a redução de danos veio para dar conta desse espaço.10  

 

A redução de danos consiste em uma ética de cuidado, uma prática política que visa à 

autonomia, à acessibilidade de informações e à construção em conjunto de estratégias de cuidado e 

do autocuidado; muito utilizada e conhecida para dirimir os riscos e danos do uso de álcool e outras 

drogas, por focar no respeito e no olhar para este sujeito, e não para a substância; busca meios que 

façam sentido para o usuário e caibam no seu viver, a partir da criação e fortalecimento de vínculos 

e afetos, considerando todos esses fatores e a história de vida dos sujeitos. 

Assim, respeitando o jargão da população em situação de rua, “Nada sobre nós, sem nós!”, 

conversamos com Claudenice, gestora do Canto da Rua, que nos trouxe contribuições potentes para 

ampliarmos nossa perspectiva do “se fazer” redução de danos: 

 

nas atividades do Canto da Rua quase todas as estratégias contribuem para que o ambiente 
seja voltado para a redução de danos. A pastoral sempre trabalhou com essa perspectiva do 
cuidado em liberdade. Mas a gente nunca tinha vivenciado tão de perto essas estratégias de 

 
10 Domiciano Siqueira, palestra proferida no Projeto de Extensão PUC (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania, Belo 

Horizonte, 28 de abril de 2021. 
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redução de danos e com a Serraria, a gente está integralmente acolhendo as pessoas em 
situação de rua como elas chegam - às vezes sobre efeitos de substâncias. Temos aprendido 
a acolher as pessoas da forma como elas chegam e as estratégias vão sendo desenvolvidas 
nesse sentido. Ainda que tenhamos os profissionais redutores de danos, todos os 
trabalhadores atuam nessa perspectiva.11 

 

Compreendemos que é preciso ampliar o olhar que se dá para a redução de danos, à medida 

que as práticas de cuidado ofertadas pelo Canto da Rua, por si sós, caracterizam uma redução de 

danos para além do uso de álcool e outras drogas, uma vez que possuem uma perspectiva de não só 

ver o outro, mas de enxergar esse outro como um sujeito e como tal, sujeito de direitos e cidadania. 

Mesmo com todo o exposto neste artigo, a potência do trabalho e dos atendimentos realizados 

no Canto da Rua é de difícil mensuração, visto que se trata de cuidados que consideram a 

subjetividade e o contexto social. Segundo boletins semanais disponibilizados pelo Canto da Rua, já 

foram atendidas mais de 8.000 pessoas desde sua criação no início da pandemia, como se observa na 

imagem a seguir: 

Tabela 1 - Boletim Informativo Semanal 

BOLETIM Nº 33 - RESULTADO ATÉ DIA 
22/05/2021 

RESULTADO DA 
SEMANA 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

Atendimento Geral 5.586 170.338 

Atendimento Bio Psico Social 1.678 42.383 

Atendimento Ministério Público 0 568 

Atendimento Defensoria Pública 4 662 

Atendimento Centro de Defesa 0 77 

Atendimento Recivil 8 455 

Serviço de Lavanderia 276 7.593 

Banhos 3.227 101.397 

Distribuição de Lanches 5.600 193.900 

Distribuição Copos de Água 0 1.095.100 

Atendimento de Pets 146 5.960 

Fonte: Canto da Rua (2021). 
 

Claudenice ainda acrescenta que o respaldo do (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania tem 

sido muito importante, já que, 

 

 
11 Entrevista concedida por Claudenice Rodrigues Lopes via plataforma digital WhatsApp, Belo Horizonte, 24 de maio 
de 2021. 
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a partir das rodas de conversa, os conteúdos têm sido abordados e as discussões dos casos 
têm efeito direto sobre a prática de manejo e cuidado no cotidiano das pessoas em situação 
de rua usuárias de drogas, o que faz com que as capacitações se tornem uma qualificação das 
intervenções e da equipe. Além disso, a Redução de Danos nos oferece um cuidado 
humanizado.12 

 

Assim, tendo em vista a potência dessas construções dialógicas proporcionadas pelos 

encontros nas capacitações, a (K)línica de Direitos Humanos e Cidadania tem como planejamento, 

para o segundo semestre de 2021, articular um diálogo com outros equipamentos que atuam com 

pessoas em trajetória de rua de outros estados, aspirando a uma troca de saberes práticos e teóricos, 

a fim de nomear e dar ainda mais sentido às estratégias de cuidado que já ocorrem neste espaço e do 

acolhimento afetuoso dos possíveis impasses a serem compartilhados. O projeto, ainda, ambiciona 

integrar, no diálogo acima proposto, outras áreas do conhecimento, tais como a Medicina, Ciências 

Sociais e Comunicação. Tal diálogo permite uma visão integral e multidisciplinar das pessoas em 

situação de rua, o que pode contribuir para o enfrentamento dos desafios por elas enfrentados. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

As desigualdades e injustiças sociais do mundo moderno capitalista persistem, assim como as 

dificuldades, angústias e inseguranças delas decorrentes. As visões vigentes estigmatizam as pessoas 

em situação de rua e as usuárias de drogas, tornando-as subalternas e invisíveis. Além disso, a 

criminalização e a violenta política da "guerra às drogas" violam seus direitos humanos e 

fundamentais. 

A Redução de Danos oferece um processo de acolhimento, escuta e cuidado diferenciado, que 

consiste em uma série de políticas e estratégias éticas que visam a autonomia, a liberdade, o respeito 

e a promoção da saúde. Através do vínculo, a RD possibilita trabalhos de cuidado não alcançados por 

outras políticas, como o cuidado da saúde física e psíquica, valorizando o espaço e a proximidade em 

que as relações se encontram, e focando na construção e reconstrução de laços e afetos. 

Neste sentido, a proposta do projeto de extensão (K)línica: Direitos Humanos e Cidadania se 

mostra adequada a atender essa população, já que visa, a partir do diálogo com os parceiros Canto da 

Rua Emergencial, Pastoral da Rua e o Centro de Defesa de Direitos Humanos do Estado de Minas 

Gerais, a ação de promoção e concretização de direitos pautada na tolerância e não-discriminação, 

assim como a busca pela igualdade material e visibilidade de sujeitos invisíveis e subalternizados. 

 

 
12 Entrevista concedida por Claudenice Rodrigues Lopes via plataforma digital WhatsApp, Belo Horizonte, 24 de maio 
de 2021. 
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Considerações acerca da violência de gênero e psicológica em                                       

grupo terapêutico de mulheres durante a pandemia de Covid-19 

 

Natália Elis Utech Kieckhoefel1 
Ronalisa Torman2 

 

RESUMO 

A construção da identidade perpassa, dentre outros fatores, as concepções de gênero, sendo essencial saber o lugar que se 
ocupa no meio e nas relações, para o enfrentamento das violências sofridas. Destarte, a presente pesquisa teve como 
objetivo verificar se há percepção acerca de violência psicológica e de gênero das mulheres participantes de grupo 
terapêutico realizado pelo Projeto de Extensão Laços de Vida, vinculado à Universidade Feevale, situada em Novo 
Hamburgo/RS, durante o período pandêmico. Para tanto, foi realizada análise de conteúdo das falas das 14 mulheres 
participantes do grupo terapêutico, a partir dos Diários de Campo de oito encontros, caracterizando-se a pesquisa como 
qualitativa, exploratória e descritiva. Por meio dessa análise, emergiram duas categorias, sendo: Violência de Gênero: “é 

que a gente tem que ser forte” e Violência Psicológica: “eu não tenho com quem contar”. Os resultados indicam que o 
sofrimento psíquico das participantes emerge justamente das violências de gênero e psicológica sofridas e que ainda é 
preciso trabalhar mais com essas mulheres a fim de diminuir a idealização do masculino. Salienta-se a 
transgeracionalidade dos comportamentos de gênero e a necessidade de continuamente promover espaços de fala e escuta 
para as mulheres. 
 
Palavras-chave: Gênero. Mulher. Projeto de Extensão. Violência. 

 

Considerations about gender and psychological violence in                                  

women's therapeutic group during the pandemic of covid-19 

 

ABSTRACT 

The identity construction, beyond other determining factors, goes by the conceptions of gender, being essential to know 
the place one occupies in the environment and in relationships to face the violence suffered. Thus, this research aimed to 
verify the perception of gender and psychological violence by women who participate in a therapeutic group carried out 
by the “Laços de Vida” Extension Project, linked to Universidade Feevale, located in Novo Hamburgo/RS, during the 
Coronavirus pandemic. Therefore, a content analysis of the statements of the 14 women participating in the therapeutic 
group was performed. It was made from the Field Journals of eight meetings, characterizing the research as exploratory-
descriptive and qualitative. Through the analysis of the speeches, two categories emerged, Gender Violence: “we have to 

be strong” and Psychological Violence: “I have no one to count on”. The results indicate that the participants' 
psychological suffering emerges precisely from the gender and psychological violence suffered and that it is still 
necessary to work more with these women in order to reduce the idealization of the male. The transgenerationality of 
gender standards and the need to continue promoting spaces for speech and listening for women are necessary. 
 
Keywords: Gender; Woman; Extension Project; Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela presente pesquisa surgiu através de uma inquietação quanto ao conteúdo 

trazido pelas participantes de um grupo terapêutico do Projeto de Extensão Laços de Vida, da 

Universidade Feevale, localizado na cidade de Novo Hamburgo/RS. Através de falas permeadas por 

dispositivos de gênero, verificou-se a necessidade de uma análise mais profunda, que pudesse 

responder se há, nessas mulheres, a percepção acerca da violência de gênero e da violência 

psicológica. Para tanto, partiremos do conceito de sujeição discutido por Butler (2017). 

Em sua análise, Butler (2017) salienta que a sujeição, intimamente ligada ao poder, tem em si 

duas finalidades, a subordinação e a constituição de sujeito efetivamente. A autora reflete que a 

condição de subordinação é formadora. A pessoa ocupa esse lugar justamente pela necessidade 

psíquica de constituir-se enquanto sujeito. No entanto, defende que a manutenção desse lugar de 

subordinação é feita pelo poder, tanto interno como externo à própria pessoa subordinada. Sob a 

mesma ótica, Silva (2018) destaca as atribuições de papéis a homens e mulheres como oriundas dessas 

mesmas relações de poder, nas quais um dos gêneros é enaltecido e o outro subordinado. No caso de 

nossa sociedade, o gênero masculino é frequentemente enaltecido e o feminino é subordinado, 

gerando, conforme o autor, a violência entre os gêneros, a qual ele refere como sendo uma “ofensa” 

à dignidade humana. 

Ao introduzir a categoria social, Butler (2017) evidencia que é mediante a necessidade de 

pertencimento e reconhecimento, externa a si mesma, que a subordinação acontece e se mantém. É 

nessa necessidade de existir que a subordinação permanece, também, na cena social. Assim, no que 

diz respeito às mulheres, as relações de sujeição são percebidas inclusive no silenciamento dos relatos 

históricos, de maneira que tais histórias foram sendo construídas pelas beiradas, com as migalhas de 

uma sociedade patriarcal (COLLING; TEDESCHI, 2020). 

É importante destacar, neste ponto, que gênero se refere àquilo que é culturalmente construído, 

diferenciando-se, assim, do sexo biológico (BUTLER, 2018). A autora ainda refere que “gênero” 

engloba os significados culturais que são assumidos pelo corpo sexuado, sendo que não haveria um 

determinismo do corpo sobre o gênero, podendo a própria categoria gênero criar outros significantes 

culturais que não os binários masculino / feminino. 

Santos (2018) discorre de maneira mais explícita a respeito das delimitações impostas para 

cada gênero, ao trazer à tona os produtos de beleza (como shampoos e roupas) e inclusive as estruturas 

físicas que se constroem na tentativa de delimitar os corpos como “homem-masculino” e “mulher-

feminina”. A autora ressalta que essa lógica binária de gênero faz com que haja uma noção de 
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“normalidade” e, consequentemente, de diferenciação dos corpos “desviantes”, e enfatiza a 

necessidade de subverter tal lógica. 

Louro (2018) associa a noção de identidade social diretamente ao sentimento de 

pertencimento a um grupo. Salienta que é no âmbito histórico e cultural que as identidades sociais 

são definidas, incluindo nessa esfera também as identidades sexuais e de gênero. Lima e Lima (2020) 

focam em outro campo ligado à identidade social, o sofrimento psíquico. Discorrem que o sofrimento 

social se dá na mesma medida em que esse indivíduo não é reconhecido socialmente e acaba por 

assumir uma identidade imposta que jamais desejou. 

Dentro desse âmbito, o discurso que é absorvido é o de que mulheres devem ser submissas 

para serem aceitas, e homens devem agir como dominadores, ambos com o objetivo de serem 

inseridos no meio social. No entanto, apesar da inserção no meio, que ainda assim não é garantida, 

há a condição de sofrimento psíquico também daí decorrente. Porto e Bucher-Maluschke (2014) 

corroboram esse aspecto quando trazem que, a partir da imagem de mulher que é construída 

socialmente e exigida, algumas sentem que é mais possível lidar com a dor da sujeição do que com a 

dor do desamparo. 

Nesse sentido, considerando que o “ser mulher” depende das condições históricas e culturais 

de cada sociedade, essas concepções também irão refletir no que diz respeito ao sofrimento psíquico 

no processo de construção e reconhecimento da identidade da mulher (ZANELLO; FIUZA; COSTA, 

2015). Amor e maternidade são construções sociais e históricas, as quais colocam a mulher em 

determinados papéis (ZANELLO, 2018), salientados como a “domesticação” das mulheres, que 

perpassam o dispositivo amoroso e materno. A autora destaca, por exemplo, o devotamento e o 

sacrifício da maternidade, advindos das sociedades capitalistas, e ligados à “autoabnegação” da 

mulher. 

Tais comportamentos, por vezes justificados e transformados em algo positivo, escondem 

danos maiores, como a violência psicológica. Esta é a mais silenciosa, mas suas cicatrizes são 

profundas, diversas, muitas vezes acumuladas por anos e resultam num forte dano emocional para a 

mulher (FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012). As autoras evidenciam a intensidade da violência 

psicológica quando percebem que essa acontece sempre a priori e que as vítimas relatam o sofrimento 

psíquico como pior do que a agressão física. 

Hirigoyen (2014) destaca que a vítima jamais deve ser colocada no papel de cúmplice do 

agressor, apesar da sua subordinação, mas sim deve-se entender que, devido à dominação, ela não 

tem condições psíquicas de agir de outro modo. 

Assim, considerando esse pano de fundo de construção de identidades, pautadas também nas 

concepções sociais de gênero e o sofrimento psíquico daí decorrente, é que também a escuta clínica 
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se faz – e toda ela precisa ser uma escuta também de sofrimento social, inserida em um contexto 

silenciador e excludente (LIMA; LIMA, 2020). Nessa mesma linha é que Pedrosa e Zanello (2018), 

em pesquisa realizada com profissionais da área da saúde, a respeito da violência de gênero, reforçam 

o papel desses profissionais em nomear a violência para a vítima. Isso porque, muitas vezes as 

mulheres não veem a sua situação como de violência, dadas as condições estruturais e, por vezes, 

silenciosas, em que essa violência acontece. 

Dessa forma, ao se falar da escuta de mulheres, há que se ter em mente as diversas violências 

sofridas ao longo da vida, a contar da “conspiração” e legitimação da sociedade contra a equidade 

entre os gêneros (MORENO, 2017). Paulino-Pereira, Santos e Mendes (2017) destacam a importância 

do trabalho do tema “gênero” nas escolas, sendo esse formador da identidade e um dos meios 

responsáveis pela construção da subjetividade. Para o autor e as autoras, a perpetuação do homem e, 

em especial, o homem heterossexual, como norma e em posição de superioridade, são uma 

preocupação no que se refere à violência de gênero. Colling e Tedeschi (2020) também destacam as 

ramificações dos estudos feministas e enfatizam a necessidade de investigar as diversas 

representações, ideologias e discursos engendrados cultural e historicamente, para assim aproximar-

se da complexa estrutura de gênero. 

Com esse cenário em mente, levantou-se a possibilidade de que o discurso das mulheres 

participantes do Projeto de Extensão Laços de Vida estivesse atravessado pelos dispositivos de gênero 

aqui apresentados. Portanto, os objetivos desta pesquisa foram verificar quais as concepções dessas 

mulheres acerca das atribuições de gênero e identificar, nas narrativas trazidas durante o grupo 

terapêutico, possíveis traços de violência psicológica. 

 

2 MÉTODO 

 

A pesquisa caracterizou-se por ser do tipo qualitativa exploratória e descritiva, a fim de 

atender à proposta de investigação. Desse modo, a coleta dos dados se deu através da observação 

participativa dos grupos terapêuticos do Projeto de Extensão Laços de Vida, da Universidade Feevale, 

com a elaboração de Diários de Campo. Todos os encontros ocorreram de maneira on-line, através 

da plataforma Microsoft Teams, durante o primeiro semestre de 2021, ou seja, durante o período 

pandêmico. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

possibilitando o uso dos dados para a escrita do presente trabalho. 

Para a coleta dos dados, foram utilizados os Diários de Campo dos encontros dos grupos 

terapêuticos, os quais procuraram transcrever, da maneira mais fidedigna possível, os acontecimentos 

e as falas das participantes. Foram utilizados os Diários dos oito primeiros encontros com o mesmo 
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grupo de mulheres, o qual ocorreu sempre de maneira on-line. Participaram deste estudo, 14 

mulheres, as quais caracterizam-se por serem integrantes do grupo terapêutico no período em que se 

realizou a presente pesquisa. 

Na Tabela 1, estão representadas as participantes da pesquisa. A análise das falas se deu 

através da categorização indicada por Bardin (2016) para o método de análise de conteúdo. A autora 

propõe que o conteúdo seja classificado em categorias, a partir da leitura e compreensão das 

entrevistas (neste caso, Diários de Campo). 

 

Tabela 1 – Participantes da pesquisa 

Nome Idade Escolaridade Estado Civil 

A1 53 anos Ensino Médio completo Divorciada 

B2 31 anos Ensino Médio completo Solteira 

C3 47 anos Ensino Superior incompleto Solteira 

D4 54 anos Ensino Fundamental completo Casada 

E5 50 anos Ensino Médio completo União estável 

F6 41 anos Ensino Fundamental completo Casada 

G8 50 anos Ensino Superior incompleto Casada 

H9 36 anos Ensino Superior completo Casada 

I10 52 anos Ensino Médio completo Casada 

J11 53 anos Ensino Médio completo Divorciada 

K12 56 anos Ensino Superior completo Divorciada 

L13 41 anos Ensino Superior completo Casada 

M14 53 anos Ensino Médio incompleto Viúva 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados extraídos na ocasião das entrevistas iniciais do grupo terapêutico 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise de conteúdo, conforme exposto por Bardin (2016), buscou-se as melhores 

categorizações por meio dos discursos do corpus. Procurando alinhar as categorias com os objetivos 

da presente pesquisa, chegamos a dois temas principais. Os objetivos da pesquisa consistiam em 

verificar a concepção acerca das atribuições de gênero das mulheres participantes do grupo e 

identificar nas narrativas trazidas durante o grupo terapêutico possíveis traços de violência 

psicológica sofrida por elas. Dessa forma, constituíram-se as categorias Violência de Gênero: “é que 
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a gente tem que ser forte” e Violência Psicológica: “eu não tenho com quem contar”. Vale ressaltar 

que os discursos serão analisados sob uma ótica de relacionamentos heterossexuais, visto que todas 

as participantes referiram se relacionar, no momento ou no passado, apenas com homens. 

 

3.1 Violência de Gênero: “é que a gente tem que ser forte” 

 

Esta categoria pretende apresentar os resultados referentes às concepções de gênero por parte 

das 14 mulheres participantes da pesquisa, bem como analisar traços de violência de gênero presentes 

nos discursos, fazendo referência à teoria já exposta. Destaca-se que as falas permeadas por 

estereótipos de gênero ou sofrimentos decorrentes da violência de gênero foram muitas. 

Relacionaremos aqui as falas e assuntos que mais apareceram no grupo como um todo. 

Em relação às concepções de gênero impostas socialmente, de forma diferenciada para 

homens e mulheres, podemos afirmar que são percebidas pelas participantes. Tais concepções, 

segundo Paulino-Pereira, Santos e Mendes (2017), são aquelas que evidenciam o controle dos corpos, 

que mantêm as violências de gênero e asseguram a manutenção do modelo patriarcal. As falas abaixo 

sinalizam essa percepção: 

 

“[...] a mãe tinha aquela coisa de menina ter que entrar mais cedo, eu questionava e 

converso até hoje” (A1) 
“a gente foi criado assim: menina é de um jeito e menino é de outro” (J11) 
“meu pai era [...], por si só, muito machista e tinha o pensamento que menina era menina e 

menino era menino” (C3) 
 

Butler (2018) afirma que, ao classificar alguém como mulher, dizendo essa pessoa “é” mulher, 

não se pode cair no erro de achar que isso é tudo o que essa pessoa “é”. Há que se considerar os 

aspectos históricos, culturais e todas as intersecções que perpassam o gênero (raça, classe, etnia, sexo, 

etc.). Considerando tal ressalva de Butler, podemos nos questionar se, engendradas e engendrados 

pela cultura, esse “ser menina” e “ser menino”, mencionados nas falas, perpassam a ideia de tudo o 

que se é. Seria esse um pensamento cultural presente em nosso meio, que somos limitadas e limitados 

pelo que determinamos como possível para cada gênero? 

No terceiro encontro, no qual estavam presentes dez mulheres, foram trabalhados os 

“defeitos” percebidos por elas sobre si mesmas. Dois traços comuns ficaram perceptíveis: quatro 

relataram um alto grau de exigência, e quatro também relataram ser “choronas”, sendo que duas 

trouxeram as seguintes percepções: 

 

“eu choro sozinha, é que a gente tem que ser forte.” (A1) 
“eu não quero que os outros se preocupem comigo, só eu me preocupo com os outros” 
(M14). 
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Nessas falas fica evidente o dispositivo amoroso de que fala Zanello (2018), pois a mulher se 

sente responsável pelo homem, mas também pelos filhos e filhas, ou seja, por todas essas pessoas à 

sua volta. De acordo com a autora, ela assume este lugar de constituição psíquica da sua identidade, 

enquanto ser subordinado que deve ser forte e chorar apenas às escondidas. Esse dispositivo, no 

entanto, por vezes mascarado como altruísmo, pode ser justamente uma forma de manutenção das 

relações de violência, de forma que a mulher, inconscientemente, espera ser amada em troca de seus 

gestos (PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2014). A perpetuação de tal modo de agir se dá, 

evidentemente, devido às concepções fixadas de gênero do modelo machista vigente. 

Ligado ao alto grau de exigência e à necessidade de se manterem fortes, outro dado apareceu 

muito intensamente nas falas, o amar “além”, conforme descrito por uma das mulheres (D4). Nesse 

ponto talvez possamos fazer uma relação entre a subordinação discutida por Butler (2017) e a 

“autoabnegação” de que fala Zanello (2018). O que as participantes trazem em suas falas aponta 

claramente o que Zanello discorre sobre o amor, quando salienta que, em nossa cultura, o amor é 

elemento de desempoderamento das mulheres. Dessa forma, o amor desmedido, que as coloca e as 

sustenta em um lugar de subordinação, este trazido por Butler como constituição do sujeito, é 

entendido como uma violência de gênero, na medida em que é constituído social e culturalmente a 

partir das relações de poder. 

Moreno (2017) concorda com Butler e Zanello quando diz que esse “amor materno”, que faz 

a mulher renunciar a si mesma, é estimulado, e acaba contribuindo para as relações em que impera o 

machismo. As falas abaixo evidenciam esse lugar ocupado pelas mulheres participantes do grupo, e 

que, ainda, é apontado por elas como uma das qualidades que vislumbram em si mesmas: 

 

“Me colocar no lugar do outro, às vezes sou até exagerada.” (F6) 
“Amorosa, porque amo além sempre.” (D4) 
“Compreensível, pois tento sempre me colocar no lugar das outras pessoas. Independente 
das situações.” (B2) 
“Estou sempre disposta a ajudar, sou muito dedicada à minha família.” (I10) 

 

Apesar de apresentarem comportamentos, evidenciados através das falas, perpassados pela 

violência de gênero, foi possível constatar que as mulheres participantes do grupo terapêutico revelam 

uma ótima percepção acerca do que envolve o comportamento machista. Houve opiniões divergentes 

referente à intensidade, mas nenhuma relatou não perceber o machismo nos dias atuais. Paulino-

Pereira, Santos e Mendes (2017) assinalam que é a manutenção de uma inserção social desigual entre 

homens e mulheres, que atravessa gerações e gerações, que mantém esse modelo patriarcal. É notório, 

por meio da análise de conteúdo das falas, que os estereótipos de gênero atravessam os discursos 

dessas mulheres, explicitando o enraizamento de tais pensamentos e comportamentos. A participante 
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G8, por exemplo, ao relatar um momento da vida em que precisou cuidar de sua mãe, atribui às 

mulheres, novamente, o papel de cuidadoras, quando diz que “todo mundo tem algo pra cuidar, é 

filho, é esposo pra fazer almoço”. 

Para além ainda do papel atribuído a cada gênero, verificou-se, inclusive, que a autoestima 

apareceu como um componente que necessita da validação de um olhar externo, social. Em diferentes 

momentos de vida e com sinais de empoderamento diferentes, as participantes abaixo demonstram 

uma dependência de alguém para a manutenção de sua autoestima. Porto e Bucher-Maluscke (2014) 

refletem acerca da permanência de mulheres em relacionamentos abusivos, expondo que há a 

possibilidade de a mulher se manter nesse lugar por um receio de se fragilizar ainda mais e ter sua 

autoestima ainda mais abalada: 

 

“Eu tô entendendo que eu preciso ser inteira pra mim. Não tem a ver com não ser grata, mas 

às vezes a gente não tá bem. Parece que a gente tem que estar sempre bem, pra minha 
família.” (A1) 
“É que assim ó, a minha autoestima, no caso, deu uma adormecida [...] mas vai passar. O 

meu trabalho levanta a minha autoestima. Eu perdi meu marido, então tá bem difícil, mas 
vai passar.” (M14) 

 

Nessa perspectiva é que o machismo, termo mais corriqueiramente utilizado para relações 

desiguais entre os gêneros, mostra o quão estrutural ele é, e como perdura no discurso e nos 

comportamentos, inclusive de mulheres. Pode-se entender o comportamento machista/sexista da 

mesma forma que Hirigoyen (2014) expõe o comportamento dos relacionamentos tidos como 

abusivos, na medida em que é através da palavra que acontece a tomada de poder. Até mesmo os 

comportamentos machistas mais graves têm o seu início na palavra, na repetição e na perpetuação da 

ideia de poder do homem e submissão da mulher. Essa mesma lógica é a que faz com que alguns 

comportamentos ou frases das participantes não sejam vistos como machistas ou, ao menos, elas 

parecem minimizá-los. É o que percebemos nas falas abaixo: 

 

“Eu acredito que o machismo é mais das gerações passadas. Não que não tenha, mas hoje 

em dia é menos marcado, menos visível.” (L13) 
“Eu ainda acredito que existe bastante homem assim, só que eles são ‘embutidos’, não 

demonstram, disfarçam, só quem convive com a pessoa vai perceber.” (J11) 
“Tem muita mulher machista também. Não podemos só culpar os homens, porque minha 

mãe me dizia essas coisas.” (A1) 
“Olha como eu descrevi homens machistas: egocêntrico, que não respeita, sufoca, abusa e 
tira a liberdade.” (C3) 

 

Identifica-se que, apesar de reconhecerem a existência do machismo, as três primeiras falas 

indicam uma certa necessidade dessas mulheres de trazer de forma menos acentuada o preconceito 

percebido, possivelmente pelo sofrimento que possam ter vivenciado. Nesse sentido, Lima e Lima 
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(2020) destacam que, na dimensão de sofrimento social, a pessoa pode vir a censurar o próprio 

sofrimento. A questão que fica é se essa defesa esconde sofrimentos em função da internalização de 

comportamentos machistas e que possam estar se perpetuando de forma inconsciente. 

 

3.2 Violência Psicológica: “eu não tenho com quem contar” 

 

Esta segunda categoria pretende discorrer a respeito das falas das participantes no que se refere 

à violência psicológica. Visto que só foram analisados oito encontros, podemos dizer que a violência 

psicológica apareceu de maneira menos expressiva no grupo de participantes analisadas. No entanto, 

pudemos identificar discursos carregados de sofrimento causado pela violência psicológica e, em 

alguns casos, em conjunto com a violência patrimonial. 

Uma das consequências da violência psicológica é a falta de uma rede de apoio para a mulher, 

visto que é de interesse do perpetrador da violência mantê-la neste ciclo, sem interferências externas. 

Fonseca, Ribeiro e Leal (2012) apontam também o desamor e a insensibilidade como consequências 

da violência. Podemos perceber tais sentimentos nas falas abaixo. 

 

“Gostaria de saber o momento certo da gente colocar o que está nos fazendo mal. muitas 
vezes a gente segura demais, há anos.” (I10) 
"Eu tenho um companheiro, fui morar com ele, mas agora parece que deu uma reviravolta. 
Eu não tenho com quem contar.” (E5) 
“Que nem eu, há pouco tempo minha filha tinha um relacionamento e o namorado se tornava 
abusivo até, mas não parecia, porque na nossa frente ele era querido.” (J11) 

 

A primeira fala é muito mais sutil, mas já dá indícios de uma possível relação abusiva, pois, 

conforme Hirigoyen (2014), em uma situação de violência, não há diálogo, o outro não interessa. 

Corroborando a autora, Zanello, Fiuza e Costa (2015) relatam o silenciamento de mulheres 

profundamente ligado ao sofrimento psíquico, além de evidenciarem que, ao falarem sobre seus 

sentimentos, as mulheres eram recebidas com agressividade e punidas. Dessa maneira, podemos 

constatar que a fala de I10, apesar de aparentemente sutil, pode carregar muito mais significados do 

que se imagina, o que se entende como a presentificação da violência. 

Para além disso, a segunda e terceira falas, muito mais explícitas, destacam a falta de uma 

rede de apoio e o enredamento típico de relacionamentos abusivos, onde o abusador coloca a vítima 

de tal forma que ela se sinta numa relação de dependência para com ele (HIRIGOYEN, 2014). Nessas 

falas, fica evidente como essas mulheres percebem a aparente mudança de comportamento do 

homem, seja em função do tempo ou da relação de proximidade ou não, como é o caso de J11. 
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Relembrando a teoria da sujeição de Butler (2017), podemos entender que o enredamento 

acontece quando a mulher ainda não tem a clara percepção em relação ao comportamento do homem. 

Segundo a autora, não podemos dizer que a mulher é enredada à força, mas sim, que devido à sua 

tendência à subordinação não consegue fazer diferente. E, há que se salientar, que é através dessas 

relações de poder, aqui já evidenciadas, que a violência psicológica encontra espaço para se 

manifestar (LOURO, 2018). 

Desde já, cabe ressaltar que Porto e Bucher-Maluschke (2014), a partir do relato de psicólogas 

cujo trabalho se desenvolve com mulheres em situação de violência, discorrem acerca da 

possibilidade de a dependência financeira estar atrelada a uma dependência emocional, independente 

da real situação financeira da mulher. Pudemos perceber, de maneira mais explícita, a violência 

psicológica e patrimonial sofrida por duas participantes, as quais trouxeram os relatos que seguem: 

 

“Atualmente tô separada, mas meu relacionamento tinha essa parte do machismo, era 

abusivo, tinha essa coisa de ele trabalhar fora e eu depender dele financeiramente, então 
era aí o abuso. [...] Isso [violência patrimonial] eu sofri, esse foi o abuso que eu sofri.” (A1) 
 
“Fiquei casada 16 anos, mas eu era o homem, eu fazia tudo, ele era dependente de mim. Aí 

quando ele me traiu eu separei. Aí depois fiquei com outro cara, mas eu queria tomar as 
minhas decisões e ele me chamou que eu queria ser o macho da casa. Aquilo foi horrível pra 
mim, mas ao mesmo tempo ele dizia que eu não ajudava em casa, mas eu acho que ele queria 
que eu desse o meu dinheiro todo pra ele e deu. Então era um abuso, psicológico, ou sei lá, 
mas agora eu já tô tomando as minhas providências. [...] Eu não sei se eu não tô querendo 
ter o controle, ocupando os dois lugares assim, mas não conseguindo sair.” (E5) 

 

As falas acima apresentam questões muito fortes acerca da violência patrimonial, a qual 

evidencia a tentativa de controle dos homens sobre essas mulheres ao desvalorizar o dinheiro delas 

ou se vangloriar e se utilizar da posição de provedor financeiro da casa para domínio da mulher. Junto 

à violência patrimonial sempre está a violência psicológica, pois essa, como já mencionado, antecede 

qualquer outra violência (FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012). As mesmas autoras também 

destacam que, de acordo com as vítimas de violência, o sofrimento advindo de casos de violência 

psicológica é muito mais intenso, dada sua duração e pelo fato de poder permanecer silenciosa. 

Assim, é válido acrescentar que a violência psicológica nem sempre é explícita, pelo contrário; 

muitas vezes ela vem revestida de desculpas por parte do homem que envolvem o zelo pela 

companheira, ou mesmo por parte da mulher, quando ela justifica as ações do agressor dizendo que 

“é o jeito dele”, frase tantas vezes reproduzida nos relacionamentos com ciclos de violência. 

Hirigoyen (2014) diz que o objetivo do agressor é justamente esse: manter a vítima em uma relação 

de dependência ou até de propriedade, para que ele possa afirmar-se como onipotente. Como a autora 

mesma expõe, essa relação perversa pode durar meses ou anos, até que a vítima tenha condições de 

romper com o ciclo de violência. A participante A1 expõe claramente essas “sutis”, mas efetivas 
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violências quando diz que seu ex-marido a fazia acreditar que ela era uma esposa “ruim”. E a 

participante E5 é mais incisiva ainda, corroborando estudos já expostos aqui, quando diz que a 

“agressão com palavras é pior que levar tapa”. A violência psicológica é, por vezes, conforme já 

comentado, silenciosa e contínua, porém pode deixar importantes marcas psíquicas na vítima, fazendo 

com que seja muito difícil que ela diferencie o que pensa sobre si mesma do que o agressor a fez 

pensar ser. 

Ao longo da análise de conteúdo, percebe-se os discursos carregados de sofrimento psíquico, 

entendendo-se, portanto, que são uma consequência da violência psicológica sofrida pelas mulheres, 

a qual pode acarretar o surgimento de doenças psicossomáticas, tendo a depressão como aquela mais 

comumente sinalizada (FONSECA; RIBEIRO; LEAL, 2012). A desvalidação, o constante 

menosprezo pela figura da mulher e a desvalorização de seus afazeres e de sua existência podem 

caracterizar, inclusive, um sofrimento social, no qual não há um reconhecimento da sua própria 

identidade no meio social (LIMA; LIMA, 2020). Essa identidade perpassa, também, as construções 

de gênero, de forma que até mesmo no discurso de E5 é possível perceber a perpetuação de um 

comportamento que se repete a cada relacionamento. 

Para finalizar, aponta-se a importância de identificarmos quando e como interromper esse 

ciclo para que as identidades dessas mulheres possam se reconstruir e que venham a ser capazes de 

novamente se reconhecer. Destaca-se o cuidado necessário para intervir nessa reconstrução, 

considerando a fragilidade psíquica da mulher e a força necessária para romper com um ciclo que 

perdura por vezes há anos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levantamos, na presente pesquisa, atravessamentos de gênero a partir de uma perspectiva 

social, na qual a construção das identidades se dá a partir das diferenças históricas e culturais entre 

os gêneros, por meio da atribuição de papéis e estereótipos cobrados socialmente. Foi possível 

perceber, através dos discursos analisados, a transgeracionalidade dessa violência de gênero, tão 

presente na atualidade. 

Por meio de recortes das falas das participantes do Projeto de Extensão Laços de Vida, pode-

se perceber que há uma intensa carga de exigência, que pode ter relação com as cobranças impostas 

ao gênero feminino, na medida em que as mulheres são aquelas que, na maioria das vezes, são 

responsáveis pela educação dos filhos e filhas, pela manutenção do lar e, assim, carregam em si uma 

carga emocional enorme, ao manter uma posição de amparo para todas as pessoas a sua volta. Ao 

mesmo tempo, as falas de algumas vieram pautadas quase por uma idealização dos homens de suas 
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vidas, no quesito machismo, ao se referirem como algo do passado e tentarem amenizar as violências 

sofridas. No entanto, entende-se esse movimento também como tendo relação com o gênero, pois é 

nas relações de poder que a mulher se submete e o homem ocupa o lugar de prestígio. E, conforme 

Porto e Bucher-Maluschke (2014), há diversos motivos que mantêm as mulheres nas relações 

abusivas, sendo algumas das mais comuns a busca por um amor romântico, o desejo de mudar o outro 

e a necessidade de ter um homem em casa, imposta, obviamente, pelo patriarcado. 

Verificou-se, conforme já mencionado, que as participantes têm conhecimento sobre as 

questões de gênero, mas que esse conhecimento é muito raso, no sentido de que não há a percepção 

de que seu sofrimento psíquico emerge de violências de gênero e psicológica. Essa falta de percepção 

a respeito da origem de seu sofrimento psíquico, pode estar ligada justamente à maneira com que a 

mulher ocupa um lugar de subordinação, haja vista que, conforme Butler (2017), o sujeito está fadado 

a buscar o reconhecimento de sua existência em categorias sociais e estas significam existência e 

subordinação. Três participantes demonstram indícios de estar ou já ter vivenciado um 

relacionamento abusivo. 

Cabe ressaltar que, neste momento, não foi possível realizar entrevista individual para a coleta 

de dados mais precisos e detalhados de cada uma das participantes e, por esse motivo, optou-se pela 

análise apenas das falas de oito encontros do grupo terapêutico. Para futuras pesquisas, salienta-se a 

importância de entrevistas individuais que possibilitem um olhar ainda mais atento, tanto para as 

questões levantadas no presente trabalho, quanto para poder ouvir e melhor acolher essas mulheres 

em sofrimento psíquico. 

Destaca-se que, conforme já mencionado em seus aspectos sociais, culturais e 

transgeracionais, as violências de gênero perpetuam-se, mesmo que de maneira “embutida”, 

conforme a fala de uma das mulheres. Este não é, pois, assunto encerrado, ademais colocando em 

pauta o sofrimento psíquico que as mulheres passam diariamente. Portanto, ressalta-se a importância 

de promover cada vez mais espaços de fala e escuta para mulheres, a fim de que não apenas mais 

estudos sejam realizados, mas que, principalmente, se cuide do sofrimento psíquico e se pense a 

mulher como protagonista de sua história. 
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Moradias no Brasil: políticas habitacionais e o desenvolvimento socioeconômico 

 
Vinícius da Vitória Lebarcky1 

Tania Cristina Teixeira2 
 

RESUMO 

Os programas de moradia são uma alternativa de combate ao insistente déficit habitacional presente na sociedade 
brasileira. O foco principal desta pesquisa foi analisar o impacto de programas como o “Minha Casa Minha Vida” no 
desenvolvimento econômico do país em 2020, determinando a influência do gasto público em moradias na geração de 
renda, emprego e bem-estar social. Constatou-se um considerável efeito de transbordamento entre quase todos os setores 
produtivos após gastos em construções de moradia popular naquele ano, indicando que estes investimentos possuem 
grande potencial de impacto nas demais atividades econômicas. Observando os multiplicadores de renda e emprego 
encontrados por meio da Matriz de Leontief, nota-se que o investimento gerou 1,18 milhões de empregos, de forma direta 
e indireta, além de R$ 7,965 bilhões em salários criados. Tais resultados reforçam que os programas desta natureza 
cooperam para o bem-estar social por meio da formação de renda, emprego e moradia digna. 
 
Palavras-chave: Habitação. Construção civil. Minha Casa Minha Vida. Economia. Programas Sociais. 

 

Housing in Brazil: housing policies and socioeconomic development 

 

ABSTRACT 

Housing programs are an alternative to combat the persistent housing deficit present in Brazilian society. The main focus 
of this research is to analyze the impact of programs such as “Minha Casa Minha Vida” on the country's economic 
development in 2020, determining the influence of public spending on housing on generating income, employment and 
welfare. There was an “spillover effect” among almost all productive sectors after spending on affordable housing 

construction that year, indicating that these investments have great potential to impact other economic activities. 
Observing the income and employment multipliers found through the Leontief Input-Output Matrix, it is noted that the 
investment generated 1.18 million jobs, directly and indirectly, in addition to R$ 7,965 billion in wages created. These 
results reinforce that programs of this nature cooperate for social welfare through the formation of income, employment 
and decent housing. 
 
Keywords: Housing. Construction. Minha Casa Minha Vida. Economy. Social Programs. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultante do projeto de pesquisa extensionista que tem como foco o 

estudo do efeito das políticas públicas habitacionais no contexto socioeconômico brasileiro. O déficit 

habitacional é um problema que se mantém por muitas décadas na sociedade brasileira. Mesmo sendo 

um direito previsto na Constituição Federal (1988), o acesso à moradia digna ainda não é a realidade 

para milhões de famílias, que há tempos carecem da atenção do poder público. Uma política que 

ganhou força desde 2009, com o surgimento do Programa Minha Casa Minha Vida, foi a destinação 

 
1 Graduando de Ciências Econômicas pela PUC Minas. E-mail: viniciuslebarcky@gmail.com. 
2 Orientadora da pesquisa extensionista. Professora do Curso de Ciências Econômicas PUC Minas Praça da Liberdade.  E-
mail: taniacri@hotmail.com. 
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de numerosos recursos públicos para incentivo à construção e à aquisição de habitações por grupos 

de menor poder aquisitivo. 

Os problemas urbanos e as políticas de moradia no Brasil já foram alvo de vários estudos 

desde o último século. Marguti (2018) lembra que a trajetória da política habitacional brasileira é 

marcada por décadas de indiferença no provimento de moradia para a população mais pobre. De 

acordo com Domingos e Fernandes (2016), o déficit habitacional, originado já no fim do século XIX, 

foi agravado pela rápida urbanização da sociedade brasileira durante o século XX, pela falta de 

atenção e planejamento do poder público e pelo intenso incentivo à especulação imobiliária, 

sobretudo, nos grandes centros. Como reflexo, as condições habitacionais no Brasil atual constituem 

uma enorme questão social e econômica. Os efeitos de tal déficit podem ser facilmente presenciados 

no cotidiano das maiores cidades do país por meio das favelas, grotas, mocambos, invasões e 

palafitas.  

Para Carvalho e Pereira (2015), a segregação do território é determinante no processo de 

reprodução das desigualdades sociais. 

 

A diferenciação do espaço urbano e o local de residência têm efeitos significativos sobre as 
condições sociais e as desigualdades, pois interferem sobre o acesso aos serviços básicos, as 
condições de escolaridade, os padrões de sociabilidade, a construção de redes e o acúmulo 
de capital social e cultural. Nos espaços degradados, onde se concentram os grupos mais 
vulneráveis, isto contribui para reproduzir ou acentuar suas dificuldades de subsistência. 
(CARVALHO; PEREIRA, 2015, p. 18). 

 

Apontamento realizado ao fim de 2020, pela Associação Brasileira de Incorporadoras 

Imobiliárias (ABRAINC), indicou o crescimento no déficit de moradias no Brasil em 2019, o que 

corresponde a 7,8 milhões de unidades de habitação. Os maiores afetados são famílias com renda de 

até três salários mínimos por mês, mas, ainda segundo a pesquisa, a demanda por moradias já afeta 

populações de classes intermediárias, devido à instabilidade do mercado de trabalho e à baixa oferta 

de crédito imobiliário.  

Segundo Zaccara e Mastrodi (2016), os lançamentos imobiliários têm estado somente ao 

alcance das classes médias e altas da sociedade. “O direito à moradia [é] um primeiro degrau para a 

concretização do direito à cidade. (...) A função social da propriedade tem sido compreendida de 

acordo com os interesses do mercado, ao afastar o caráter social e lhe atribuir função econômica”. 

(ZACCARA; MASTRODI, 2016, p. 867). 

Diante do atual cenário, Marguti (2018) cita o papel do Estado na garantia de direitos sociais, 

ao afirmar que “a urbanização e a regularização de assentamentos precários tornam-se um importante 

componente para o enfrentamento do passivo habitacional e socioambiental de nossas cidades” 
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(MARGUTI, 2018, p.129). Para Almeida (2011), a provisão de moradias adequadas é fator 

determinante para a inclusão social ao oferecer mais qualidade de vida e bem-estar à população. Ela 

também salienta as consequências positivas do investimento em habitação sobre a economia como 

“sendo capaz de relevante geração de emprego e renda, em especial para o trabalho pouco qualificado 

que normalmente caracteriza a população mais carente” (ALMEIDA, 2011, p.13). 

Teixeira e Carvalho (2005) também ressaltaram o impacto da indústria da construção civil na 

sustentação do desenvolvimento socioeconômico, evidenciando sua colaboração direta e positiva 

sobre o Produto Interno Bruto: 

 

A infraestrutura básica é um bem intermediário em quase todo o sistema produtivo, sendo 
parte integrante do capital fixo social e um complemento importante ao capital privado. 
Através de externalidades, o produto da construção civil aumenta a produtividade dos fatores 
de produção e cria um entorno favorável e eficiente à produção (...), o que justifica o apoio à 
indústria da construção civil como prioridade, uma vez que alcança, de forma não 
discriminatória, todos os setores da economia. (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005, p. 23). 

 

Dada a importância do setor da construção civil na economia brasileira, é importante notar 

como o Estado vem atuando neste contexto. Jardim e Silva (2015) destacaram a estabilidade 

econômica proporcionada pelo investimento no setor imobiliário, tão estratégico para o Produto 

Interno Bruto (PIB). Foi constatado que o Programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, 

contribuiu para impedir uma queda acentuada na atividade econômica doméstica em 2010, ao mesmo 

tempo que ofereceu subsídios para minimizar o déficit habitacional. “Com a efetivação do Programa 

Minha Casa Minha Vida, o mercado da construção atingiu 11,3 milhões [de trabalhadores] em 2010, 

representando 14% do total de ocupados na economia” (JARDIM; SILVA, 2015, p. 68). 

Tendo em vista a imprescindibilidade e a urgência de estudos sobre o tema, tornou-se viável 

a elaboração de um trabalho de pesquisa extensionista, que busca abordar a questão do investimento 

público em moradias, ressaltando seus impactos sociais, bem como averiguar como se deu a aceitação 

dos programas de habitação social por parte do público beneficiário.  

Neste cenário, o trabalho ressalta a necessidade de estabelecer uma relação entre as políticas 

de habitação social, o crescimento econômico e desenvolvimento local e regional, contribuindo com 

a disseminação e debate de um assunto essencial no Brasil em período de grande vulnerabilidade das 

populações empobrecidas, que vivem nas periferias da cidade e nos próprios centros urbanos, 

entregues à sua própria sorte. A proposta dessa pesquisa atende à política de extensão nos eixos da 

sustentabilidade e inovação, e segue as orientações do Curso de Ciências Econômicas, a partir da 

linha de extensão Desenvolvimento Local e Economia Urbana afeitos aos estudos em Ciências 

Sociais Aplicadas. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste estudo foi mensurar o impacto do Programa Minha Casa Minha 

Vida no desenvolvimento econômico brasileiro, ao longo do ano de 2020. Pretendeu-se, por meio do 

modelo de Leontief (1936), compreender como o investimento em moradias populares afetou o 

conjunto da economia e quais suas implicações na geração de renda e emprego em áreas urbanas 

centrais e periféricas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para mensurar os impactos econômicos dos investimentos em programas habitacionais, 

utilizou-se a Matriz de Insumo-Produto, desenvolvida por Wassily Leontief. Segundo Grijó e Bêrni 

(2006), este modelo, criado em 1936, é uma pertinente ferramenta para traduzir os fenômenos que 

ocorrem na realidade. Gonçalves et al. (2014) lembram que o modelo é um dos mais utilizados em 

economia e parte do pressuposto de que “um grupo de setores produtores de mercadorias (produtos) 

consome mercadorias de outros setores (insumos) ao longo do processo de produção, em dado período 

e para uma região geográfica específica” (GONÇALVES et al., 2014, p. 181). 

Para Schmitz et al. (2010), os principais atributos desta técnica são: identificar setores que 

possuem maior capacidade de multiplicação de investimentos, medir os impactos de determinado 

setor após estabelecimento de políticas econômicas e constatar as reais condições dos países 

utilizadores deste método. Dividindo-se a economia em n setores, podemos determinar “a matriz que 

relaciona as quantidades de insumos provenientes do setor i e utilizadas no setor j, em valor 

monetário” (SCHMITZ; VIERO; CEZARO, 2010, p. 4) 

 

C = [cij],   i, j ∈ {1, 2, … , n} 
 

A partir disso, obtém-se a matriz dos coeficientes técnicos, denotada por 

 

A = [aij]   em que aij =  cij 
(1) 
       xj 

 

Onde aij é a parcela da produção do j-ésimo setor produtivo consumido pelo i-ésimo setor, e 

xj corresponde ao valor bruto de produto da atividade j, em valores monetários. Segundo Grijó e 

Bêrni (2006), supondo que aij mantenha-se constante ao longo dos anos, pode-se reescrever a equação 

(1) como sendo: 
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zij = aijxj 
(2) 

 

Forma-se, então, o seguinte sistema de equações: 

 

x1 = a11x1 + a12x2 + … + a1nxn + y1 
x2 = a21x1 + a22x2 + … + a2nxn + y2 
 
xn = an1x1 + an2x2 + … + annxn + yn 
(3) 

 

“Analogamente, pode-se estimar a mesma equação para todos os setores, o que permite derivar 

as equações [acima] na forma matricial” (GONÇALVES et al., 2014, p. 182). Assim, temos: 

 

(I – A)X = Y 
(4) 

 

A equação (4) pode ser rearranjada da seguinte forma: 

 

X = (I – A)   Y 
(5) 

 

Nessa equação, a demanda intermediária X é função da matriz inversa de Leontief (I – A) e 

da demanda final Y. O modelo de Leontief também é conhecido como matriz de coeficientes diretos 

e indiretos.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a instituição responsável por 

publicar a matriz de Insumo-Produto da economia brasileira a cada 5 anos. A publicação mais recente, 

e utilizada na presente pesquisa, corresponde à “Matriz de Insumo-Produto de 2015 – nível 20”. 

 

Figura 1 – representação da relação Insumo-Produto

 
Fonte: Extraído de GUILHOTO, 2011, p. 12. 
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3.1 Índices de Rasmussen-Hirschman 

 

Para determinar os setores-chave de uma economia, foram utilizados índices de ligação 

intersetorial Rasmussen-Hirschman. Segundo Guilhoto et al. (2014), esses índices mostram quanto 

determinado setor demanda (ligação para trás) ou é demandado (ligação para frente) pelos demais 

setores. Com base em um modelo de Leontief B, pode-se inferir que o índice de ligação para trás Uj 

é representado por: 

 

Uj = [B.j / n] / B* 
(6) 

 

Nessa equação, B.j é a soma da coluna da matriz B, n corresponde à quantidade de setores 

desta economia e B* é entendido “como sendo a média de todos os elementos de B” (GUILHOTO, 

2011, p. 38). Ainda de acordo com Guilhoto (2011), os índices de ligação para frente Ui, por sua vez, 

são dados por G*, que é igual à média dos componentes de G (matriz de Gosh), e Gi. que corresponde 

à soma da linha. Obtém-se, assim: 

 

Ui = [Gi. / n]G* 
(7) 

 

Para que um setor seja considerado chave no desenvolvimento econômico, ambos os índices 

de ligação, para frente e para trás, devem apresentar resultado maior que 1. 

 

3.2 Multiplicadores 

 

Para Macedo e Dimenstein (2009), o bem-estar social está fortemente ligado à geração de 

empregos e renda. Assim, por meio da matriz de Leontief, torna-se oportuno também mensurar os 

multiplicadores diretos, indiretos e induzidos da renda e do emprego. 

 

GVj = Ʃbijvi 
(8) 

 

“GVj é o impacto total, direto e indireto, sobre a variável em questão; bij é o ij-ésimo elemento 

da matriz inversa de Leontief e vi é o coeficiente direto da variável em questão” (GUILHOTO, 2011, 

p. 38). O multiplicador de empregos MEi sinaliza a quantidade de empregos criados na economia 

para cada emprego direto gerado. Já o multiplicador de renda MRj, mede o salário gerado para cada 

unidade de moeda adicionado no consumo final: 
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MEi = GVi / vi 
(9) 
 
MRj= Ʃbij 
 (10) 

 

Finalmente, para medir os efeitos induzidos dessas variáveis, deve-se incluir uma linha e uma 

coluna a mais para a renda do trabalho e o consumo das famílias, respectivamente.  

Segundo Gonçalves et al. (2014), o coeficiente de emprego pode ser estimado como sendo: 

 

CPO = PO / X  
(11) 

 

em que CPO corresponde ao coeficiente direto de emprego, PO é a população ocupada no país e X é 

a renda total. Assim, “O procedimento para o cálculo é o mesmo do multiplicador direto e indireto; a 

única alteração é a utilização da matriz inversa de Leontief com a renda e o consumo das famílias 

endogeneizados.” (GONÇALVES et al. 2014, p. 183).  

Vale ressaltar que o caráter interdisciplinar deste projeto viabilizou a resolução do problema 

de forma integrada e multidimensionada. Sem a interação de diferentes áreas do conhecimento, como 

a Teoria Econômica, a Matemática, a Sociologia e a Análise Histórica, todo o embasamento teórico-

metodológico necessário estaria comprometido, invalidando a qualidade dos resultados alcançados e 

a adequada estruturação do problema de pesquisa. 

 

3.3 Base de dados 

 

Para a simulação deste modelo, foi utilizada a “Matriz de Insumo-Produto 2015-nível 20”, 

que corresponde à mais recente divulgada pelo IBGE (2015). Tendo em vista que a estrutura 

produtiva de um país se altera minimamente de um ano para o outro, esta matriz ainda pode ser 

utilizada para o ano de 2020, sem significativos efeitos sobre o resultado final.  

Para o valor (em reais) dos recursos aplicados no PMCMV em 2020, foram extraídos dados a 

respeito dos “Valores Contratados por Ano (2020) – Minha Casa Minha Vida”, disponibilizados pelo 

Sistema de Gerenciamento da Habitação (SISHAB/2021), iguais a R$ 27,47 bilhões. Para a população 

ocupada em 2020, foi utilizada a estimativa da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADc/2020): “Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência – 

4º trimestre de 2020”. A população ocupada correspondeu a 86,18 milhões de pessoas naquele 

período, de acordo com a PNADc. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados demonstraram um considerável efeito de transbordamento entre todos os setores 

produtivos após gastos públicos em construções de moradia popular no último ano. Através de um 

modelo de microssimulação, foram induzidos os investimentos de R$ 27,47 bilhões de reais à 

demanda final da construção civil (mantendo a demanda dos demais setores constantes). Constatou-

se que este gasto causou uma variação absoluta de R$ 49,73 bilhões de reais entre todos os setores da 

economia brasileira.  

Além da construção civil, as atividades que mais absorveram o aumento da produção após 

este investimento foram: agricultura (1,78%), atividades científicas (2,57%), comércio (5,62%) e 

indústrias de transformação (19,49%) - quadro 1. 

 

Quadro 1 – Absorção da Produção por Setores 

SETOR ABSORÇÃO DO AUMENTO DA PRODUÇÃO (em %) 

Construção civil 61,04 

Indústrias de transformação 19,49 

Comércio 5,62 

Atividades científicas 2,57 

Agricultura 1,78 

Fonte: Elaboração Própria, 2021. 
 

Dentre os 20 setores analisados, o setor da construção obteve o 4º maior coeficiente técnico 

de produção (0,49), o que indica que investimentos em programas habitacionais possuem um grande 

potencial de impacto nas demais atividades econômicas. O coeficiente técnico desta atividade possui 

um valor bem parecido com a média de toda a amostra, que permaneceu em 0,52 (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Setores com Maiores Coeficientes Técnicos da Economia Brasileira 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Para verificar o grau de interdependência entre a construção civil e os demais setores, foram 

utilizados os índices de encadeamento de Rasmussen-Hirschman, que podem ser obtidos por meio da 

mesma matriz de Leontief. Embora a construção civil não seja considerada um setor-chave, o 

segmento apresentou um dos maiores índices de ligação para trás de toda a análise (1,136), 

significando uma alta demanda por insumos produzidos por outras atividades. O índice de ligação 

para frente, que mostra o quanto um setor é demandado pelos demais, foi de 0,834. Para ser 

considerado chave, o setor deve apresentar índice de ligação maior que 1 nestas duas análises.  

Observando os multiplicadores de renda encontrados, conclui-se que, para cada R$ 1,00 

aumentado na demanda final da construção civil, os salários sobem em R$ 0,29. Os multiplicadores 

de emprego, por sua vez, indicaram que, para cada R$ 1 milhão adicionados em programas de 

moradia, como o Minha Casa Minha Vida, 43 novos empregos são gerados nesta economia. 

Dessa forma, o montante de R$ 27,47 bilhões destinado à construção de moradias em 2020 

foi responsável por gerar 1,181 milhões de empregos, de forma direta e indireta, além de R$ 7,965 

bilhões em salários criados. Tais resultados reforçam que, além da facilitação do acesso à moradia 

digna e redução do déficit habitacional, os programas dessa natureza também cooperam para o bem-

estar social, por meio da formação de renda e emprego. 

Importante mencionar que, em função do período pandêmico, a análise do impacto junto ao 

público beneficiário será realizada a posteriori, após o retorno as atividades presenciais e, 

possivelmente, com o controle e segurança garantidos pelo sistema público de saúde. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados alcançados mostram que os impactos dos programas habitacionais sobre o 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro são relevantes e notórios. Através das análises 

possibilitadas pelo modelo de Leontief, demonstrou-se que os investimentos em programas de 

moradia tendem a estimular, de maneira contundente, o crescimento econômico para além do setor 

da construção civil. O alto coeficiente técnico de produção do setor da construção, aliado a seu 

elevado índice de ligação para trás, indicam grande importância de investimentos públicos no 

segmento habitacional para melhoria dos indicadores econômicos de forma generalizada. Os 

multiplicadores induzidos de renda e emprego mostraram o aumento de R$0,29 para cada real 

acrescido na demanda final e a criação de 43 postos de trabalho por milhão de reais investidos. 

Tendo em vista seu potencial de criação de renda, inclusão social e melhoria da qualidade de 

vida de parcela mais pobre da sociedade, observa-se que investimentos sociais de grande magnitude, 

como o Minha Casa Minha Vida, tendem a provocar expressivos impactos socioeconômicos em curto 
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prazo, desde que aplicados a setores estratégicos, como é o caso da construção civil. Com o 

surgimento das crises financeiras e o agravamento das desigualdades sociais na última década, o 

debate sobre a importância das políticas sociais na melhoria de indicadores socioeconômicos torna-

se cada vez mais indispensável. Reduzir o déficit habitacional brasileiro, mais que reaquecer a 

economia, é uma tarefa que demanda grande esforço de planejamento, pesquisa e investimentos, tão 

fundamentais para a resolução de problemas estruturais de um país que implora pela igualdade de 

oportunidades. 

Espera-se que estes resultados beneficiem a Extensão Universitária à medida que contribuam 

para a geração de conhecimento, para a promoção do debate sobre inclusão social e desenvolvimento 

regional e possam inspirar a constituição de futuras pesquisas sobre o tema, de forma a preencher 

lacunas do saber ainda existentes. Ao lançar o olhar para uma complexa questão da sociedade 

brasileira moderna, como é o caso do déficit habitacional, esta pesquisa de cunho extensionista 

também visa a favorecer a coletividade, por meio da transferência de conhecimento de dentro para 

fora da Universidade. 

O combate à segregação socioespacial nas cidades, além de promover crescimento econômico 

consistente, é uma forma de proporcionar justiça e bem-estar social às parcelas mais vulneráveis da 

população. Por isso, estudos sobre as políticas habitacionais (e seus impactos) tornam-se 

imprescindíveis para a formação de uma comunidade mais inclusiva, próspera e sustentável.  
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RESUMO 

O presente relato tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas, por extensionistas e voluntários do projeto 
Patrimônio Construído, estudantes tanto da PUC Minas, quanto da UFMG, durante a pandemia do COVID-19, durante 
os anos de 2020 e 2021. As atividades, assim como as reuniões do grupo, estão sendo desenvolvidas de forma remota, 
ação que fez com que as ações não fossem interrompidas, dando continuidade ao projeto. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Construído. Educação Patrimonial. Ensino Remoto. 

 

From in-person to remote: report on the adaptation of the                                           

activities of the Patrimônio Construído Project 

 

ABSTRACT 

This paper aims to report the activities that have been developed during the COVID-19 pandemic, through the years of 
2020 and 2021 by extensionists and volunteers from the project Patrimônio Construído, which are students from both 
PUC Minas and UFMG. The activities as well as the group meetings are being held remotely; thus, the project actions 
continued, instead of being interrupted. 
 
Keywords: Built Heritage. Education Heritage. Remote teaching. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato tem por objetivo descrever as atividades realizadas pelo Projeto de Extensão 

Patrimônio Construído, nos anos de 2020 e 2021, para os quais todas as ações realizadas foram 
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adaptadas para o regime remoto, fazendo-se uso de novos métodos para divulgar a importância da 

preservação do patrimônio histórico construído. 

Devido à pandemia da COVID-19, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) viram-se diante da necessidade de 

suspender as aulas presenciais em suas unidades, o que fez com que todos os alunos passassem a ter 

aulas remotamente, e atividades externas, como visitas técnicas, foram suspensas por tempo 

indeterminado. 

A partir do dia 15 de março de 2020, o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC 

Minas precisou adotar novas medidas no sentido de prevenir o contágio e a transmissão do vírus. A 

instituição passou, então, a seguir tanto as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades de 

controle epidemiológico, quanto as do Ministério da Educação. A UFMG, por sua vez, teve suas aulas 

suspensas e, algum tempo depois, adotou medidas similares, de acordo com os órgãos nacionais 

responsáveis pelo monitoramento dessa pandemia em nosso país. Dessa forma, adotando-se o Regime 

Letivo Remoto, todas as atividades passaram a ser desenvolvidas a distância, inclusive as atividades 

do Projeto de Extensão Patrimônio Construído, que passaram por um processo de adaptação. 

 

2 RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

A educação e a conscientização sobre a preservação estão intrinsecamente ligadas ao 

reconhecimento, à identificação e à atribuição de valores. A memória deve ser celebrada como 

documento histórico e como parte de uma história com a qual todos participam, produzindo 

identificação cultural, pois “o ato de rememorar produz sentido e significação através da 

ressubjetivação do sujeito e a poetização do passado” (DIEHL, 2002, p.114, apud JOHN, 2012). O 

Patrimônio – material ou imaterial – não pode ser desassociado do espaço urbano, sendo esse um eixo 

fundamental para a construção de uma educação urbana mais humana e sustentável. A compreensão 

das referências sócio-históricas em suas manifestações contribui para gerar o seu reconhecimento, 

sua valorização e preservação (IPHAN, 2021). A Educação Patrimonial no Ensino Fundamental 

permite que esses símbolos adquiram significado logo na infância, sendo incorporados ao repertório 

visual e ao conjunto simbólico das cidades pelas crianças. 

A Educação Patrimonial existe no Brasil desde 1983, quando ocorreu o I Seminário de 

Educação Patrimonial, no Museu Imperial de Petrópolis e, atualmente, além de ser uma meta 

educacional e dos órgãos importantes, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-

BR) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), torna-se: 
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um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do 

mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos 
indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla 
e plural. (HORTA, 1999, p. 6, apud JOHN, 2012). 

 

Desde 2018, o CAU-BR tem incentivado ações educativas que promovam valores de 

conscientização sobre questões urbanas no Ensino Fundamental. Como eixos das Práticas 

Pedagógicas de Educação Urbanística, estão os temas de Habitação, Saneamento, Patrimônio, 

Mobilidade e Paisagem. É importante ressaltar que o Projeto de Extensão Patrimônio Construído não 

está vinculado às iniciativas do órgão, porém, aplica de forma “vanguardista” os conceitos propostos 

pelo programa CAU-EDUCA (CAU-EDUCA, 2021), principalmente no eixo do Patrimônio. Assim 

como o CAU, o IPHAN também desenvolve atividades para a difusão da Educação Patrimonial 

(IPHAN, 2014), e o posicionamento desses órgãos enfatiza a relevância da questão e cria um respaldo 

institucional ao tema. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Frente à pandemia da COVID-19, foi preciso que todos revissem seus conceitos, adaptando-

se para dar continuidade aos trabalhos antes desenvolvidos e, ainda assim, obter resultados positivos. 

Dessa forma, a primeira ação realizada pelas coordenadoras do projeto, Prof.ª Dr.ª Gláucia Nolasco 

de Almeida Mello e Prof.ª Dr.ª Cynara Fiedler Bremer, foi reunir todos os alunos extensionistas e 

voluntários que participavam do projeto naquela ocasião, para uma discussão em grupo, sobre a nova 

situação e elaboração de um novo planejamento com alternativas considerando o período remoto. 

Essa reunião foi realizada remotamente, por meio de uma plataforma on-line, em março de 2021. 

Foram discutidas as diversas possibilidades para eventos virtuais e uso das redes sociais para divulgar 

o trabalho realizado. 

Dentro do contexto remoto, as ações planejadas pelo grupo do Projeto de Extensão Patrimônio 

Construído foram: 

 

1. adaptação das oficinas que eram realizadas presencialmente paro o regime remoto; 

2. divulgação do trabalho técnico desenvolvido pelo grupo por meio das mídias sociais do 

projeto: Instagram, Facebook e Youtube como alternativa às visitas suspensas 

temporariamente; 
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3. divulgação de conhecimento sobre preservação do patrimônio histórico construído por 

meio de um encontro on-line e gratuito, o 1º Encontro do Patrimônio Construído 

(ENPAC);  

4. criação do site do Projeto Patrimônio Construído, com a finalidade de centralizar todas as 

informações sobre ações realizadas pelo projeto e materiais técnicos e didáticos, 

desenvolvidos pelo grupo do projeto. 

 

Para avaliar a participação e a satisfação dos extensionistas atuantes no projeto de extensão, 

foi desenvolvido um questionário on-line, utilizando-se a plataforma Google Forms. Os 

extensionistas foram convidados a responder ao questionário contendo oito perguntas objetivas e duas 

questões discursivas, no final do primeiro semestre de 2021. 

 

4 RESULTADOS 

 

A foto da Figura 1 apresenta uma das oficinas realizadas presencialmente em 2019, em uma 

escola particular na cidade de Sabará, Minas Gerais. Durante as oficinas presenciais, eram propostas 

atividades lúdicas que propiciassem a discussão e reflexão sobre a importância da preservação do 

patrimônio histórico de Minas Gerais. As crianças trabalhavam em grupos desenvolvendo uma 

apresentação para toda a turma, o que acontecia no final da oficina. Cada grupo era acompanhado por 

um dos alunos extensionistas do projeto. 

 

Figura 1 - Oficina realizada presencialmente para alunos do                                                              

ensino fundamental em Sabará, em 2019 - Minas Gerais. 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2021. 

 

Do mesmo modo, remotamente, os alunos também foram divididos em grupos e, para a 

preparação do material a ser apresentado para a turma, foi utilizada a plataforma Google 

Apresentações. A imagem da Figura 2 contém o modelo de apresentação desenvolvido especialmente 
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para as oficinas remotas desse projeto, e a Figura 3 mostra a apresentação de um dos grupos 

participantes da oficina realizada nessa modalidade. Essa oficina, em particular, foi promovida para 

o Grupo de Escoteiros de Minas Gerais e contou com a participação de mais de oitenta e cinco jovens 

e monitores / tutores dos escoteiros. As extensionistas Camila Bomfim, Francielle Ferreira, Gabrielle 

Guds e Danieli Xavier participaram da atividade do projeto, ministrando a oficina. 

 

Figura 2 - Material desenvolvido pelos alunos extensionistas para as oficinas remotas. 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2021. 

 

Figura 3 - Oficina remota para o Grupo de Escoteiros de Minas Gerais realizada em 2020 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2021 

 

A oficina realizada com o Grupo de Escoteiros de Minas Gerais teve duração de duas horas e 

30 minutos e, ao final do evento, foi solicitado aos participantes que respondessem a cinco perguntas 

breves para avaliação da atividade. Dos 85 participantes, 25 (29,4%) responderam às perguntas 

disponíveis em uma plataforma on-line. Os resultados são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resultado do Feedback dos Participantes da Oficina 

Pergunta 
Satisfação - Respostas (%) 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito Bastante satisfeito 

Qual o seu nível de satisfação geral com a 
oficina? 0 0 8 40 52 

Qual o seu nível de satisfação geral com o 
conteúdo abordado? 0 0 0 32 68 

Pergunta 
Duração da Oficina - Respostas (%) 

Pouco tempo Tempo adequado Muito tempo 

Qual a sua opinião quanto ao tempo 
destinado ao evento? 8 92 0 

Pergunta 
Satisfação Geral - Respostas (%) 

Não Sim 

Você indicaria essa oficina a um colega? 0 100 

Fonte: Elaboração das autoras, 2021. 
 

Para que fosse possível a divulgação dos conhecimentos técnicos por meio das mídias sociais 

do projeto de extensão, os alunos extensionistas foram incentivados a colaborar na preparação dos 

posts sobre conceitos técnicos e artísticos importantes relacionados aos temas abordados no projeto 

e às atividades realizadas. A Figura 4 mostra um dos posts apresentados na página do Instagram do 

projeto. As publicações foram elaboradas pelos próprios alunos, sob a supervisão das professoras 

responsáveis pela coordenação do projeto de extensão. Os conteúdos abordam temas diversos 

relacionados à preservação do patrimônio material, manifestações patológicas em edificações 

históricas, entre outros assuntos relacionados. 

 

Figura 4 - Post na mídia social Instagram. 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2021. 
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A realização de um encontro on-line e gratuito, o 1º ENPAC – 1º Encontro do Patrimônio 

Construído –, ocorreu durante três dias do mês de novembro de 2020. O evento foi 100% on-line, 

transmitido pelo canal do Patrimônio Construído no YouTube, aconteceu nos dias 09 a 11 de 

novembro de 2020, e contou com diversos palestrantes que realizaram apresentações sobre temas 

relacionados a manifestações patológicas, intervenções e tecnologias do ambiente construído. 

Foram apresentadas palestras que abordaram os aspectos técnicos, sociais e culturais 

relacionados à preservação patrimonial, e o evento contou com a presença de palestrantes do Brasil e 

do Peru. Foram inscritos quatrocentos participantes provenientes de todo o Brasil. Além dos 

convidados palestrantes, alguns alunos extensionistas apresentaram seus trabalhos técnicos 

desenvolvidos dentro do Projeto de Extensão Patrimônio Construído. Todas as palestras proferidas 

no evento estão disponíveis para acesso livre no canal do projeto no YouTube 

(https://www.youtube.com/c/PatrimônioConstruído).  

O site do projeto de extensão (www.pconstruido.wordpress.com) foi desenvolvido pelos 

alunos extensionistas de ambas as universidades, sob a supervisão da coordenação do projeto. 

Atualmente, a plataforma contém informações sobre o trabalho realizado pela equipe, além de um 

resumo das publicações dos membros e a agenda atualizada de todos os eventos organizados pelo 

projeto e em que membros da equipe apresentaram seus trabalhos. 

Esse projeto de extensão possui, como um de seus eixos principais de atuação, a Educação 

Patrimonial; por meio de oficinas e atividades lúdicas, busca-se traduzir termos arquitetônicos e 

referências histórico-culturais do patrimônio brasileiro para o universo infantil, aproximando as 

crianças e adolescentes desse universo e permitindo a familiarização com estilos, edificações e 

estratégias de preservação. De acordo com o IPAC-BA: 

 

As ações educativas objetivam a sensibilização das comunidades quanto à preservação de 
seu patrimônio e de sua memória, incentivando a adoção de posturas preservacionistas, tendo 
em vista que, uma das principais causas [...] de dano ao patrimônio histórico e cultural é a 
falta de referência para a identidade local. (IPAC-BA, [20--]). 

 

Nesse contexto, o Projeto de Extensão Patrimônio Construído busca criar tais significados e 

aproximação logo na infância, permitindo que as crianças adquiram um olhar atento e afetivo com as 

igrejas, edificações e os demais costumes que constituem o patrimônio cultural brasileiro. 

Considerando que vivemos em um ambiente cada vez mais acelerado, com um avanço tecnológico 

constante e uma dinâmica de produção em massa, os produtos culturais acabam se esvaziando de 

significado, pois tudo é efêmero; assim, atrair a atenção aos bens que perduram no tempo é o primeiro 

passo para garantir a sua preservação e a sua incorporação às cidades. 

https://www.youtube.com/c/Patrim%C3%B4nioConstru%C3%ADdo
http://www.pconstruido.wordpress.com/
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Com a utilização do amplo inventário da cultura brasileira, principalmente da Arquitetura, 

como instrumento pedagógico, as atividades são desenvolvidas para que possam estimular o 

conhecimento sobre a memória do povo brasileiro e a identificação com a própria história. A proposta 

didática para as atividades baseia-se na sistematização dos fundamentos conceituais e práticos 

relacionados à educação patrimonial com aplicação lúdica para ministração em formato de oficinas. 

Por meio das oficinas, é apresentado aos estudantes o vasto repertório arquitetônico brasileiro, sua 

riqueza e seus detalhes, utilizando de linguagem adequada às diversas faixas etárias em consonância 

com os professores das escolas parceiras. 

Dez alunos extensionista da PUC Minas responderam ao questionário disponibilizado on-line. 

Os extensionistas declararam-se muito satisfeitos com o projeto, uma vez que 100% dos respondentes 

indicariam o projeto aos colegas, conforme o Gráfico 1. Também se declararam satisfeitos ou muito 

satisfeitos com as atividades realizadas, como mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 1 - Satisfação Geral dos Extensionistas com o Projeto 

 
Fonte: Google Forms do Projeto Patrimônio Construído. 

 

Gráfico 2 - Satisfação dos Extensionistas com as Atividades Realizadas 

 
Fonte: Google Forms do Projeto Patrimônio Construído. 

 

A totalidade dos respondentes considera que a participação no Projeto de Extensão Patrimônio 

Construído é muito relevante para a sua formação (Gráfico 3). Quanto à organização das atividades 
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internas do projeto, com relação ao horário das reuniões, dois alunos atribuíram nota 3; à duração das 

reuniões, três alunos atribuíram nota 4; e à divisão em equipes menores para o desenvolvimento das 

atividades, um aluno atribuiu nota 4. Para os demais itens todos os respondentes atribuíram nota 5.  

Assim, considera-se que os alunos também se mostraram bastante satisfeitos com a 

organização das atividades internas, e os resultados dessa questão estão apresentados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 3 - Relevância do projeto para a formação do extensionista 

 
Fonte: Google Forms do Projeto Patrimônio Construído. 

 

Gráfico 4 - Organização das atividades realizadas 

 

 
Fonte: Google Forms do Projeto Patrimônio Construído. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em fevereiro de 2020, o Projeto Patrimônio Construído iniciou as suas atividades 

presencialmente; entretanto, estas foram interrompidas em meados de março de 2020. A princípio, 

sem conhecimento mais aprofundado dos acontecimentos e perspectivas futuras, as coordenadoras 

optaram por suspender as atividades do projeto durante o primeiro semestre. Contudo, a equipe 

continuou trabalhando com as mídias sociais e no planejamento do site do projeto. Dessa forma, foi 

possível avaliar as condições de trabalho virtuais, as possibilidades e tecnologias disponíveis para a 

implantação das atividades. Então, no segundo semestre de 2020, a equipe do Projeto Patrimônio 

Construído retomou suas ações, com algumas já adaptadas para o regime remoto e outras em fase de 

planejamento, como o 1º ENPAC e, com a adaptação das atividades realizadas, foi possível dar 

continuidade ao Projeto. Logo, o presente relato teve como principal objetivo descrever as atividades 

desenvolvidas pelo grupo de participantes do projeto, e realizadas de forma remota durante o ano de 

2020. 

As visitas coletivas aos monumentos foram suspensas; entretanto, a professora Gláucia 

Nolasco conseguiu realizar uma visita em setembro de 2020, sem acompanhamento dos alunos, 

apenas para conferir algumas informações em uma das igrejas investigadas. As demais atividades, 

oficinas de Educação Patrimonial, realizadas nas escolas, e as reuniões para planejamento e 

organização das tarefas, passaram à modalidade do regime remoto no segundo semestre de 2020. 

Salienta-se ainda que, além das atividades citadas, um evento para a comunidade de graduandos, 

técnicos e profissionais da área da conservação do patrimônio construído, também foi organizado e 

desenvolvido de forma on-line. 

Cabe ressaltar que essa tomada de decisão, de adoção do regime letivo remoto, neste contexto 

de surgimento e proliferação do vírus, foi de fundamental importância, pois não interrompeu o 

desenvolvimento do projeto, propiciando a sua continuidade. Para que essa continuidade fosse 

possível, o grupo se reuniu e discutiu de que forma plataformas digitais, redes sociais e softwares 

poderiam ser utilizados na produção do conteúdo para o Projeto Patrimônio Construído. O modelo 

desenvolvido para as oficinas ministradas de modo remoto foi criado para permitir a maior 

acessibilidade, mantendo a linguagem participativa. Foram criadas atividades variadas explorando 

plataformas diversas para vencer as possíveis limitações causadas pela falta de acesso aos meios 

digitais e à internet. 

Mediante os resultados obtidos com as atividades realizadas em 2020, a equipe deste Projeto 

de Extensão concluiu que é perfeitamente possível e viável trabalhar nessa modalidade remota. 

Inclusive, por decisão em conjunto com a equipe, algumas das atividades permanecerão parcial ou 
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totalmente remotas. Por exemplo, as reuniões remotas são mais fáceis de serem agendadas, uma vez 

que não há necessidade de deslocamento e nem de um local específico para a sua realização, e 

percebeu-se que, nessa modalidade, há uma participação maior dos membros da equipe. Para as 

oficinas, pretende-se apresentá-las nas duas modalidades, remota e presencialmente, de acordo com 

a necessidade e preferência dos parceiros deste projeto. Quanto ao evento, o 1º ENPAC, que se 

pretende manter anualmente, a coordenação ainda estuda a possibilidade e viabilidade de realização 

presencial ou a manutenção remota. 

 

 

REFERÊNCIAS 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL — CAU EDUCA. Educação 
Urbanística e Ambiental no Ensino Fundamental, 2021. Disponível em: 
https://www.caubr.gov.br/caueduca/. Acesso em: 29 maio 2021. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN (Brasil). 
Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos. Brasília, DF: IPHAN, 2014. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN (Brasil). 
Educação Patrimonial, 2021. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/343. Acesso 
em: 25 maio 2021. 

JOHN, Nara Marlei. Identificação, valorização e preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
Trabalho apresentado no 11º Encontro Estadual de História, 2012, [Rio Grande, RS]. Disponível em: 
http://www.eeh2012.anpuh-
rs.org.br/resources/anais/18/1343687593_ARQUIVO_TextoparaincluirnosanaiseletronicosdoXIEnc
ontroEstadualdeHistoria.pdf. Acesso em: 25 maio 2021. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

289 

Implementação e Montagem da Oficina de                                                       

Manutenção e Tecnologia Automotiva Oficina do Bem 

 

Luciano Andrade1 
Flávia Meira Argolo Rodrigues2 
José Wagner Lopes Agostinho3 
João Lucas Dos Santos Rocha4 

Rafael Silva Ferreira Rodrigues5 
 

RESUMO 

Descreve-se o processo de implementação do laboratório da oficina de manutenção automotiva na unidade Projeto 
Providência no bairro Taquaril em Belo Horizonte, uma organização da Providens – Ação Social Arquidiocesana. O 
laboratório oficina de manutenção automotiva foi implementado para ser o espaço onde serão realizadas as Oficinas do 
Bem, 2ª etapa das atividades do Projeto de Extensão “Mecânica do Bem no Projeto Providência: Laboratório automotivo 
para o desenvolvimento humano”, da PUC Minas. As oficinas de capacitação profissional foram idealizadas para atender 
um número de 15 adolescentes e jovens, com idade entre 15 e 24 anos residentes na comunidade do Taquaril vinculados 
ao Projeto Providência, e propõem orientação, formação, qualificação profissional e empregabilidade, além da 
possibilidade de uma nova perspectiva socioeconômica para esse público-alvo. O laboratório-oficina foi implementado 
com recursos financeiros disponibilizados pela Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas (PROEX-2021) e pelo parceiro 
Projeto Providência – Taquaril. O processo de implementação foi executado pela equipe do projeto de extensão com a 
preparação do material didático-pedagógico preliminar, a recuperação e adequação de equipamentos doados pela PUC 
Minas (um automóvel Siena/Fiat e 2 motores) e a reforma e adaptação do espaço físico no Projeto Providência - Taquaril. 
A atividade de implementação do laboratório-oficina foi concluída com êxito no 1º semestre do ano de 2021 e, no mês de 
setembro de 2021, foram iniciadas as atividades. 
 
Palavras-chave: Qualificação Profissional. Empregabilidade. Jovens e Adolescentes. Manutenção Automotiva.  

 

Implementation and Assembly of the Automotive                                                         

Maintenance and Technology Workshop Oficina do Bem 

 

ABSTRACT  

Describes the process of implementing the laboratory for the automotive maintenance workshop at the Projeto Providência 
unit in the Taquaril neighborhood of Belo Horizonte, an organization of Providens – Ação Social Arquidiocesana. The 
automotive maintenance workshop laboratory was implemented to be the space where the Oficina do Bem’s workshops 
will be held, the 2nd stage of the activities of the Extension Project “Mecânica do Bem no Projeto Providência: 
Automotive laboratory for human development”, from PUC Minas. The professional training workshops were designed 
to serve a number of 15 teenagers and young people, aged between 15- and 24-years old living in the Taquaril community 
linked to the Providência Project, and proposes guidance, training, professional qualification, and employability, along 
with the possibility of a new socioeconomic perspective for this target audience. The workshop laboratory was 
implemented with financial resources provided by the Dean of Extension at PUC Minas (PROEX-2021) and by the partner 
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Projeto Providência – Taquaril. The implementation process was carried out by the extension project team with the 
preparation of preliminary didactic-pedagogical material, the recovery and adaptation of equipment donated by PUC 
Minas (one Siena/Fiat car and 2 engines), and the renovation and adaptation of the physical space in the Providência 
Project - Taquaril. The implementation activity of the workshop laboratory was successfully completed in the 1st half of 
the year 2021 and, in September 2021, the activities of the professional training workshops began. 
 
Keywords: Professional Qualification. Employability. Youth and Adolescents. Automotive Maintenance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão “Mecânica do Bem no Projeto Providência: Laboratório automotivo 

para o desenvolvimento humano” foi pensado, idealizado e proposto a partir de uma demanda por 

orientação, qualificação profissional e empregabilidade de adolescentes e jovens atendidos pelo 

Projeto Providência no bairro Taquaril, uma das instituições da Providens – Ação Social 

Arquidiocesana. A parceria entre o curso de Engenharia Mecânica da PUC Contagem e a Providens, 

firmada em 2021, teve o seu início após três visitas, realizadas no final do ano de 2018 e no ano de 

2019, por representantes da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas, Diretor do Instituto Politécnico 

da PUC Minas – IPUC, do Coordenador do curso e coordenador de extensão da Engenharia Mecânica 

Contagem, à unidade do Projeto Providência no bairro Taquaril. Essas visitas permitiram a realização 

de diagnósticos preliminares para identificar possibilidades de atuação em ações extensionistas com 

alunos e professores em áreas de saber do curso de Engenharia Mecânica. As ações desse projeto 

foram viabilizadas pelos recursos provenientes do fomento para projeto de extensão do edital da Pró-

reitoria de Extensão da PUC Minas (PROEX-2021) e pelo parceiro Projeto Providência – Taquaril, 

que disponibilizou as instalações físicas e outros recursos materiais e humanos. 

O Projeto Providência - Taquaril é uma das quatro comunidades com ações desenvolvidas 

pela Providens – Ação Social Arquidiocesana –, que é uma organização sem fins econômicos que 

presta atendimento nas áreas socioassistencial, de saúde, educação, habitação, geração de renda e 

inserção no mercado de trabalho, de forma gratuita e continuada, vinculada à Arquidiocese de Belo 

Horizonte. Essa organização foi estabelecida com o propósito de prestar assistência aos mais 

vulneráveis, colaborar para a inclusão social e para o exercício da cidadania e fortalecer vínculos de 

união, amizade, cooperação e solidariedade, tendo como objetivo promover e defender os direitos de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e ser referência no atendimento desse público, 

colaborando na construção de uma sociedade justa e solidária.  

A comunidade do bairro Taquaril é um dos maiores centros de pobreza urbana aguda mais 

consolidada da Capital segundo o Mapa da Exclusão Social de Belo Horizonte (MES BH, 2006). A 

comunidade é extremamente vulnerável, sendo marcante a falta de infraestrutura urbana e de serviços, 

bem como é precária a estrutura de articulação viária.  
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A população do bairro Taquaril, segundo Censo de 2010 (IBGE), é de aproximadamente 3389 

habitantes. Existem mais jovens do que idosos, sendo a população composta de 25,4% de jovens e 

5,7% de idosos. Entende-se por jovens a faixa etária de 0 a 14 anos e por idosos, pessoas com mais 

de 65 anos (BELO HORIZONTE, 2006). A vulnerabilidade socioeconômica e as possibilidades 

oferecidas pelo Projeto Providência - Taquaril (infraestrutura e espaço físico disponibilizado, recursos 

materiais e humanos) foram fatores importantes decisivos para a implementação da Oficina do Bem 

e para a realização do Projeto naquela comunidade.  

As ações da segunda fase do Projeto, que foram iniciadas no 2º semestre de 2021, estão 

acontecendo em um galpão, um espaço no qual foi implementado o laboratório da oficina de 

manutenção automotiva, tema deste trabalho. As oficinas de capacitação foram idealizadas para 

atender um número de 15 adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos residentes na 

comunidade do Taquaril. Atualmente, não existem na região políticas públicas para essa faixa etária, 

ficando os jovens ociosos, perambulando pelas ruas e praças no entorno da unidade do Projeto 

Providência, solicitando ajuda e orientação para qualificação profissional e emprego. Pela falta de 

oportunidades e emprego, muitos desses jovens acabam se envolvendo com uso e/ou tráfico de drogas 

e outros tipos de situações de risco social e pessoal, o que reflete no modo como os jovens vivenciam 

o presente e pensam no futuro. 

Assim, a oficina Mecânica do Bem faz parte de uma iniciativa que visa oferecer novas 

perspectivas para esse indivíduo (adolescente e/ou jovem), contribuindo para o seu desenvolvimento 

sociopolítico, possibilitado pelo acesso à educação de qualidade focada na formação profissional e 

humana, visando a sua inserção no mercado de trabalho e possível encaminhamento ao primeiro 

emprego. Nesse sentido, o Projeto cumpre as diretrizes propostas pela Política de Extensão 

Universitária da PUC Minas (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, 2006), em especial a 

que define “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 graduando de Engenharia Mecânica da PUC Minas Contagem será o sujeito protagonista 

deste projeto de extensão, pois a ele será delegada a missão de ministrar os conteúdos das oficinas de 

manutenção automotiva quando elas estiverem acontecendo. A inserção do aluno extensionista de 

Engenharia nesse projeto contribuirá na sua formação e no aprendizado e desenvolvimento de 

competências humanas e técnicas necessárias ao profissional da área de Engenharia Mecânica.  

Espera-se alcançar como resultados do projeto, na sua 1ª etapa, a implementação da oficina 

teórico-prática de manutenção mecânica automotiva no Projeto Providência no bairro Taquaril e em 

uma 2ª etapa, formar e capacitar profissionalmente jovens e adolescentes em manutenção automotiva. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, o discente de Engenharia Mecânica da PUC Minas deverá 
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se habilitar e se capacitar para ministrar as oficinas-piloto de conhecimento teórico-prático. A PUC 

Minas, por meio desse projeto de extensão, irá fortalecer seu vínculo comunitário com a sociedade 

de Belo Horizonte através do seu curso de Engenharia Mecânica da PUC Contagem. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A extensão universitária é uma oportunidade aos estudantes de Engenharia Mecânica para a 

formação de um profissional que atenda às exigências de uma nova forma de fazer e praticar a 

Engenharia como consta no parecer apresentado ao Ministério da Educação sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia – DCNs (BRASIL, 2001). As DCNs descrevem 

que a formação de um profissional em Engenharia altamente qualificado tem características 

associadas às capacidades de coordenar informações, interagir com pessoas e interpretar de maneira 

dinâmica a realidade. Essa formação mais abrangente e flexível do egresso engenheiro mecânico 

também está descrita nas Diretrizes Curriculares e no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 

Mecânica da PUC Minas (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA, 2004), que é o da formação 

um profissional preocupado com o meio ambiente, em busca de soluções tecnológicas e viáveis aos 

problemas encontrados. 

Hoje, para muitos alunos de Engenharia Mecânica, a oportunidade na sua formação para o 

alinhamento teórico-prático, com a vivência da prática diária necessária para a formação, está 

presente única e exclusivamente na realização do estágio profissional. Dadas as características desse 

Projeto de Extensão, essa é uma oportunidade a mais para os alunos da PUC Minas praticarem os 

seus conhecimentos da área da Engenharia, em uma situação real. As atividades programadas para 

esse projeto de extensão permitirão ao aluno de Engenharia a prática do trabalho de forma 

colaborativa (professores, funcionários, adolescentes e jovens do Taquaril), utilizando instrumentos 

do ensino e da pesquisa para observar, criticar e transformar o mundo em que vivem, fazendo o uso 

de caminhos que muitas vezes somente são permitidos dessa maneira para a solução de problemas 

práticos. Essas situações práticas sugerem problemas geralmente complexos que envolvem várias 

áreas de conhecimento inseridas no curso de Engenharia Mecânica.  

O Projeto Mecânica do Bem aborda o conteúdo da disciplina de Manutenção Mecânica, que 

está inserida na área de sistemas mecânicos na Engenharia Mecânica, mas está correlacionada de 

forma multi, inter e transdisciplinar também com outras áreas de Engenharia, como: sistemas 

térmicos, fluidos e estatísticas. É uma disciplina que estuda os processos de manutenção em máquinas 

e equipamentos, isto é, as técnicas e os métodos para reparação de anomalias em componentes e 

garantia de funcionalidade sem falhas desses equipamentos. Para tanto, utilizam-se todos os conceitos 
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de Engenharia, como resistência dos materiais, cinemática, dinâmica, mecânica dos fluidos e sistemas 

térmicos. Esses são conhecimentos necessários para a realizar diagnoses das falhas e prolongar a vida 

útil dos equipamentos. 

No que tange ao público-alvo, o Projeto foi pensado para contribuir com sua qualificação 

socioprofissional, mas também para assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, dado que a crise de emprego afeta mais os trabalhadores menos escolarizados e as 

famílias de menor renda, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2019). Para jovens entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego é ainda maior, sendo que eles têm ainda 

menos probabilidade de serem contratados e mais chance de serem demitidos.  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a taxa de desemprego para a população ativa do Brasil foi de 

14,7% do trimestre móvel de janeiro a março de 2021; são 14,8 milhões de pessoas desocupadas no 

Brasil. Em momentos de crises muito vorazes, como a que estamos vivendo, a juventude tem 

inserções ainda mais precárias do que as juventudes anteriores e posteriores, segundo o economista 

Ricardo Henriques, em entrevista à Folha de São Paulo (HENRIQUES, 2020). Essa dificuldade de 

inserção acontece devido à diminuição do investimento em treinamento de pessoas mais jovens, 

distanciando-as de um mercado mais estruturado, o que dificulta o desenvolvimento tanto de 

competências específicas a certas ocupações, quanto de práticas gerais. Segundo Nadú et al. (2018), 

a implementação de políticas públicas e a ampliação do acesso à educação formal em diferentes 

níveis, especialmente aqueles voltados para as empresas privadas, como os cursos técnicos e 

tecnólogos, podem contribuir para a formação de competências e a inserção dos jovens no mercado 

de trabalho.  

Em momentos de crise econômica e de emprego, como descrito, a necessidade de políticas 

públicas e mobilização da sociedade para atender às demandas pela formação humanística e 

profissionalizante dos adolescentes e jovens é ainda mais urgente. O artigo 4º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente declara que é dever do estado e também da sociedade garantir a efetivação dos 

direitos da criança e do adolescente, dentre eles “à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990, s./p.). As ações nas oficinas do 

projeto Mecânica do Bem são uma contribuição e uma oportunidade que a extensão da PUC Minas 

oferece aos adolescentes e jovens da comunidade do bairro Taquaril de ressignificar suas histórias de 

vida, tornando-os cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, melhorando sua autoestima, 

permitindo-lhes escreverem ou reescreverem suas histórias. 
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3 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

O Projeto, no seu 1º ano de atividade, foi planejado para acontecer em duas etapas. A 1ª etapa, 

que é o tema deste trabalho, corresponde as ações para a execução da montagem da estrutura da 

oficina mecânica no Projeto Providência - Taquaril e foi concluída no 1º semestre de 2021. A 2ª etapa 

consistirá na realização das oficinas de capacitação profissional em Manutenção Mecânica que já 

estão sendo ministradas pelos alunos extensionistas a partir do 2º semestre do ano de 2021. 

A 1ª etapa – Implementação e montagem do laboratório-oficina de manutenção e tecnologia 

mecânica automotiva no Projeto Providência -Taquaril – foi a nossa fase mais importante neste 1º 

ano. Sua importância está no fato de que a continuidade e a sequência do Projeto dependerão 

primordialmente do seu sucesso, porque é o local em que irão ocorrer as oficinas de conhecimento 

teórico-práticas no bairro Taquaril. A PUC Contagem disponibilizou uma série de equipamentos (1 

automóvel Siena e 2 motores automotivos) que estavam sem utilidade, por não apresentarem interesse 

acadêmico para os estudantes do curso de Engenharia em função da sua obsolescência. Esses 

equipamentos precisaram ser preparados e adequados previamente antes de serem levados para a 

montagem do laboratório-oficina. A sua preparação aconteceu no laboratório de manutenção 

mecânica da PUC Contagem por funcionários, professores e alunos extensionistas vinculados ao 

projeto, seguindo as recomendações, os protocolos e as restrições impostas pela pandemia.  

As restrições causadas pela crise sanitária foram um fator de preocupação, tendo atrasado o 

planejamento inicial de forma pontual, mas não foi um impeditivo para a realização das atividades 

dentro do prazo planejado. A preparação dos equipamentos consistiu na limpeza e na recuperação das 

partes interna (motor e demais componentes) e externa do veículo Siena ano 97, que estava 

abandonado em um dos pátios da PUC, e na limpeza e manutenção de dois motores (1 motor Fiat 

carburado 1.0 e 1 motor Renaut 1.0). Outra atividade planejada e proposta para a 1ª etapa foi a compra 

de ferramental (itens de material didático não permanente) adquirido com recursos do fomento deste 

projeto disponibilizados pela PROEX/PUC Minas. Essas ferramentas estão sendo utilizadas nas 

oficinas de capacitação teórico-prática ministradas pelos alunos extensionistas na 2ª etapa do projeto 

no 2º semestre de 2021.  

Em paralelo às atividades realizadas nos laboratórios da PUC Contagem, foram feitas obras 

de ajuste e adequação do espaço físico para receber o laboratório-     oficina na unidade do Projeto 

Providência – Taquaril: limpeza, pintura e adaptações elétricas e hidráulicas. Essas obras foram 

realizadas seguindo a orientação e a recomendação da coordenação do projeto e dos funcionários do 

laboratório de Manutenção Mecânica da PUC Minas Contagem, observando-se as normas vigentes.  
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A direção do Projeto Providência arcou com os custos de obras para adaptação do espaço 

como contrapartida pela parceria. Durante a montagem do laboratório, foram observados os mesmos 

protocolos de segurança sanitários para Covid-19 adotados nos laboratórios da PUC Minas Contagem 

definidos pelo IPUC. Dessa forma, o espaço do laboratório-oficina na comunidade do bairro Taquaril 

está adaptado para a realização das atividades práticas de capacitação em manutenção mecânica 

automotiva no formato presencial assim que os órgãos públicos sanitários de governo permitirem. A 

conclusão da montagem do laboratório oficina aconteceu no final do 1º semestre letivo do ano de 

2021, em cumprimento com o objetivo no prazo planejado. Ainda na 1ª etapa, os oito extensionistas 

vinculados ao Projeto foram orientados a participar da montagem do laboratório-oficina como já 

descrito e a preparar o material didático-pedagógico para as oficinas-piloto de conhecimento teórico-

prático em manutenção em tecnologia mecânica automotiva. A orientação e o acompanhamento 

dessas atividades foram feitos pelos professores responsáveis pelo projeto e por técnicos do 

laboratório de manutenção mecânica da PUC Minas Contagem. Para a preparação do material 

didático-pedagógico, em um primeiro momento, foi feita uma revisão e adequação de todo o conteúdo 

programático. Este foi pensado, organizado e adaptado considerando os recursos materiais e 

equipamentos disponíveis no laboratório-oficina montado.  

Os conteúdos para serem ministrados nas oficinas abordam temas de introdução à manutenção 

automotiva básica, tais como: motor a combustão (desmontagem e montagem), troca de óleo motor, 

reparação do sistema de fluido de freios, troca de pastilhas de freio, troca de filtro de ar e filtro de 

óleo. A organização do material didático produzido, uma apostila com conteúdo introdutório em 

manutenção automotiva, e as apresentações das oficinas foram pensadas e trabalhadas para serem 

disponibilizadas em formatos físico e digital, a fim de possibilitar que as oficinas sejam ministradas 

também em formato remoto. Todo o conteúdo do material didático produzido, que será utilizado e 

disponibilizado, estará com a identidade da PUC Minas e do nosso parceiro impresso, a Providens.  

Foram utilizados os seguintes aplicativos e plataformas para a realização das reuniões de 

planejamento, orientação, treinamento e execução da 1ª etapa do projeto: Plataforma Microsoft Teams 

(reuniões, planejamento das atividades, treinamentos); WhatsApp (comunicação direta em dois 

grupos); Google Drive (postagem de vídeos e slides); Canva (design de apostila e slides); YouTube 

(desenvolvimento do canal https://www.youtube.com/channel/UC6ZvttcAUqEG27B7P5nEXHA); 

OBS Studio Open Broadcaster Software (gravação e transmissão de vídeos).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das dificuldades práticas causadas pela crise sanitária decorrente da Covid-19, a 

execução do projeto está acontecendo dentro do esperado. Algumas adaptações foram inseridas no 

escopo deste como, por exemplo, a necessidade de agendamento prévio para realização de atividades, 

as questões envolvendo restrições de horários para o uso dos laboratórios da PUC Contagem e a 

redução das horas de trabalho dos funcionários da PUC. Tais restrições, em certa medida, dificultaram 

uma interação maior entre as partes e entre as pessoas envolvidas no projeto e no processo de 

implementação do laboratório-oficina de manutenção mecânica.  

Especificamente para o aluno extensionista, a utilização de plataformas virtuais para encontros 

e reuniões foram menos problemáticas, uma vez que a realidade do mundo virtual adquiriu um caráter 

de rotina, visto que as aulas na Universidade estão acontecendo no formato remoto síncrono desde 

março do ano 2020 em função das restrições impostas pela crise sanitária. Assim, os encontros e as 

reuniões com os alunos extensionistas no 1º semestre de 2021 ocorreram, em sua maioria, no formato 

virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams (reuniões, planejamento das atividades e 

treinamentos) do aplicativo WhatsApp.  

Os extensionistas ficaram prejudicados nas questões relacionadas ao contato interpessoal, 

mas, apesar disso, o desenvolvimento nessas relações e na interação entre o grupo não deixaram de 

existir. Assim, ainda que em algumas situações o entendimento da informação tenha sido dificultado, 

distorcendo sua interpretação e seu conteúdo, por outro lado, a relação virtual fez com que alunos 

extensionistas, professores, funcionários e outras partes envolvidas no projeto propusessem soluções 

mais criativas com flexibilidade e objetividade para execução, realização e conclusão das atividades 

e ações planejadas. 

Apesar de todos os percalços vivenciados, os objetivos estão sendo alcançados. O objetivo 

principal da 1ª fase, que foi a montagem e a implementação do laboratório-oficina na unidade do 

Projeto Providência no bairro Taquaril foi cumprido na sua totalidade no final do 1º semestre letivo 

de 2021. Outro objetivo alcançado na 1ª etapa foi a preparação do material didático-pedagógico 

preliminar pelos alunos extensionistas (apostila e preparação das aulas) para o início das oficinas. 

Para o 2º semestre do ano de 2021, foram programadas para o mês de setembro o início das oficinas-

piloto de conhecimento teórico-prático em manutenção e tecnologia mecânica. As oficinas de 

capacitação profissional em manutenção serão “piloto”, por se tratar de uma primeira experiência da 

equipe de trabalho na comunidade do bairro Taquaril, com o público-alvo e com o espaço do 

laboratório-oficina de manutenção mecânica automotiva.  
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RESUMO 

Os benefícios promovidos pelos avanços tecnológicos na área da comunicação trouxeram diversas facilidades nos 
relacionamentos e práticas cotidianas, porém, os idosos têm dificuldades de acesso a esse meio digital, inclusive no 
manuseio de smartphones. Este relato de experiência tem por objetivo descrever as oficinas de smartphone para idosos 
em um projeto de extensão universitária. Os idosos demonstraram várias dificuldades durante as oficinas de smartphone 
devido a falta de conhecimento das funções e praticidades do aparelho, mas apresentaram satisfação em relação à 
aprendizagem e às utilidades dessa nova tecnologia. Entende-se que a inserção dos idosos no mundo digital é de 
fundamental importância para garantir sua autonomia e integração no mundo contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Extensão. Internet. Idoso. Tecnologia. 

 

Smartphone workshops for a group of elderly:                                                      

integration of seniors in the digital world. 

 

ABSTRACT 

The benefits promoted by technological advances in the area of communication have brought many facilities to everyday 
cases and practices, however, the elderly have difficulties in accessing this digital medium, including when handling 
smartphones. This experience report aims to describe smartphone workshops for the elderly taken place in a university 
extension project. The elderly showed several difficulties during the smartphone workshops due to lack of knowledge of 
the device’s functions and practices, but also satisfaction with the learning and usefulness of this new technology. It is 
understood that the insertion of the elderly in the digital world is of fundamental importance to guarantee their autonomy 
and integration in the contemporary world. 
 
Keywords: Extension. Internet. Elderly. Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da globalização, que ocorreu no final do século XX e início do século XXI, 

houve o estreitamento da relação dos meios de transporte e comunicação entre a população mundial, 

tendo como consequências transformações econômicas, tecnológicas, sociais e culturais em todo o 

público global. Diante disso, no final da década de 60, houve o surgimento da internet, a qual tinha 

inicialmente o objetivo de comunicação entre os militares no período da Guerra Fria (CORRÊA, 

2013). 

As relações e o convívio do mundo atual não são as mesmas existentes há décadas, já que o 

avanço dos smartphones, associado ao uso da internet proporcionou mais conforto para a sociedade 

e implicou a mudança das relações humanas, como jamais havia acontecido nas décadas passadas. O 

uso dos smartphones promoveu o acesso à internet a qualquer hora, o auxílio à resposta diante das 

indagações do cotidiano de forma instantânea mudou os meios de compra e de venda, a forma de se 

comunicar e promoveu a globalização em si (VELHO; HERÉDIA, 2020). 

Com o passar dos anos, o mundo apresentou uma interdependência da tecnologia dos 

smartphones, exercendo uma influência exacerbada nas relações humanas, diante do estreitamento 

das relações sociais de forma rápida em um curto período (GONÇALVES; NERIS; UEYEMA, 2011). 

Tal fenômeno demonstra que a comunicação social está cada vez mais presente nas relações coletivas, 

já que, ao acordarmos, nos inserimos no meio tecnológico, sendo assim, uma grande parcela em nossa 

sociedade se beneficia do uso da tecnologia para esse fim (VELHO; HERÉDIA, 2020). Contudo, 

grande parte dos idosos na sociedade ainda apresenta dificuldades ao lidar com as novas tecnologias, 

principalmente com o uso do smartphone. 

A população idosa do Brasil tem crescido cada vez mais nas últimas décadas, e o seu aumento 

em nosso país está relacionado à melhoria nas condições médicas e sanitárias, reduzindo assim a taxa 

de mortalidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Com esse 

aumento significativo, é preciso dar mais atenção às necessidades dessa população, incluindo o acesso 

às tecnologias e suas facilidades. Além disso, o número de pessoas que possuem smartphones no 

Brasil é grande, de acordo com a Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 

Informação nas Empresas, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), em 

2019, existiam dois dispositivos digitais por habitante (CORREIO BRASILIENSE, 2019). 

Desse número tão significativo de idosos, muitos não conseguem acompanhar essa evolução, 

quer seja por desinteresse, quer seja por dificuldade em utilizar essa tecnologia, acarretando numa 

ausência de inclusão digital, o que pode ser prejudicial para esse segmento, já que a maioria das 
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pessoas se comunica através de redes socais e de vídeos chamadas no cotidiano (MIRANDA; 

FARIAS, 2009). 

De acordo com Gonçalves, Neris e Ueyama (2011), a exclusão digital das pessoas idosas, pela 

não utilização de smartphones, pode provocar algumas dificuldades, tais como a ausência de compras, 

as quais só podem ser feitas em lojas virtuais ou a compra de rotativos de estacionamento, que, em 

algumas cidades brasileiras, só podem ser feitas utilizando aplicativos, ou seja, a ausência dos 

smartphones na vida dos idosos pode trazer complicações nas relações interpessoais e no cotidiano.  

Além de provocar essa exclusão, a dificuldade em lidar com a tecnologia pode provocar até 

mesmo desconfortos psicológicos diante do afastamento social acarretado pelo não uso de 

smartphones, pois, atualmente, a comunidade de um modo geral se comunica através desses 

dispositivos (MIRANDA; FARIAS, 2009). Assim, é importante ter uma política de inclusão digital 

para os idosos, visto que eles vêm crescendo exponencialmente, podendo ser feita essa inclusão 

através de projetos sociais voltados para a Terceira Idade (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O uso de tecnologias digitais como o smartphone pode gerar grandes benefícios para toda a 

população, especialmente os idosos. Entre os benefícios que a ferramenta da tecnologia oferece aos 

idosos, pode-se citar: a integração, o bem-estar, o meio informativo sobre saúde, a atividade física e 

o lazer. Além de ser um instrumento importante para a prevenção de alguns comportamentos 

psicossociais negativos da vida do idoso, como, por exemplo, solidão, isolamento social, depressão e 

alienação. A tecnologia consegue estimular a atividade cerebral evitando processos degenerativos 

como: perda de memória (VELHO; HERÉDIA, 2020). 

Nesse contexto, o Projeto de Extensão PUC Mais Idade, da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC Minas), inseriu em suas atividades a oficina de smartphone para os idosos 

participantes. O projeto recebe pessoas acima de 60 anos e oferece a eles, durante a semana, além da 

oficina de smartphone, atividades de computação e relacionadas às questões de saúde. Destaca-se, 

especificamente, a oficina de smartphone que acontece no campus Coração Eucarístico, em Belo 

Horizonte, e que conta com um aluno do Departamento de Engenharia de Telecomunicação para 

ministrar as aulas. Os demais extensionistas ficam à disposição dos idosos para auxiliá-los com as 

dificuldades próprias no manuseio do dispositivo. 

Este trabalho tem por objetivo, portanto, relatar essa experiência, sobre a oficina de 

smartphone, para idosos do projeto de extensão universitária PUC Mais Idade. Entende-se que é 

relevante discutir essa temática, pois, existe um número significativo de idosos que não conseguem 

acompanhar a evolução tecnológica, o que pode contribuir para a exclusão social e perda da 

autonomia. A inclusão digital pode auxiliar o idoso no desenvolvimento de suas atividades diárias, 
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além de proporcionar satisfação pessoal, melhorar as relações interpessoais e facilitar o dia a dia dessa 

parcela da população. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia  

 

As oficinas de smartphone do Projeto de Extensão PUC-Mais Idade eram desenvolvidas nas 

dependências da Universidade no prédio 34, sala 6, no campus Coração Eucarístico da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Tinham o acompanhamento (tutoria) do extensionista do 

departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação e os demais extensionistas do projeto, 

que faziam a monitoria procurando ajudar os idosos em suas dificuldades. As atividades eram 

desenvolvidas5 às segundas-feiras das 14h às 17h. Vale ressaltar que a oficina foi criada pelo 

Professor Paulo José Cunha, do Departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, e 

pelo aluno Mário Miranda Lima, do mesmo departamento, sendo incorporada ao projeto de idosos 

no ano de 2017. Em março de 2020, aproximadamente 15 idosos do projeto PUC Mais Idade 

participavam das oficinas de smartphone. 

Os materiais utilizados durante as aulas eram os próprios smartphones dos idosos, e quando 

eles não tinham um smartphone próprio que atendesse às demandas das aulas, os monitores 

emprestavam o próprio aparelho de uso pessoal. Para ministrar as aulas, eram utilizados o quadro 

branco e o projetor, que já se encontrava na sala de aula para apresentações de slides em Powerpoint. 

Muitas vezes, era necessário utilizar o quadro branco, com desenhos dos ícones do aparelho, para 

auxiliar no entendimento dos idosos. 

As aulas eram desenvolvidas em módulos, sendo o primeiro uma visão geral do smartphone, 

a evolução do sistema de comunicação abrangendo a história do aparelho e a sua importância para a 

sociedade atual. Posteriormente, ensinava-se como escolher um smartphone para compra, seu tempo 

de vida útil, além das funções básicas do celular, como o funcionamento dos botões, ajuste de 

luminosidade e tamanho da letra. Outros módulos trabalhados eram sobre a tela principal, o uso da 

barra de notificações, como acessar as configurações do aparelho e como utilizar os aplicativos que 

já vêm instalados nos smartphones (calculadora, agenda, contatos, galeria, etc.). Com o passar das 

aulas, os conteúdos eram aprofundados para uso da internet, como fazer pesquisas e identificar as 

fakes news, além de segurança na internet. 

 
5 Em função das medidas sanitárias impostas para a prevenção da pandemia do SARS-COV2 (Coronavírus) desde março 
de 2020, as atividades do PUC Mais Idade estão acontecendo virtualmente. 
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À medida que os idosos já estavam familiarizados com o uso da internet, eram trabalhados os 

aplicativos de uso geral, tais como: de delivery, de transporte, de bancos, as redes sociais, Facebook 

e Instagram, e de conversas. 

As atividades eram iniciadas pelo extensionista do departamento de Engenharia Eletrônica e 

de Telecomunicação que apresentava, em Powerpoint, as instruções sobre o uso do smartphone. Os 

idosos deviam praticar aquele conteúdo ministrado manuseando o aparelho e procurando aplicar o 

passo a passo ensinado em sala de aula, enquanto que os demais extensionistas do projeto ficavam ao 

seu lado procurando dirimir as dúvidas. Após cada conteúdo, os idosos tinham aulas práticas, em que 

procuravam aplicar os conteúdos ministrados. 

O roteiro de atividades seguia uma ordem por grau de dificuldade, procurando introduzir os 

idosos no mundo tecnológico de forma paulatina e respeitando as dificuldades apresentadas no 

decorrer do processo ensino-aprendizagem.  É importante destacar que, para a realização das oficinas, 

a internet utilizada era fornecida pela PUC-Minas através do Wi-Fi da Universidade. 

Ao final de cada oficina, os extensionistas disponibilizavam um material impresso em folha 

A4 para os idosos, que continha exercícios de fixação e serviam de parâmetro para avaliarem o 

desempenho no manuseio do aparelho e o nível de entendimento do conteúdo ministrado. 

A avaliação do impacto da oficina no público-alvo era realizada por método observacional 

durante a aula pelos próprios extensionistas; assim, avaliava-se se os idosos tinham autonomia para 

mexer no celular sem auxílio e se eles conseguiam utilizar recursos que já tinham sido ensinados em 

aulas passadas. Também, ao final das oficinas, era realizada uma roda de conversa na qual os idosos 

avaliavam o conteúdo que havia sido ministrado e faziam propostas do que gostariam de aprender no 

próximo encontro. 

 

2.2 Resultados e Discussão 

 

Durante o desenvolvimento das oficinas de smartphone, pode-se perceber a dificuldade dos 

idosos tais como: no manuseio dos aparelhos, na diferença do nível de conhecimento entre eles, nas 

dificuldades de acompanhamento do que era falado, já que palavras e expressões próprias do mundo 

tecnológico nem sempre fazem parte do vocabulário deles, também há diferença entre os modelos de 

aparelhos celulares, entre outras.  

Em relação à dificuldade em manusear o aparelho, pode-se perceber que ela está relacionada 

com a identificação e a localização dos ícones que estão na tela do smartphone. Essas dificuldades 

eram contornadas pela presença dos demais extensionistas que, durante as oficinas, auxiliavam os 

idosos individualmente.  De acordo com Davim et al. (2016), a dificuldade em localizar os ícones no 
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smartphone está relacionada ao fato de que os idosos precisam associar o design do ícone a uma 

experiência vivida anteriormente com aquele símbolo, por exemplo, o ícone do WhatsApp remete a 

um telefone, assim, ele precisa associar esse ícone a experiência de já ter utilizado um telefone 

anteriormente. 

Mol (2011) ressalta a importância de as pessoas, em especial os idosos, conseguirem ler e 

compreender o que os ícones dos smartphones significam. O autor afirma ainda que a leitura desses 

ícones pode melhorar a associação das expressões em relação às funções do aparelho. 

É importante enfatizar que havia uma grande dificuldade de entendimento por parte dos idosos 

sobre as expressões utilizadas durante as oficinas, já que muitas palavras relacionadas à tecnologia 

são derivadas do idioma inglês e normalmente a tradução das palavras para o português não transmite 

o real significado daquela expressão. 

Além disso, outra dificuldade vivenciada estava relacionada com a diferença entre os modelos 

de celulares trazidos pelos idosos, já que alguns tinham celulares com tecnologia avançada, sendo 

que outros tinham aparelhos com tecnologia defasada e, muitas vezes, não compatíveis com as 

aplicações trabalhadas, com baixa capacidade de memória, dentre outras. Quando os celulares eram 

muito antigos, os próprios extensionistas emprestavam seus aparelhos aos idosos. 

Para Tavares (2017), as diferenças nos sistemas operacionais e nos modelos dificultam a 

aprendizagem, principalmente dos idosos, visto que existe uma baixa cognição ocasionada pelo 

envelhecimento e porque os aparelhos não foram projetados para esse tipo de público. Segundo 

Borges e Mendes (2018), os fabricantes de smartphones e aplicativos também devem se preocupar 

com os consumidores idosos, fornecendo uma linha de smartphone específica para esse público, com 

um design de interface flexível, fácil de manipular e com letras maiores, de modo que o idoso se 

familiarize de maneira rápida com o aparelho. 

Outro obstáculo vivenciado durante as oficinas está relacionado à heterogeneidade do grupo, 

pois, alguns idosos já chegavam com algum conhecimento prévio sobre o uso do smartphone e outros 

não sabiam nem o básico. Isso causava uma ociosidade para alguns participantes durante a oficina e 

demandava mais tempo em assuntos básicos para a outra parcela de idosos, nesse momento, os 

extensionistas do projeto, se dedicavam a ajudar individualmente os participantes. 

De acordo com Bastos (2018), a diferença no nível de inclusão digital, pode ser um fator 

dificultador, mesmo em um grupo pequeno, exigindo novas estratégias metodológicas, para que a 

aprendizagem seja acessível a todos. Entende-se que quem está conduzindo a oficina deve ter 

sensibilidade e habilidade didático-pedagógica para compreender as dificuldades individuais e 

desenvolver as atividades de modo a respeitar a individualidade dos participantes. 
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Apesar de vivenciarmos algumas dificuldades durante a realização das oficinas de 

smartphone, pode-se perceber que os idosos se sentem bem durante o desenvolvimento delas, pois há 

grande interesse e procura pelas atividades. As oficinas de smartphone do Projeto PUC Mais Idade 

mostraram como os idosos se sentem satisfeitos com a aprendizagem ao longo do semestre. Em 

primeiro lugar, pode-se perceber que eles compreendem que as dificuldades apresentadas não são só 

deles, seus pares também têm as mesmas dificuldades e sentimento de exclusão do meio social, o que 

torna um motivo para perseverarem na busca do conhecimento. 

Segundo Stamato (2014), a perda de autonomia traz, para o idoso, a sensação de que está 

ficando obsoleto e dependente, o que pode causar tristeza, depressão, entre outras manifestações. 

Assim, a possibilidade de aprender algo novo é motivo de alegria entre eles, a sensação da capacidade 

de executar as atividades que lhe pareciam tão complexas traz a certeza de que ainda são capazes. Às 

vezes, o simples ato de baixar uma receita culinária é motivo de comemoração entre as idosas do 

Projeto. Também se observa o contentamento dos idosos quando constatam que os avanços 

tecnológicos têm praticidade em suas atividades de vida diária, tais como: consultar horário de 

transporte público, chamar um sistema de transporte, um delivery de comida, a comunicação com os 

familiares, entre outros. 

Durante as oficinas, quando trabalhávamos ações para acessarem aplicativos que lhes traziam 

autonomia, isso lhes proporcionava alívio, visto que uma das maiores preocupações dos idosos é 

perderem a sensação de pertencimento a uma sociedade ou comunidade. Muitas vezes, em nosso 

meio, a única alternativa para ter acesso a certos serviços é através da internet, como, por exemplo, 

adquirir o ticket do estacionamento via aplicativo. 

Com o decorrer das oficinas, pode-se perceber também que, ao adquirirem confiança no 

manuseio da tecnologia, muitos idosos compraram aparelhos mais modernos e outros que nem sequer 

tinham um, acabavam por adquirir o produto e relatavam fazer uso fora do ambiente da oficina com 

maior autonomia. 

É importante destacar que os participantes da oficina de smartphone compartilharam de um 

medo em comum: temem que a sua segurança e sua privacidade sejam comprometidas ao acessarem 

a internet e temem danificar o aparelho ou terem seus dados roubados. Durante a oficina, foram 

trabalhadas formas de prevenção e cuidados ao se utilizar o smartphone, no compartilhamento de 

senhas e dados pessoais, em propagandas de cunho duvidoso e em aplicativos não confiáveis.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão de idosos no mundo digital é de fundamental importância para que essa parcela da 

população tenha autonomia e consiga manter as relações interpessoais em um mundo globalizado. As 

oficinas de smartphone do projeto de extensão PUC-Mais Idade proporcionaram, aos idosos, mais 

independência para o dia a dia, pois eles puderam usufruir de seus benefícios, demonstraram 

satisfação com o uso da tecnologia, além de trabalharem sobre segurança na internet para manuseio 

do aparelho com maior autonomia e confiança em seu cotidiano. 
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RESUMO 

Neste trabalho destacaremos as atividades desenvolvidas pelos discentes do curso de Licenciatura em Física da PUC 
Minas, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no Instituto de Educação de Minas 
Gerais. As atividades iniciaram com um estudo sobre a atual realidade do ensino médio público, seguido pela produção 
de material didático e planos de aulas síncronas e assíncronas. Pretende-se destacar as ações executadas e em curso, bem 
como avaliar o impacto que o PIBID tem na formação docente, principalmente no contexto da pandemia do COVID-19. 
 
Palavras-chave: PIBID. Pandemia. Experiência. Ensino público. Formação docente. 
 

“Pibidianas” Actions, in Time of Pandemic, at the                                                             

Instituto de Educação de Minas Gerais 

 

ABSTRACT 

In this paper we highlight the activities developed by the students of the undergraduate course in Physics at PUC Minas, 
scholarship holders of the Institutional Program of Teaching Initiation Scholarships (PIBID) at the Institute of Education 
of Minas Gerais. The activities began with a study on the current reality of public high school, followed by the production 
of teaching materials and plans of synchronous and asynchronous classes. It is intended to highlight the actions 
implemented and in progress, as well as to evaluate the impact that the PIBID has on teacher education, especially in the 
context of the COVID-19 pandemic. 
 
Keywords: PIBID. Pandemic. Experience. Public education. Teacher training. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID – visa à valorização do 

magistério, incentivando a formação de professores de Física, em nível superior, para a educação 

 
1 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da CAPES/MEC. 
2 Graduanda do Curso de Física da PUC Minas; Bolsista PIBID. E-mail: amanda.teixeira.1222375@sga.pucminas.br. 
3 Graduanda do Curso de Física da PUC Minas; Bolsista PIBID. E-mail: dlpinheiro@sga.pucminas.br. 
4 Graduando do Curso de Física da PUC Minas; Bolsista PIBID. E-mail: gabriel.falqueto@sga.pucminas.br. 
5 Professora doutora, Chefe do Departamento de Física e Química e Coordenadora do Curso de Física da PUC Minas. 
Coordenadora de Área de Física do PIBID PUC Minas. E-mail: joicearaujo@pucminas.br. 
6 Professora de Física da rede estadual de ensino – Professora preceptora no Instituto de Educação de Minas Gerais. E-
mail: fernanda.mayrink@educacao.mg.gov.br 
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básica e promovendo uma metodologia mais adequada para inserção dos licenciandos da PUC Minas 

no cotidiano de escolas da rede pública de educação. Procurou-se, portanto, a aproximação prática do 

licenciando com a realidade dessas escolas, proporcionando a integração da formação e da pesquisa 

sobre a docência, realizada na Universidade, com a questão do ensino e aprendizagem na escola 

pública.  

No contexto da pandemia do COVID-19, as ações do PIBID tornaram-se ainda mais 

necessárias, como reforça a fala do professor Helder Eterno da Silveira7, em palestra de abertura das 

atividades do Pibid na UFMG:  

 

Nesse momento, em que temos enfrentado tantos desafios – com a necessidade de medidas 
de distanciamento social para preservação da vida –, encontrar caminhos para mantermos a 
formação dos professores com qualidade e esse vínculo com as escolas da educação básica 
tornou-se ainda mais importante. A situação instalada pela pandemia, que acentuou 
desigualdades já existentes, tem mostrado o quanto é importante o papel da escola, dos 
professores e das professoras, do vínculo nos processos de ensino-aprendizagem. Ao mesmo 
tempo em que nos coloca diante desse desafio de pensar o trabalho docente, e 
consequentemente a formação docente, em um novo contexto. (ARCE, 2020, s/p.). 

 

Com o isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19, a alternativa encontrada pelo 

estado de Minas Gerais foi a elaboração dos Planos de Estudos Tutorados (PET), tendo como objetivo 

dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem durante o período de pandemia. Alicerçados 

pela Base Nacional Comum Curricular, para integrar as atividades do Regime de Estudos Não 

Presenciais, os PET foram elaborados pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE-

MG) com o intuito de integrar as atividades do Regime de Estudos Não Presenciais. Além dos PET, 

fornecidos de forma on-line e impressa, a SEE-MG disponibilizou na plataforma YouTube as 

videoaulas transmitidas pela TV Rede Minas, no programa intitulado “Se Liga na Educação”. 

A realidade observada é que muitos alunos têm pouco ou nenhum acesso ao material didático 

on-line distribuído pela SEEMG, devido à falta de recursos digitais, como computadores, tablets e 

internet.  Como explicita Martins, para a rede pública, o Ministério da Educação propôs fornecer 

internet e computadores para alunos de baixa renda das instituições federais, no entanto, para 

estudantes das demais redes esta mesma proposta não foi contemplada (MARTINS; ALMEIDA, 

2020). 

O erguimento de uma quarta revolução industrial voltada exclusivamente para a tecnologia, 

muito citada e estudada nas escolas, desde o início desse novo século, em que tudo caberia na palma 

da mão, e máquinas assumiriam papéis ainda mais importantes na sociedade, incluindo na educação 

 
7 Pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia. No período de 2011 a 2015 foi cedido à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), onde atuou no cargo de coordenador-geral de Programas de 
Valorização do Magistério, da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica.  
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(PRETI, 2007) já era muito visada. O esperado era uma adaptação gradativa do sistema educacional 

brasileiro, adequando a comunidade local ao uso da tecnologia, incluindo até mesmo seus alunos mais 

carentes. Entretanto, tudo mudou repentinamente e nos vimos em um cenário pandêmico de 

isolamento social, onde várias relações foram cortadas por completo e de forma brusca, deixando 

ainda mais evidente as fragilidades do sistema público de educação, como reflete o professor Helder 

Silveira: 

 

Apenas a presencialidade está suspensa. O trabalho continua, em alguns casos, redobrado. 
Não há nada de novo trazido pela pandemia na educação. A discussão sobre tecnologias na 
educação nada tem de nova. A discussão sobre novas metodologias, também não. O que a 
pandemia fez foi acusar um 'normal' que não deveria ser admitido. Ela acusou que as escolas 
públicas estão fragilizadas por baixos investimentos, que há débeis condições objetivas de 
trabalho e que, com baixos salários, é quase impossível manter o interesse de profissionais. 
Nada disso é novo. (ARCE, 2020, s./p.) 

 

Neste trabalho, apresentaremos as atividades desenvolvidas pelos pibidianos (discentes do 

Curso de Licenciatura em Física da PUC Minas, participantes do PIBID) que atuam no Instituto de 

Educação de Minas Gerais (IEMG) e as contribuições do Programa para a formação dos futuros 

professores de Física e seu impacto na comunidade escolar durante a pandemia. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Iniciamos as atividades como bolsistas do PIBID em outubro de 2020, participando de 

reuniões semanais com a professora preceptora do IEMG (coformadora dos licenciandos, supervisora 

de campo) e com a professora da PUC Minas, coordenadora do subprojeto da Física no PIBID. 

Fizemos uma análise qualitativa dos PET do segundo ano do Ensino Médio (E.M.), abrindo os olhares 

para a perspectiva do aluno, para que pudéssemos refletir sobre como esse material didático poderia 

contribuir com a formação escolar dos adolescentes, rumo à conclusão do E.M. e seu possível 

ingresso em uma instituição de ensino superior, em meio à pandemia do COVID-19. Procuramos 

conhecer os recursos digitais, indicados pela SEE-MG para comunicação com os estudantes, como o 

aplicativo Conexão Escola e a plataforma Google Classroom.  Em paralelo, procuramos conhecer 

também o ambiente e o regimento escolar do IEMG.  Na sequência, disponibilizamos na plataforma 

Google Forms um questionário para os alunos da professora preceptora se manifestarem sobre o 

modelo de ensino remoto que estava em prática e sua adaptação. O questionário apresentou dez 

questões de múltipla escolha, possibilitando a compilação de dados em gráficos e a comparação com 

as reflexões dos pibidianos sobre os PET. 
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Apenas a partir de maio de 2021, mas ainda sem a obrigatoriedade, foi que a professora 

preceptora, juntamente com outros professores do IEMG, iniciaram as aulas síncronas. Acreditamos 

que a pequena participação dos alunos nas aulas se deva ao início tardio das interações síncronas e à 

falta de recursos tecnológicos, como computador, tablet e internet, por parte de alguns alunos.  

Videoaulas aplicadas ao ensino de Física estimulam e aumentam o interesse por parte dos 

alunos aos temas abordados (CLEMES, 2012). Sendo assim, ainda no regime de aulas não 

presenciais, os pibidianos nortearam suas ações para a produção de videoaulas. Primeiramente 

produziram a videoaula “Fases da Lua” (Figura 1) que foi publicada no dia 13 de abril de 2021 no 

canal do YouTube do projeto PUC Ensina. 

 

Figura 1-Videoaula publicada pelos Pibidianos que atuam no IEMG no canal do PUC Ensina 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Os alunos da professora preceptora assistiram à videoaula e responderam nove questões de 

múltipla escolha sobre o conteúdo nela abordado, em um questionário disponibilizado na plataforma 

Google Forms. Os pibidianos tiveram também a oportunidade de aplicar uma atividade interativa na 

plataforma Plickers, testando os conhecimentos adquiridos pelos alunos, em um “aulão” de Física 

promovido pela supervisão do IEMG em 15 de maio de 2021. As figuras 2, 3 e 4 mostram algumas 

capturas de telas de momentos em que os pibidianos interagiram com os alunos.  
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Figura 2 - Captura de Tela da Atividade realizada no Aulão – IEMG. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 
Figura 3 - Captura de Tela da Dinâmica no Aulão - IEMG  

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Figura 4 - Captura de Tela do Resultado no Aulão - IEMG 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Após o “aulão” de Física, devido à avaliação positiva recebida quanto à metodologia aplicada, 

os pibidianos foram orientados a novamente colaborar com o aprendizado dos alunos do IEMG, 
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produzindo duas videoaulas referentes ao conteúdo de Termologia. Tendo como referência os 

assuntos abordados nos PET, os pibidianos produziram as videoaulas “Temperatura” e “Dilatação 

Térmica dos Sólidos”. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os resultados obtidos a partir do primeiro questionário, entendemos melhor a realidade 

dos alunos do IEMG durante o contexto pandêmico vivido. O estudo revelou que a maioria dos 

participantes da pesquisa está no 3° ano do E.M. e com grandes dificuldades para aprender o conteúdo 

com o material didático e recursos digitais disponíveis. Os estudantes têm tentado estabelecer uma 

rotina de estudos em casa e reconhecem que estão estudando muito pouco e que esse período longe 

da escola pode ser prejudicial no futuro. Manifestaram também sentir muita falta do ambiente escolar 

e, conforme mostra o gráfico da Figura 5, sentem falta de um professor explicando a matéria e 

auxiliando-os nas atividades. 

 

Figura 5 – Resultado da Pesquisa – IEMG - Pergunta 6 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

A análise do gráfico revela a grande dependência que os alunos têm do professor no seu 

processo de aprendizagem, de forma que este período longe da escola vem gerando grande 

dificuldades para assimilar o conteúdo estudado. Eles manifestaram também que não se sentem 

preparados para o vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – e não avaliaram 

positivamente as metodologias até então consideradas no ensino remoto, conforme mostra o gráfico 

seguinte. 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

313 

Figura 6 – Resultado da Pesquisa – IEMG - Pergunta 10 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Com a pesquisa, percebemos uma grande preocupação dos alunos com relação a seu futuro 

acadêmico, ao vestibular e ao retorno presencial, à rotina escolar depois do longo período de 

isolamento social. A maioria não se sente amparada pelo sistema atual de ensino público, avaliando 

a qualidade de ensino de regular a péssima.   

Levando em consideração o resultado da pesquisa e a análise do material didático 

disponibilizado pela SEE-MG, os pibidianos produziram a videoaula “Fases da Lua” e aplicaram uma 

atividade no Google Forms, conforme relatado anteriormente. Essa atividade foi realizada com sete 

turmas do segundo ano do ensino médio do IEMG.  O desempenho dos alunos na atividade foi muito 

bom, mostrando que compreenderam o conteúdo apresentado na videoaula.  

 

Figura 7 – Formulário das Fases da Lua – IEMG – Pergunta 9 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Ainda, na atividade, colocamos duas questões para os alunos avaliarem a metodologia 

adotada. Cerca de 82% dos participantes disseram que muito provavelmente recomendariam a 
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videoaula para outros. Conforme podemos constatar no gráfico abaixo, a atividade realizada 

contribuiu para a aprendizagem de novos conceitos e ampliou o conhecimento sobre o assunto. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A pandemia da COVID-19 surpreendeu não somente a nossa nação, mas o mundo inteiro. 

Vertiginosamente o vírus se alastrou e fez com que interrompêssemos de forma indeterminada nossas 

relações com o trabalho, com os estudos e até mesmo com as pessoas que mais amamos. Um tempo 

difícil, de incertezas, sem brilho, onde nossa vida era (e é) bombardeada por notícias tristes, toques 

de recolher, decretos de fechamento, dicas de cuidados integrais e mortes. Em meio a tudo isso 

submergiu a educação no ensino público brasileiro. A SEE-MG, propunha a professores da rede 

estadual e municipal os PET e as videoaulas através do programa “Se Liga na Educação”, que, 

claramente, ampliavam, ainda mais, a defasagem do ensino fundamental e médio público, pelo seu 

despreparo.  

Nesse meio, como detalhado anteriormente, os pibidianos tiveram seus primeiros contatos 

com a realidade escolar, conhecendo toda a estrutura preparada pela Secretaria de Educação, voltando 

os olhares para os alunos e suas possíveis dificuldades com o chamado “novo normal” e, por fim, até 

o momento, trabalharam com a consolidação de alguns conceitos, abordados pelo PET, na disciplina 

de Física, além da videoaula intitulada “Fases da Lua”, que promoveu um momento de descontração 

com os pibidianos e com os alunos do segundo ano do E.M, do IEMG. 

Desde outubro de 2020, os pibidianos da Física estão acompanhando o trabalho da professora 

preceptora no IEMG, estudando os PET, desenvolvendo videoaulas e atividades interativas com o 

uso de recursos digitais. O PIBID tem proporcionado aos discentes da Física conhecer a realidade do 

ensino público no período de pandemia e desenvolver ações que contribuem com a formação 

continuada dos professores desta disciplina das escolas envolvidas e com o aprendizado de seus 

alunos. 

Não temos encontrado os olhares curiosos e ávidos dos alunos como outrora. Ao contrário, 

temos encontrado alunos de uma geração veloz, que estão sentindo os reflexos da pandemia em suas 

vidas. Muitos se encontram desmotivados e com o emocional abalado por diversas perdas. A ausência 

da escola nesse momento tem contribuído para uma significativa evasão escolar, deixando explícito, 

mais do que antes, o quanto o ensino público precisa melhorar para que a educação esteja em um 

patamar valorizável.  

O PIBID tem proporcionado aos discentes do curso de Licenciatura em Física participar de 

forma prática de discussões que estão em pauta a anos, conectando o que é visto de forma teórica na 
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Universidade com o cenário atual da escola básica. Apesar da dura realidade encontrada, a 

inconformidade entre escola pública e particular e o desprestígio do governo com a educação, as 

ações desenvolvidas tem consolidado nos pibidianos os inumeráveis motivos pessoais que os 

incentivam a seguir no caminho da docência.  É inegável o quanto o PIBID tem contribuído para 

deixar os futuros professores mais preparados para enfrentar a sala de aula, posteriormente à sua 

formação. No PIBID, o aprendizado é constante e a sapiência uma relíquia infusa ao ser dos futuros 

professores(as) de Física. 
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RESUMO 

O Relato de Experiências do Programa de Apoio à Extensão e Cultura - PAEC, da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe – UNIARP, objetiva apresentar, de forma descritiva, à comunidade acadêmica, experiências e iniciativas de 
adaptação e de inovação vivenciadas pelos acadêmicos bolsistas no ano letivo de 2020. Abordam-se as iniciativas 
desenvolvidas pelos acadêmicos sob a orientação dos professores com objetivo de contribuir com a comunidade por meio 
de compartilhamento do resultado de estudos e de pesquisas relacionadas aos projetos de extensão. Ressalta-se que as 
atividades extensionistas interdisciplinares estavam, a princípio, planejadas para acontecer na modalidade presencial. No 
entanto, após decreto de isolamento social motivado pela pandemia da COVID-19, sob a recomendação do Ministério da 
Saúde, não mais puderam ser realizadas conforme programação anterior. Partindo disso, foram formuladas e adequadas 
as ações dos extensionistas à realidade social, passando a ser desenvolvidas na modalidade virtual, com uma percepção 
mais solidária e humanística, visando a contribuir com a sociedade. O resultado das adaptações e das ações extensionistas 
culminaram no compartilhamento de iniciativas inovadoras através de cartilhas e de vídeos orientativos desenvolvidos 
pelos bolsistas com encaminhamento interdisciplinar, agregando temas como saúde, bem-estar, superação, orientações 
psicológicas, direito, cidadania, orientações sobre dificuldades de convivência familiar, responsabilidade social, estética 
e cuidados com a autoestima, educação, meio ambiente, entre outros, tendo como público alvo idosos, pessoas atendidas 
no CAPS de Caçador,estudantes e comunidade em geral.  
 
Palavras-chave: Extensão Universitária. Conhecimentos. Orientações e Socialização. 

 
Extension and Culture Support Program – PAEC: groundbreaking initiatives in 

the pandemic period of 2020 - an extensionist experience report- 

 
ABSTRACT 

The Experience Report of the Extension and Culture Support Program – PAEC, from the Alto Vale do Rio do Peixe 
University (UNIARP), aims to present descriptively the experiences, adaptation and innovation initiatives experienced 
by internship academics during this academic year (2020). In this article, the initiatives developed by academics under 
the guidance of teachers are addressed, with the objective of contributing to the community, by sharing the results of 
studies and research related to extension projects. It’s important to emphasize that the extension activities were all planned 
to take place in person, but, after a decree of social isolation motivated by COVID-19, under the recommendation of the 
Ministry of Health, they could no longer be carried out in person. Based on this, the extension workers' actions were 
reformulated and adapted to the newreality, starting to be developed in the virtual way, with a more solidary and 
humanistic perception, aiming to contribute to society. The result of adaptations and extension actions culminated in the 
sharing of innovative initiatives through booklets and guidance videos developed, with guidelines for health, well-being, 
overcoming problems, psychological guidance, law, citizenship, guidance on family difficulties, social responsibility, 
aesthetics and care for self-esteem, education and environment, among others.  
 
Keywords: University extension. Knowledge. Guidelines and socialization 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades extensionistas visam ao processo formativo dos acadêmicos, estabelecendo um 

elo entre o ensino e a pesquisa, com o intuito de fortalecer e de contribuir com sua formação através 

de experiências e de saberes populares vivenciados junto à comunidade.  

Embora várias atividades extensionistas presenciais tenham sido interrompidas em 

decorrência do isolamento social, tais como ações comunitárias, seminários, cursos de capacitação e 

de aperfeiçoamento, feiras, workshops, encontros dos cursos de graduação, eventos culturais, 

criaram-se e ampliaram-se outras iniciativas como meio de interação para socializar e sensibilizar a 

comunidade.  

As instituições de ensino superior (IES) particulares e comunitárias continuaram suas aulas 

na modalidade remota. A UNIARP, uma instituição comunitária, também adotou essa metodologia 

de aulas síncronas e, através desses recursos, vem desenvolvendo muitas atividades por meio de web-

conferência, webinar e live cultural como forma de socializar conhecimentos científicos, técnicos e 

culturais, buscando integrar a comunidade acadêmica à sociedade através de mídias sociais e meios 

de comunicação.  

Acredita-se que, em meio ao isolamento social, a sociedade também buscou obter 

conhecimentos por meio das mídias sociais e meios de comunicação motivada pela falta de convívio 

presencial. A partir dessa perspectiva, a IES se fez presente, dando resposta a essa demanda social de 

forma mais ampla nesse segmento.  

Os acadêmicos extensionistas do PAEC, sob a orientação de seus professores e da 

coordenação do programa, passaram a discutir e a refletir a possibilidade de desenvolverem ações 

através de material orientativo a ser disponibilizado na modalidade virtual nos meios de comunicação 

da UNIARP, Instagram e Facebook, com a finalidade de fazer chegar até a comunidade os 

conhecimentos desenvolvidos em sala de aula e/ou resultados de trabalhos de pesquisa. Dessa forma, 

o presente relato tem, em sua essência, o objetivo de divulgar as iniciativas realizadas pelos 

acadêmicos bolsistas do Programa de Apoio à Extensão e Cultura – PAEC da UNIARP –, durante o 

ano letivo de 2020. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em decorrência da COVID-19, muitas foram as transformações e as adaptações sofridas pela 

sociedade em relação ao isolamento social haja vista a restrição no convívio social e cultural como 

forma de preservar e de proteger a todos durante a pandemia. Verifica-se que, num período de curta 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

318 

duração, grandes mudanças aconteceram. No âmbito da educação não foi diferente, pois escolas e 

universidades tiveram suas atividades presenciais interrompidas a partir de 18 de março de 2020 por 

recomendação do Ministério da Saúde (Decreto 515, 2020).  Esse cenário levou Conselhos Estaduais 

e Municipais de Educação, de diversos estados, a emitirem resoluções e/ou pareceres orientativos 

para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização do 

calendário escolar e o uso de atividades não presenciais, ou seja, Regime Especial de Ensino Remoto. 

Nesse sentido, as tecnologias digitais passaram a ser demandadas em proporções sem precedentes 

(BAADE et. al. 2020, p.4). 

Ressalta-se que as medidas adotadas no Brasil não foram diferentes das sabidas em outros 

países, visto se tratar de uma pandemia mundial e, além disso, por serem estratégias para garantir 

maior proteção aos indivíduos a fim de evitar uma pandemia generalizada. Foi por meio do Parecer 

nº 5 de 2020, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que se apresentaram orientações à 

reorganização do Calendário Escolar e à possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual (BRASIL, 2020). 

As perdas foram irreparáveis, mas não havia, até o momento do término deste trabalho, como 

medir ou ter dados concretos para descrever ou apontar consequências. Neste sentido, o Relatório da 

UNESCO descreve as dificuldades e desafios enfrentados em decorrência da pandemia: 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), milhões de estudantes estavam sem aulas com o fechamento total ou parcial de 
escolas e de universidades em mais de 150 países devido à pandemia do coronavírus. No 
Brasil, enquanto 74% dos alunos de escolas públicas receberam algum tipo de lição de casa, 
24% não receberam nenhum tipo de atividade para casa. Os pais e responsáveis relataram 
que a falta de comunicação das escolas foi um dos principais motivos pelos quais seus filhos 
não participaram de atividades educacionais durante a pandemia (ITAÚ SOCIAL, 2020). Os 
jovens brasileiros relataram que o principal desafio para estudar em casa não era a falta de 
tempo ou de acesso a dispositivos, mas sim o equilíbrio emocional, a dificuldade de organizar 
o estudo a distância e a falta de um ambiente tranquilo em casa. Cerca de 60% disseram que 
escolas e universidades deveriam priorizar atividades que abordem o estresse e a ansiedade, 
e 50% pediram estratégias de gestão e organização do tempo (CONSELHO NACIONAL DE 
JUVENTUDE et al., 2020). (UNESCO, 2020, p. 126). 

 

O que se verificou em relação às IES é que o seu funcionamento depende, muitas vezes, do 

entendimento e da deliberação de cada Estado. As Universidades das redes particulares e 

comunitárias de ensino superior (ICES), visando a minimizar prejuízos e impactos econômicos e 

sociais, tiveram liberação para realizar aulas na modalidade remota e a distância. Assim, o ensino 

superior em Santa Catarina teve suas aulas, em sua maioria, realizadas na modalidade síncrona. As 

novas medidas adaptaram-se de acordo com as normativas do Estado e Parecer 05 de 2020 do CNE 

(MEC, 2020). 
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Em termos de Extensão e Cultura, as ações e as iniciativas também foram interrompidas de 

maneira semelhante, devendo-se considerar o fato de que as ações extensionistas, igualmente, 

precisaram adequar-se e adaptar-se à realidade social e comunitária, mediante a continuidade das 

aulas na modalidade remota e a distância.  

Da mesma maneira que outras instituições continuam discutindo e tomando medidas dentro 

dos limites e do respeito aos protocolos de saúde para contribuir de alguma maneira com a sociedade, 

traz-se o pensamento relacionado às atividades de Extensão:  

 

Além disso, é na extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria da 
universidade com a comunidade, na qual a universidade oferece suporte técnico e material 
aos projetos de extensão da instituição e a comunidade participa deste processo de 
desenvolvimento das atividades. Tudo isso acontece num cenário em que a dinâmica do 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária se dá num fluxo 
da normalidade programada, no entanto, em 2020 esse fluxo na extensão teve que ser 
rompido. A sociedade foi surpreendida pela pandemia COVID-19. Desafios com outros 
formatos nos foram impostos. (MARQUES, 2020, p.43). 

 

Nesse viés, as instituições de ensino superior, na modalidade presencial, vêm desenvolvendo 

projetos e atividades com um novo formato – o de eventos virtuais –, ampliando sua divulgação nas 

mídias sociais (Instagram e Facebook) e demais meios de comunicação com a finalidade de atingir a 

comunidade de alguma forma. Certamente, todas as iniciativas são bem-vindas nesse momento 

pandêmico, pois visam a contribuir com o conhecimento acadêmico, assim como atingir a sociedade 

por meio da socialização e da sensibilização de temas pertinentes e de ordem social e comunitária.  

Ademais, as experiências e as discussões enfrentadas neste período pandêmico servem como 

instrumento de apoio a novas propostas e encaminhamentos no ano letivo de 2021, seja na modalidade 

presencial, seja na modalidade remota, considerando tudo indicar que nada mais será o mesmo após 

esta pandemia: 

Seja em escala nacional ou mundial, apesar de todos os esforços empregados nestas ações, 
os sistemas de ensino têm esbarrado na fragilidade da educação. A pandemia evidenciou e 
lançou holofotes sobre as desigualdades, demonstrando o quanto ainda há por se fazer até 
que alcancemos um patamar de equidade no atendimento a educação - no caso específico do 
Brasil, fazendo valer o que rege a Carta Magna do País, que garante o acesso igualitário à 
educação como direito social. (VIEIRA; RICCI, 2020, p.2-3). 

 

As atividades extensionistas não serão diferentes, em curto prazo, terão que se reinventar e 

compartilhar com a sociedade as possíveis inovações, conhecimentos e novas práticas, focando na 

possibilidade de contribuir com a transformação social.  Tudo ainda é incerto em relação ao retorno 

às atividades normais, pois dependerá da situação na qual se encontrar a evolução ou a redução da 

pandemia para os próximos meses. 
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Outro fator que ficou bem claro com a suspensão de atividades presenciais refere-se às 

experiências e às iniciativas de extensão junto à comunidade, ou melhor, tornou-se necessário buscar 

e elaborar outros formatos, a fim de possibilitar a troca de saberes mais sensíveis, uma vez que as 

atividades se voltaram às iniciativas de orientações e sensibilizações virtuais. Tornou-se mais nítida 

a necessidade do engajamento de todos os envolvidos para criar alternativas de ações que pudessem 

minimizar os impactos negativos dessa situação. 

Em meio às dificuldades, sem possibilidade de aproximação com a comunidade, os 

acadêmicos e os professores encontraram-se em uma realidade social na qual se fez necessário 

sentirem e vivenciarem o momento. Partindo disso, os extensionistas tiveram a capacidade de 

apresentar e/ou de criar alternativas e propostas que pudessem contribuir com a comunidade por meio 

de temas e de ações de conhecimentos interdisciplinares. Nesse sentido: 

 

Sobre a abordagem assistencialista, preciso defender que toda demanda social necessita ser 
sentida pelo grupo extensionista da forma que o indivíduo a vivencia e desse modo, a 
proposta deve fazer sentido para seus participantes. Por conseguinte, ações como cursos para 
apresentar o vírus SARS -CoV-2 e sua rápida capacidade de transmissão, usando recursos 
lúdicos; eventos virtuais para discutir alternativas à população de muito baixa renda, uso de 
aplicativos sem custo para ampliar o alcance de informações; oficinas para produzir 
equipamentos de proteção individual, estratégias capazes de diminuir a desigualdade e gerar 
renda para a população mais carente. (MOURA, 2020, p.57).  

 

Verificou-se que, em tempos de pandemia, toda a sociedade encontra-se vulnerável. Sendo 

um dos segmentos da Universidade, a extensão tem a função de vivenciar, ouvir, sentir e trazer para 

dentro da Instituição novas contribuições, novos olhares e, até mesmo, críticas que possam contribuir 

para novos aprendizados. Nesse momento, acredita-se que aspectos importantes são redesenhados e 

articulados junto ao ensino e à pesquisa. As iniciativas extensionistas podem oportunizar rever 

pesquisas, contribuir com novas práticas e sentir as angústias e os saberes populares mediante a 

interação com a comunidade por meio de iniciativas interdisciplinares, sendo, assim, possível refletir, 

sentir, avaliar e articular o ensino e a pesquisa, compreendendo uma troca de necessidades benéficas 

à Universidade e à sociedade.  

As contribuições junto à comunidade, mesmo em momento de pandemia, levaram a estudos 

e a iniciativas já existentes, vislumbrando que o Programa PAEC da UNIARP encontra-se 

mergulhado nesta linha de entendimento e que as ações desenvolvidas podem, sem dúvida, contribuir 

com a sociedade, a fim de minimizar as dificuldades e os impactos neste momento de isolamento 

social, haja vista a perspectiva de contribuir com as iniciativas e as políticas públicas desenvolvidas 

em âmbito regional. 
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Da mesma maneira, registram-se as iniciativas viabilizadas pela Universidade Federal de 

Campos Cariri, por meio do site da Pró-reitoria de Extensão, sobre os desafios da extensão durante o 

isolamento: 

[...] como levar a Extensão até a comunidade, em meio a uma pandemia? O fazer-extensão, 
assim como praticamente tudo nesse novo momento, precisou se reinventar. O que antes era 
feito na comunidade, hoje é realizado através das telas de smartphones e computadores. 
Extensionistas e beneficiários continuam em contato, mas cada um na segurança de sua 
casa.  De acordo com a Coordenadoria Gestão de Ações da Proex, a “Pró-reitoria de Extensão 
tem procurado, no atual contexto de crise na saúde pública, adaptar os seus processos 
administrativos, de maneira a promover práticas que contribuam para a continuidade e 
melhor desenvolvimento das ações de Extensão, bem como tem se empenhado para pensar 
novas formas de conduzir suas ações.” (UFCA, 2020, p. 1). 

 

Registra-se o relato do acadêmico extensionista da Universidade Federal Campus Cariri, que 

demonstra as dificuldades encontradas.  O isolamento social é um grande obstáculo para a realização 

das atividades, mas, para Raiana Lucas, estudante do curso de Jornalismo e bolsista do programa 

Triângulo de Vista, “a Extensão, mesmo de casa, tem sido uma das poucas coisas boas deste 2020”. 

Segundo ela, a principal dificuldade está sendo a comunicação, “na maioria das vezes demoramos a 

finalizar as matérias pela dificuldade de retorno de fontes” (RAIANA LUCAS, UFCA, 2020). 

As iniciativas extensionistas carecem de novo de olhar, melhorando seus processos e 

procedimentos para atender aos anseios da comunidade, adaptarem-se à realidade social e 

oportunizarem aos acadêmicos extensionistas envolverem-se em ações de conhecimentos 

interdisciplinares que permitam sentir e vivenciar novas percepções e anseios da sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho refere-se à descrição de vivências 

extensionistas dos acadêmicos bolsistas do Programa de Apoio à Extensão e Cultura – PAEC da 

UNIARP, por meio de relato de experiências, abordando no presente trabalho: introdução, referencial 

teórico, resultados e discussões e considerações finais. Destacam-se, pelo relato de experiência, os 

projetos desenvolvidos pelos acadêmicos bolsistas PAEC/2020. O universo de estudo contempla os 

bolsistas do Programa de Apoio a Extensão e Cultura – PAEC da cidade de Caçador e de cidades da 

região do Alto Vale do Rio do Peixe, compreendendo 64 extensionistas. Para o presente trabalho, 

selecionaram-se cinco relatos de experiências.   

Objetivou-se, com o relato, descrever as iniciativas extensionistas de conhecimentos 

interdisciplinares realizadas neste período pandêmico, ressaltando ações de compartilhamento e de 

socialização de conhecimentos por meio de cartilhas e de vídeos orientativos nas mídias sociais como 

meio de contribuição para a sociedade. O público alvo atingido pelos relatos em destaque foram 
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grupos de idosos da terceira idade do município de Caçador-SC, Programa UAMI da UNIARP, 

pessoas atendidas pelos programas de atendimento Psicossocial Álcool e Drogas CAPS e seus 

familiares, bem como a comunidade em geral.  

As atividades realizaram-se nos períodos de março a novembro de 2020, compreendendo, 

entre as principais ações, a divulgação do material e as atividades nas redes sociais, além da 

disponibilização aos agentes públicos dos programas para replicarem nos grupos de WhatsApp. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações extensionistas desenvolvidas a partir de estudos e a busca literária para 

contextualizar este relato de experiências fizeram-se necessárias como forma de trazer à discussão as 

reflexões e as iniciativas realizadas por meio do programa de Apoio à Extensão e Cultura PAEC neste 

ano pandêmico na UNIARP. No entanto, verifica-se que inúmeras são as dúvidas e as incertezas 

geradas em tal cenário, quando a extensão universitária se encontra em meio a esse dilema atual, que 

impede atuar presencialmente junto à comunidade, como é de praxe. 

Nesse sentido, corroboram-se as ideias de Lima (2020) em relação aos desafios e 

enfrentamentos, ora apresentados, sendo, igualmente, uma oportunidade para a Extensão cumprir seu 

papel: 

No atual cenário, o sentimento de angústia e incerteza gerados pode nos levar a pensar no 
pior, acabando por bloquear as alternativas no horizonte. Entretanto, as palavras de ordem 
são prudência e inteligência para poder enfrentar da melhor forma no âmbito acadêmico as 
repercussões que virão de todo esse caos. A forma de encarar os problemas fará diferença 
nesse momento, lembremo-nos que por trás de grandes desafios surgem também 
oportunidades e nesse contexto, extensão pode ter um papel fundamental, tendo em vista que 
é uma área relativamente versátil em que suas ações podem ter impacto a curto, médio e 
longo prazo em diversos aspectos da situação atual. (LIMA, 2020, p.44). 

 

O enfrentamento das dificuldades iniciou-se com o impedimento de realizar atividades 

extensionistas presenciais junto à comunidade. Tal fato motivou novas iniciativas, impulsionando os 

acadêmicos bolsistas, professores e técnicos administrativos da IES a se reinventarem de acordo com 

as novas necessidades. O desafio foi recriar-se e adaptar-se à realidade de sua IES com as 

determinações e os protocolos de saúde pública determinados pelo governo do Estado com o intuito 

de minimizar os impactos ocasionados pela pandemia.    

Complementa-se, ainda, nessa perspectiva, que a UNIARP, por ser uma instituição 

comunitária, adotou a continuidade das aulas na modalidade síncrona, ou seja, todas as atividades 

acadêmicas que eram presenciais continuaram acontecendo normalmente, o que carece também da 

iniciativa da Extensão, uma vez que suas funções de ensino e de pesquisa estavam acontecendo na 
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modalidade presencial.A Extensão precisou, dessa maneira,encontrar meio de agir e de interagir com 

a comunidade, de modo virtual, haja vista estarem interrompidas as ações presenciais. 

Frente a isso, os acadêmicos bolsistas do PAEC, juntamente aos seus professores orientadores 

e coordenação do programa, passarem a discutir e a elaborar iniciativas e ações extensionistas 

adaptadas à realidade social com objetivo de contribuir com a sociedade através de atividades 

compartilhadas com a comunidade por meio de vídeos e de cartilhas orientativas de conhecimentos 

interdisciplinares, disponibilizadas na modalidade virtual. 

Observou-se que outras IES, mesmo impedidas de realizar atividades presenciais, abordaram 

outras iniciativas virtuais, que promoveram a sensibilização e o conhecimentos da sociedade. Nesse 

sentido, verificou-se que as iniciativas extensionistas da UNIARP, na modalidade virtual, também 

trouxeram o aspecto social e comunitário com uma metodologia de adaptação dos projetos para nova 

realidade remota (síncronas) e virtual. Destaca-se que os eventos virtuais (palestra, Webinar, web-

conferência) objetivaram demonstrar a dinâmica viva da Extensão, de sentir e de adaptar-se à 

realidade social, capaz de impulsionar conhecimentos e de fazer valer a missão social da Universidade 

a partir de iniciativas e de ações que apoiaram a sociedade que a cerca.   

No mesmo caminho, fez-se presente o programa de Mestrado Interdisciplinar em 

Desenvolvimento e Sociedade, que publicou o E-book COVID-19 - Um Olhar Interdisciplinar 

sobre a grande pandemia do Século XXI, contemplando artigos, textos e relatos com a intenção de 

contribuir com a sociedade por meio de esclarecimentos sob diversos aspectos associados à pandemia 

da COVID-19 (MARTINS; LOCATELLI; HAHN, 2020).  

A visualização e a socialização dos projetos PAEC através de cartilhas e de vídeos orientativos 

divulgados no Instagram, Facebook e YouTube, site da UNIARP e demais meios de comunicação, 

constituíram uma iniciativa adaptada à realidade social com vistas ao cenário atual.  Enaltecem-se os 

temas desenvolvidos pelos bolsistas PAEC, como orientações de saúde, bem-estar, superação, 

orientações psicológicas, direito, cidadania, orientações sobre dificuldades de convivência familiar, 

responsabilidade social, estética e cuidados com a autoestima. Considera-se, ainda, que tais iniciativas 

podem contribuir para as formulações e iniciativas de políticas públicas para melhorias da região. 

Dentre essas ações, ressaltam-se algumas iniciativas voltadas à saúde, que tinham por enfoque 

cuidados com autoestima, bem-estar. Uma dessas atividades se refere ao Projeto desenvolvido por 

uma acadêmica, o qual foi socializado através de vídeos disponibilizados no YouTube, conforme 

depoimento publicado e como bem ilustra a Figura 1. 

 

A acadêmica Sabrina Aparecida Schneider, do curso de Farmácia, produziu vídeos com 
informações sobre o medicamento Omeprazol. Ela é bolsista do PAEC e o professor 
orientador é Mozart Arthor Bondan.Acadêmicos da UNIARP, participantes do PAEC, estão 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

324 

apresentando propostas para ajudar a comunidade diante da situação da pandemia da covid-
19. São várias ações e projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as 
pessoas, compartilhando informações.  (UNIARP, 2020). 

 

Figura 1 - Educação em Saúde: orientação farmacêutica sobre o uso de espinheira santa 

(maytenus ilicifolia) para tratamentos gástricos menores em pacientes idosos e polimedicados 

no município de Rio das Antas/SC. 

 
Fonte: UNIARP (2020) 

 

A acadêmica extensionista, buscando ampliar o público com seu projeto, desenvolveu cartilha 

orientativa com dicas relacionadas ao uso do Omeprazol, e, em casos de menores transtornos 

gástricos, a possibilidade do uso da Espinheira Santa como um tratamento fitoterápico, conforme 

demonstra a Figura 2. 

 

Figura 2- Educação em Saúde: Cartilha orientativa sobre o                                                             

medicamento Omeprazol x Espinheira Santa. 

 
Fonte: UNIARP (2020a). 
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Também na área da Saúde, verificaram-se projetos de Psicologia. Especificamente, sobre 

Desenvolvimento de Estratégias de Habilidades Sociais em Familiares de Dependentes Químicos, 

concretizou-se projeto: “Apoio e Inclusão Psicossocial para Pessoas em Situação de Doenças e Seus 

Familiares”. A socialização por meio dos vídeos orientativos foram disponibilizados no YouTube e 

na página da Uniarp conforme depoimentos e como mostram a Figura 3 e 4: 

 

Acadêmicos da UNIARP, participantes do PAEC, estão trabalhando em casaem propostas 
para ajudar a comunidade diante da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e 
projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as pessoas, 
compartilhando informações. Vamos divulgar hoje dois vídeos produzidos pelos 
acadêmicos:Guilherme Sttocco da Silva, orientado pela Professora Neuzeli Aparecida da 
Silva, com o vídeo: Dependência e seus familiares; e Talia Cordeiro, orientada pela 
Professora Neuzeli Aparecida da Silva, com o vídeo: Apoio e Inclusão Psicossocial para 
Pessoas em Situação de Doença e Seus Familiares (reedição). (UNIARP, 2020b). 

 

A impossibilidade de chegar até a comunidade via orientações presenciais, em decorrência do 

isolamento social, levou a novas iniciativas através de vídeos orientativos disponibilizados no 

Youtube, buscando ampliar o público, até então, não atingido pelos projetos de Extensão PAEC 

conforme evidencia a Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Desenvolvimento de Estratégias de Habilidades Sociais em                                               

Familiares de Dependentes Químicos 

 
Fonte: UNIARP (2020c). 

 

No mesmo sentido, destaca-se o projeto sobre “Apoio e inclusão Psicossocial para pessoas em 

situação de doenças e seus familiares”, realizado pela acadêmica extensionista de Psicologia que, 

através de sua ação, buscou contribuir com a comunidade neste momento de grandes dificuldades 

psicossociais em decorrência do isolamento social conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Apoio e Inclusão Psicossocial para Pessoas em                                                                 

Situação de Doença e Seus Familiares (reedição) 

 
Fonte: UNIARP (2020d) 

 

Vislumbra-se a seguir o projeto sobre “Shantala: Técnica de Massagem em bebês”, 

desenvolvido pela acadêmica de Fisioterapia que disponibilizou cartilha explicativa da técnica para 

orientar as mamães durante o período de isolamento social, conforme demonstra depoimento e Figura 

5: 

 
Ações PAEC – Conheça técnicas de massagem Shantala 
Acadêmicos da UNIARP, participantes do PAEC, estão trabalhando em casa em propostas 
para ajudar a comunidade diante da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e 
projetos em forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as pessoas, 
compartilhando informações. Vamos conhecer o trabalho da acadêmica Gizele Locatelli, do 
curso de Fisioterapia, que desenvolveu dois materiais: Cartilhas orientativas sobre a 
SHANTALA – Técnicas de Massagens e vídeo demonstrativo da técnica de massagem 
Shantala. (UNIARP, 2020e) 

 

Figura 5 - SHANTALA: Técnica de Massagem em bebês 

 
Fonte: UNIARP (2020f). 
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Observa-se, na Figura 6, que a acadêmica extensionista, além de desenvolver a cartilha 

orientativa, demonstrou, por meio do vídeo, a prática de como realizar a técnica numa tentativa salutar 

de contribuir com os conhecimentos teóricos da técnica e a prática da massagem. 

 

Figura 6 - Traz vídeo orientativo com a prática de como                                                              

realizar a técnica SHANTALA nos bebês 

 
Fonte: UNIARP (2020g). 

 
Outra iniciativa de repercussão acadêmico-social foi sobre os materiais orientativos 

desenvolvidos para sensibilização da autoestima e do bem-estar, destacando-se mais um projeto 

PAEC. Nesse, a acadêmica de Medicina socializa, por meio de cartilhas e de vídeo orientativo, 

informações pertinentes sobre cuidados para redução de danos. É isso que demonstra o trecho da 

matéria e a Figura 7, na qual se ilustra o vídeo disponibilizado no YouTube. 

Acadêmicos da UNIARP, participantes do PAEC, estão trabalhando em casaem propostas 
para ajudar a comunidade diante da situação da pandemia do covid-19. São várias ações e 
projetosem forma de vídeos, cartilhas e textos que visam a auxiliar as pessoas, 
compartilhando informações. Hoje, vamos conhecer o trabalho da acadêmica Vanessa 
Aparecida Pivattodo curso de Medicina. A professora orientadora é Vilmair Zancanaro. 
Vídeo orientativo Cuidado Médico e Redução de Danos no Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS II) em Caçador/SC (UNIARP, 2020h). 

 

Figura 7 – Vídeo orientativo sobre Cuidado Médico e Redução de                                                       

Danos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) 

 
Fonte: UNIARP (2020j). 

 

http://www.uniarp.edu.br/
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Ressalta-se que as demais áreas também desenvolveram ações de orientação e de 

sensibilização, no entanto se evidenciaram mais as imagens e os temas que destacavam questões 

relacionadas à saúde mental, ao bem-estar e às técnicas de atividades físicas, considerando o atual 

cenário, ou melhor, momento em que as pessoas se encontram isoladas. Sem dúvida, a falta de 

convívio social, de uma maneira ou outra, afeta a saúde e o bem-estar dos seres humanos. 

Se considerarem as vivências das IES, a preocupação voltou-se às iniciativas de pesquisa num 

espaço curto de tempo. Assim, a extensão se destaca com ações de compartilhamento de informações 

e de conhecimentos que possam minimizar os problemas psicossociais. Nessa linha de pensamento, 

registra-se o pensamento de Marques (2020):  

 

Desta forma, vivencia-se nas instituições uma força tarefa para realizar a pesquisa em um 
curto espaço de tempo, com poucos recursos financeiros, uma extensão rápida e eficaz que 
amenize essa situação avassaladora que a sociedade atravessa, onde muitos sofrem com a 
precariedade dos serviços essenciais, com a perda de renda promovida pelo isolamento social, 
pelas mortes em escala crescente, pouca credibilidade nas informações, pelos problemas 
psicológicos atenuados pela pandemia, dentre outros. (MARQUES, 2020, p.43). 

 

As pesquisas foram se desenvolvendo e merecem ser aprofundadas, pois darão subsídios às 

iniciativas extensionistas para os próximos anos haja vista os impactos do efeito pandêmico 

vivenciados por toda a sociedade. Além disso, podem contribuir e agregar as iniciativas e as projeções 

de políticas públicas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É indubitável que a iniciativa realizada pelo programa de Apoio à Extensão e Cultura (PAEC) 

foi extremamente positiva, também, no momento pandêmico. Acadêmicos extensionistas foram 

confrontados com uma realidade social e atual totalmente diferente daquela com a qual estavam 

habituados. Juntamente com seus professores orientadores e coordenação do Programa, 

experienciaram novas metodologias, novas discussões com a finalidade de superar o desafio do 

momento e criar novas propostas de ação possíveis de levar até a comunidade. Isso resultou em 

visualização e socialização de projetos PAEC através de cartilhas e de vídeos orientativos de 

conhecimentos e de temas interdisciplinares divulgados no Instagram, Facebook e YouTube, site da 

UNIARP e demais meios de comunicação, caracterizando numa iniciativa adaptada à realidade social 

na qual se apresentava o cenário em 2020.   

Conclui-se, com tal experiência voltada à formação acadêmica e cidadã do bolsista PAEC, 

que foi possível alcançar o resultado e a possibilidade de uma formação mais consciente a respeito 
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da realidade social com capacidade de contribuir para a transformação da realidade das comunidades 

assistidas pelos projetos de extensão – PAEC.   

Por fim, acredita-se que a experiência extensionista do PAEC, mesmo em períodos de 

isolamento social, com atividades presenciais interrompidas, atingiu os objetivos junto à sociedade e, 

arrisca-se afirmar, que há possibilidade de os projetos terem atingido mais amplamente a comunidade 

durante este período, uma vez que as tecnologias foram utilizadas mais intensivamente nas redes 

sociais mencionadas e, até mesmo, do WhatsApp, permitindo assim que vários segmentos da 

sociedade usufruíssem desses conhecimentos.  
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RESUMO 

O presente relato objetiva apresentar as adaptações do Projeto de Extensão Nova Vida, no período da pandemia. Trata-se 
de um projeto interdisciplinar que há nove anos alinha ações que envolvem os Cursos de Direito, Psicologia e Farmácia 
e atua na Comunidade Terapêutica (CT) de mesmo nome, Nova Vida, auxiliando no processo de tratamento, recuperação 
e reinserção de dependentes químicos nos ambientes sociais, familiares e profissionais. Com o início da pandemia, as 
ações e os encontros presenciais foram suspensos em decorrência do Decreto Estado de SC nº 525/2020, que propôs 
medidas de isolamento para enfrentamento ao novo coronavírus. Isso exigiu, por sua vez, que adaptações fossem 
realizadas de forma que se desse continuidade nas intervenções semanais de forma remota. Os desafios, as dificuldades e 
as adaptações são sucintamente relatadas no presente trabalho. A base metodológica utilizada foi a indutiva, aliada com 
as técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional, do Estudo de Caso e da Pesquisa Bibliográfica. 
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ABSTRACT 

The purpose of this experience report is to present the adaptations of the Nova Vida Extension Project during the pandemic 
period. This Extension Project is an interdisciplinary project that for nine years has aligned actions involving Law, 
Psychology and Pharmacy Courses and operates in the Therapeutic Community (CT) of the same name, Nova Vida, 
helping in the process of treatment, recovery and reinsertion drug addicts in social, family and professional environments. 
With the onset of the pandemic, actions and face-to-face meetings were suspended as a result of the State Decree of SC 
No. 525/2020, which proposed isolation measures to face the new Coronavirus. It demanded, in turn, that adaptations 
were made in a way that continued in weekly interventions remotely. The challenges, difficulties and adaptations are 
briefly reported in this work. The methodological basis used was inductive, combined with the techniques of Referent, 
Category, Operational Concept, Case Study and Bibliographic Research. 
 
Keyword: Treatment. Chemical Dependence. Therapeutic Community. Pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome respiratória aguda grave (Sars-CoV-2), causada pelo Coronavírus COVID-19, foi 

reconhecida como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020. 

Em decorrência desse reconhecimento, o Governo do Estado de Santa Catarina, seguindo o modelo 

de vários outros Estados brasileiros, publicou o Decreto nº 525, de 23 de março de 20206, que dispôs 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. Dentre as 

várias ações previstas no mencionado Decreto, em seu art. 4º, estabeleceu-se a necessidade do 

isolamento social e da quarentena, restringindo as atividades sociais com o objetivo de evitar a 

possível contaminação e/ou propagação do vírus.  A quarentena propõe restrições às pessoas para a 

não disseminação do vírus, e o isolamento social significa a segregação daqueles que se encontram 

infectados ou que possuem sintomas semelhantes da doença; tais medidas trouxeram a limitação da 

comunicação interpessoal (BEZERRA et al., 2020).  

A Comunidade Terapêutica Nova Vida (CTNV) atua predominantemente com homens que 

fazem uso de substâncias psicoativas, que buscam a instituição por vontade própria, por indicação da 

Secretaria da Saúde dos municípios da região do Vale do Itajaí e/ou por solicitação de familiares. 

Tem como principal finalidade prestar apoio às pessoas que buscam, na comunidade, a oportunidade 

de interromper o uso de tais substâncias, e auxiliá-los na retomada de sua vida social. O tempo de 

permanência na instituição é de nove meses em regime de internato.  

Por nove anos, até o início da pandemia, o Projeto de Extensão Nova Vida realizou encontros 

presenciais, intercalando áreas que compõem suas ações. Com as medidas de isolamento social, todas 

as atividades foram temporariamente suspensas e as pessoas que procuraram a comunidade com a 

finalidade de obter apoio para interromper o uso de substâncias (álcool e outras drogas) e estavam em 

 
6 BRASIL. SANTA CATARINA. DECRETO Nº 525, DE 23 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre novas medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras 
providências. Disponível em: https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf. Acesso em: 04 maio 2021. 

https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf
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isolamento social, sentiram o isolamento de forma mais intensa. Várias atividades que eram realizadas 

com profissionais e voluntários, além do Projeto de Extensão, foram temporariamente canceladas, 

agravando o quadro de tratamento terapêutico, assim como destaca Agudelo (2020), o qual aponta 

que pessoas que têm problemas de saúde mental, incluindo problemas com o uso de substâncias, são 

mais vulneráveis ao estresse da crise do coronavírus. 

Diante dessas novas circunstâncias, impostas pela pandemia, a equipe do Projeto de Extensão 

Nova Vida se deparou com o problema de dar continuidade a intervenções e auxílio no tratamento 

terapêutico da dependência química, respeitando medidas de isolamento para combate ao 

coronavírus, mas que fossem ações que se revelassem minimamente eficazes. As circunstâncias 

exigiram adaptações e apontaram desafios que demandavam adequações para que as intervenções 

semanais pudessem ser realizadas, colaborando com o objetivo da retomada da vida e da reinserção 

social, familiar e laboral em tempos de pandemia.  

Esses desafios e adaptações são sumariamente relatados no presente trabalho e se constituem 

seu objetivo.  Quanto à Metodologia, o relato dos resultados é composto na base lógica indutiva7. Nas 

diversas fases do trabalho, foram utilizadas as Técnicas do Referente8, da Categoria9, do Conceito 

Operacional10, do Estudo de Caso e da Pesquisa Bibliográfica11, esta última, pela via eletrônica. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A atuação da Psicologia na CTNV durante a pandemia 

 

Certamente as soluções e possibilidades que as tecnologias digitais proporcionaram para 

muitas pessoas na pandemia de 2020, estará descrita como um divisor de águas nos próximos livros 

e apostilas escolares de história e de outras disciplinas a partir dos próximos anos. O uso crescente 

das plataformas digitais vem auxiliando as metodologias de aprendizagem e comunicação há muitos 

anos e se tornando um método eficaz e cada vez mais usado na educação. Freitas e colaboradores 

 
7
O método indutivo consiste em “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter 

uma percepção ou conclusão geral [...]”. (PASOLD, 2011. p. 86). 
8  Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando 
o alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” (PASOLD, 2011, 
p. 54. Negritos no original). 
9 Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” 

(PASOLD, 2011. p. 25. Negritos no original). 
10 Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o 
propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. (PASOLD, 2011. p. 198). 
11Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. 

(PASOLD, 2011. p. 207). 
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(2020) apontam o crescimento do número das disciplinas de graduação e de cursos e de graduação 

ofertados no formato de metodologia EAD, no Brasil e no mundo. Entretanto, de acordo com Silva, 

Andrade e Santos (2020), não era esperado que, sem as ferramentas digitais e as plataformas virtuais, 

muitos trabalhos, atividades escolares e interações sociais não fossem possíveis.  

Com a pandemia, veio o isolamento social e o mundo teve que se adaptar a novas formas de 

se relacionar, as plataformas virtuais tiveram um papel fundamental para que muitos trabalhos e 

atividades escolares conseguissem dar continuidade em suas atividades. Conforme Malaggi (2020) 

tecnologia é tanto instrumentos, dispositivos e criações que são atribuídas à era da máquina, quanto 

a uma forma de organizar e/ou modificar as relações sociais. 

As intervenções da Psicologia na CTNV são de caráter relacional. Até dezembro de 2019, 

aconteciam no formato de roda de conversa e com experimenta(ações) coletivas e colaborativas 

consonante com as exigências da política de saúde mental da Resolução – RDC nº 29, de 30 de junho 

de 2011 (BRASIL, 2011). O calor do contato humano sempre foi necessário, visto que as atividades 

em grupo exigem do acadêmico de Psicologia, na função coordenador do grupo, uma participação 

ativa e um papel importante de mediador com o propósito de manter um ambiente receptivo, em que 

todos os participantes tivessem a oportunidade de falar, compartilhar suas experiências, poder intervir 

de forma a buscar resolubilidade e, como mediador, proporcionar a reflexão sobre as aprendizagens 

que o conflito pode suscitar.  

Conforme relatado pela assistente social da CTNV, a quantidade de dependentes químicos 

(participantes nas atividades) varia conforme a estação do ano, uma vez que no inverno a CT é muito 

procurada por pessoas em situação de rua, em virtude das dificuldades de enfrentar as baixas 

temperaturas na rua, contudo, o número varia de trinta a quarenta e cinco participantes.  

Em decorrência da pandemia, as atividades do primeiro semestre foram interrompidas. A cada 

mês havia a esperança de que tudo iria voltar ao formato presencial, com toda a biossegurança 

necessária. Também, no início, não tínhamos noção do tempo que duraria a pandemia e as medidas 

necessárias para o enfrentamento.  Todavia, se fazia necessário pensarmos em um formato que viesse 

a contemplar as pessoas em tratamento na CT no período da pandemia. Todos estávamos isolados, os 

internos da CT ainda mais, pois todas as atividades realizadas que envolviam a Universidade e foram 

interrompidas. 

A equipe de extensão se deparou com vários desafios, a CT não possuía equipamentos 

necessários para que as atividades pudessem acontecer de forma virtual. A equipe do projeto de 

extensão utilizou-se dos dias de adaptação sem atividades para angariar todo o equipamento 

necessário – datashow, computador, caixa de som, cabo de rede e cabo HDMI - com o intuito de dar 

continuidade nas atividades assim que possível. 
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O desafio seguinte foi realizar intervenções frutíferas através de uma plataforma virtual, com 

a qual nem os extensionistas, nem os participantes tinham experiência. Como já ressaltado, o trabalho 

da Psicologia na CT era realizado no formato de roda de conversa, justamente para que todos os 

participantes pudessem falar e o acadêmico de psicologia pudesse ser o mediador do grupo. Quando 

do reinicio das atividades, as intervenções migraram para o formato remoto, com encontros síncronos 

em dias e horários previamente alinhados com a supervisão dos trabalhos internos na CT. Procurou-

se manter o mesmo formato das intervenções presenciais, entretanto sem sucesso. Nem todos, os mais 

de trinta participantes, conseguiam escutar os mediadores devido ao baixo volume da caixa de som 

usado pela CT, bem como não era possível escutar as falas dos participantes.  

No decorrer das intervenções, a equipe do Projeto de Extensão e os participantes acolhidos na 

CT foram se adaptando ao formato remoto/virtual. Uma das estratégias que teve influência nos 

resultados desta nova metodologia de trabalho foi estabelecer um contrato. De acordo com Pinho, 

Nunes, Vale, Sousa e Silva (2019), contrato é o conjunto de regras e normas de convivência, 

elaboradas e cumpridas pelos membros do grupo.  

As normas estabelecidas foram: norma nº1, falar se quiser; norma nº2, falar um de cada vez; 

norma nº3, falar apenas sobre si, sem dar exemplos dos colegas da CT; norma nº4 falar próximo ao 

computador para que o microfone captasse a voz de forma nítida (estabelecida pelo extensionista de 

psicologia); norma nº5, enquanto um estiver falando os outros participantes permanecerem em 

silêncio (de maneira que a equipe de extensão pudesse escutar). Por consequência do estabelecimento 

das regras de forma clara, os mediadores extensionistas conseguiram realizar a mediação das falas 

com sucesso. 

Após o estabelecimento das normas de convivência, a equipe de extensão notou que os 

participantes demonstraram maior interesse e adaptação ao formato virtual. A metodologia dos 

encontros também foi modificada, foram utilizados slides sobre assuntos específicos, de interesse dos 

participantes e, após as apresentações, os participantes levantavam perguntas e realizavam 

apontamentos. As rodas de conversa e o acolhimento das demandas que surgiam realizadas antes da 

pandemia, deu espaço à apresentação dialogada de temas, a professora do curso de farmácia e o 

acadêmico do curso de direito já atuavam com este modelo, mesmo antes da pandemia. 

 

2.2 A atuação do direito na CTNV durante a pandemia 

 

Na segunda metade do século passado, iniciava-se um movimento revolucionário no cenário 

mundial da saúde mental: a Reforma Psiquiátrica. No mesmo momento, nascia a proposta das 

Comunidades Terapêuticas (CT), que mais tarde se tornaria um modelo consagrado de atendimento 
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para a dependência do álcool e outras drogas. Por outro lado, com o alarmante crescimento desse 

problema no Brasil, assim como pela ausência de políticas públicas que dessem conta do problema, 

houve uma indiscriminada proliferação de locais de internação para dependentes químicos, se 

autodenominando como Comunidades Terapêuticas. 

Este movimento das CT Psiquiátricas, original de Maxwell Jones, teria se desdobrado, a partir 

da década de 60, no trabalho de recuperação de dependentes do álcool e outras drogas, tendo-se 

tornado atualmente uma das modalidades mais procuradas, tanto no Brasil como em muitas partes do 

mundo, em detrimento dos antes tradicionais tratamentos de base medicamentosa hospitalar, como 

afirma De Leon (2008). 

Com o advento da pandemia do novo coronavírus, as Comunidades Terapêuticas tornaram-se 

ainda mais relevantes no auxílio a grupos que, com a imposição dos isolamentos sociais, ficaram 

ainda mais suscetíveis ao uso de substancias entorpecentes. A importância do manter o atendimento 

aos dependentes químicos fez com que as CT fossem consideradas pelo Governo Federal serviço 

essencial durante a pandemia do novo coronavírus. Assim, mesmo com o isolamento social 

provocado pela doença, as atividades não foram interrompidas. Grupos de apoio se adaptaram e fazem 

reuniões virtuais para não deixar desassistidos os que precisam de ajuda (FRACASSO, 2008).  

O Ministério da Cidadania alertou que a interrupção do acolhimento ao dependente químico 

nas unidades terapêuticas podia representar risco grave para a vida. Isso porque é uma doença crônica, 

grave, que deve ser tratada de acordo com as necessidades clínicas do indivíduo. O alerta está em 

uma cartilha publicada pelo Ministério da Saúde para orientar as comunidades terapêuticas sobre 

como deve ser o atendimento nessas instituições em meio à pandemia. 

A Cartilha de Orientações para as Comunidades Terapêuticas prevê que os novos 

acolhimentos deverão observar o período de isolamento social na instituição. Também orienta que os 

familiares evitem fazer visitas até o final da pandemia, e fala sobre os cuidados que os funcionários 

e fornecedores devem ter para entrar na instituição. Traz igualmente recomendações quanto à higiene 

como a oferta de sabão e toalhas de papel para lavar as mãos, e recomenda que se mantenha o 

distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras nos refeitórios e camas nos dormitórios12. O 

material ainda explica o que é a COVID-19, formas de transmissão, principais sintomas e como se 

proteger. Além disso, recomenda que casos suspeitos sejam encaminhados para unidades de saúde. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da 

Cidadania, até o momento, não foi registrado nenhum caso de contaminação por Coronavírus nas 

 
12 Cartilha de Orientações para as Comunidades Terapêuticas (Ministério da Cidadania).  
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cerca de 500 comunidades terapêuticas financiadas pelo Governo Federal em todo o País. Juntas, 

essas unidades somam 11 mil vagas.   

O Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Governo Federal, Quirino 

Cordeiro, publicou um vídeo explicando que todas as atividades estão sendo realizadas de maneira 

segura, orientadas pela Cartilha de Orientações para as Comunidades Terapêuticas. Os grupos de 

apoio também continuam dando suporte a dependentes químicos e seus familiares. Para garantir a 

segurança a todos, a saída encontrada foi fazer reuniões virtuais. O ministério da Cidadania listou 

algumas das organizações que podem ajudar durante distanciamento social. 

Os impactos da pandemia vão além da saúde e economia. Diante da pressão do isolamento, 

necessário para mitigar o avanço do novo Coronavírus, pessoas podem buscar o prazer que a liberdade 

lhes dava no consumo de álcool ou drogas. Para dependentes químicos, de forma mais intensa, como 

explica a psicóloga forense e professora da PUC-Campinas, Maria de Fátima Franco dos Santos13 da 

Narcóticos Anônimos. 

A missão de apoiar e transformar a vida de outras pessoas que sofrem com a dependência 

química move os participantes, que atuam de forma voluntária em diversos setores e na disseminação 

do programa. Gabriela (nome fictício), limpa há 19 anos, ressalta que a pandemia trouxe apreensão e 

desespero, principalmente pela interrupção de atividades que ajudavam a mostrar um caminho a 

viciados. Como destaca a Psicóloga forense e professora da PUC-Campinas, Maria de Fátima Franco 

dos Santos, o usuário de produtos químicos o faz para conseguir algum prazer, e "a pandemia tirou o 

prazer de muita gente. A falta de liberdade é uma coisa muito cara para todo mundo. Se a pessoa já 

tem nas drogas ou no álcool uma válvula de escape, não podendo usufruir a liberdade e o que vem 

com ela, faz com que o consumo seja uma fonte de substituição do prazer perdido". 

Diferentemente de uma pessoa que está presa, por exemplo, e que sabe que sua pena vai 

terminar daqui a determinado tempo, com a pandemia, o que se sabe de fato? Nada. Novas ondas 

podem vir, o desenvolvimento, a produção e a distribuição de vacinas podem demorar, várias são as 

incertezas que, por sua vez, tornam as pessoas mais vulneráveis, ainda mais quem já está em situação 

de tratamento pela dependência química. 

Diante desse quadro, cabe ressaltar o trabalho realizado pela UNIVALI na comunidade 

Terapêutica Nova Vida. O quadro de incertezas, agravado pela pandemia, apontou não apenas 

desafios, mas oportunidades que, com as devidas adequações, permitiram a continuação dos trabalhos 

de maneira remota e a manutenção dos atendimentos aos internos acolhidos. 

 
13 NARCÓTICOS ANÔNIMOS. Telefone: 0800 888 6262. Disponível em: www.na.org.br. Acesso em: 05 dez. 2020. 

http://www.na.org.br/
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A intervenção jurídica semanal consistia nas palestras de temas previamente determinados e 

escolhidos por indicação conjunta dos acolhidos, da equipe funcional e dos extensionistas, além de 

pontuais atendimentos individualizados para esclarecimento de demandas. 

A continuação dos atendimentos e palestras de temas interdisciplinares deu senso regularidade 

aos acolhidos e à equipe, fortalecendo laços e o senso de união, com objetivo de alcançar a superação 

dos desafios pessoais e coletivos, redundando num maior auxílio no tratamento e na recuperação. 

 

2.3 A atuação da farmácia na CTNV durante a pandemia 

 

É fato que a disseminação do Coronavírus, causador da COVID-19, trouxe problemas de 

saúde em todo o mundo, basta observar qualquer meio de comunicação, no qual somos o tempo todo 

bombardeados por notícias e dados estatísticos. Ousa-se até dizer que se desenvolveu um certo “vício” 

de ver dados, sobre esse assunto, inclusive de compartilhá-los nas redes sociais.  Inicialmente, ao 

acompanhar esses dados, numeramos as pessoas, desumanizando a situação. Os números foram 

crescendo e aos poucos se tornaram nomes, um familiar, um amigo próximo; nesse momento, os 

números começaram a assustar, e o medo de se enquadra nas estatísticas a crescer, considerando que 

todas as medidas, para conter o Coronavírus, têm se demonstrado ineficazes. 

Ainda se sabe pouco sobre o vírus, mas uma coisa é real, a prevenção ainda é a melhor saída. 

Nesse contexto, destaca-se que o tempo todo fala-se sobre os grupos de risco, tão amplamente 

divulgados pelos meios de comunicação, idoso, paciente com doenças cronicas e profissionais da 

saúde; e os grupos que ninguém vê?  Existe sim um outro grande grupo, de que, infelizmente, muitos 

não se lembram: os dependentes químicos. Estes continuam nas ruas, em busca de drogas nos pontos 

de venda, em locais perigosos e que não atendem às especificações sanitárias, em prol da menor 

propagação da doença (PARAZZI, 2020). 

Segundo a OMS, dependência química é caracterizada pelo uso descontrolado de qualquer 

substância psicoativa e que possa levar ao comprometimento da estabilidade mental, emocional e à 

alteração do comportamento (BRASIL, 2020b). Ela pode se referir ao consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, de drogas ilícitas, de medicamentos sem prescrição médica e de calmantes de natureza 

variada.  A dependencia química faz com que o usuário seja incapaz de controlar o consumo da 

substância em questão, e sob o domínio das drogas, o indivíduo também perde o controle sobre suas 

emoções, atitudes e seus comportamentos (BRASIL, 2020b). Isso inclui a não obediência às 

orientações propostas pela Vigilância Sanitária, o que torna o risco de contaminação bem maior entre 

os dependentes químicos. 
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Destaca-se também que os dependentes químicos possuem condições médicas comórbidas, 

muitas delas fatores de risco para o agravamento clínico da COVID-19. Em geral, também possuem 

piores condições socioeconômicas, com maiores chances de instabilidade residencial e de se tornarem 

sem-teto. Além disso, o estigma e a discriminação sociais que essa população sofre, inclusive por 

profissionais de saúde, contribuem para dificultar seu acesso aos cuidados adequados de saúde 

(BERGALO, 2020). Dessa forma, assim como ocorre em diversos pontos do sistema de saúde, muitos 

serviços prestados para pacientes em tratamento para o uso abusivo de drogas tiveram que sofrer 

adaptações.  

Este cenário não foi diferente para o Projeto de Extensão Nova Vida, atuante na CT de mesmo 

nome. Composto por uma equipe multidisciplinar, a área de Farmácia vem atuando no Projeto desde 

2014, buscando conscientizar o usuário e auxiliar na recuperação através da informação, com 

palestras sempre atualizadas sobre temas de relevância para eles, como uso de drogas, tipo de drogas, 

crise de abstinência, reinserção social, entre outros. Dessas, podem-se destacar informações acerca 

do seu organismo e do seu processo de desintoxicação, para que possam compreender a importância 

de serem protagonistas da sua própria história, do seu próprio tratamento. 

Considerando que dependência química não é só uma doença física, mas uma doença 

emocional e comportamental, o tratamento não só consiste em fazer uma desintoxicação, mas também 

tratar as crises de abstinência. O tratamento está, sobretudo, voltado à área emocional, a acolher esse 

paciente, a entender o que o levou a desenvolver a dependência química. Nesse contexto, atividades 

que possam ocupar o tempo que antes era utilizado para o vício são de fundamental importância; 

considerando esse aspecto, palestras em áreas de interesse, por reportarem uma realidade, vêm 

demonstrando resultados significantes.  

Destaca-se que, até março de 2020, essas palestras eram realizadas de maneira presencial; 

com a pandemia, e utilizando-se da tecnologia, foram transferidas para o ambiente virtual. A princípio 

essa mudança pareceu desafiadora; afinal, seria possível auxiliar no tratamento da dependência 

através de ambientes virtuais? Teríamos uma interação com os beneficiários? Eles participariam, 

topariam o desafio, ou seria apenas mais uma palestra desanimadora, um monólogo?  Para a nossa 

supressa, as interações e o interesse dos acolhidos, com relação às atividades do Curso de Farmácia, 

foram muito positivos, superando as expectativas, demonstrando que a tecnologia também pode 

chegar as situações mais vulneráveis, e auxiliar a modificar realidades. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia do novo Coronavírus obrigou todos os países a tomarem medidas para conter a 

disseminação e enfrentar as consequências da contaminação. A quarentena foi uma medida adotada 

para restringir a circulação de pessoas e a diminuição de novos casos, promovendo o confinamento 

de pessoas. Ficar de quarentena é diferente de ficar em isolamento social. O isolamento é necessário 

às pessoas infectadas, para evitar a contaminação de outras pessoas.  

Como medida para resguardar a saúde, as aulas e todas as atividades acadêmicas presenciais 

foram suspensas, incluindo os projetos de extensão. Com a interrupção do Projeto de Extensão Nova 

Vida, indagávamos: como auxiliar as pessoas que já estavam isoladas por conta do tratamento da 

dependência química? Como proporcionar informação e amparo a essa população que já se 

encontrava vulnerável? O recurso utilizado foi retornar às atividades através do ambiente virtual.  

A pandemia nos impôs muitos desafios e adaptações, atuar no ambiente virtual na 

Comunidade Terapêutica também foi um grande desafio, primeiramente pela falta de recursos 

tecnológicos na instituição. Os recursos foram providos pelo coordenador do projeto de extensão. O 

desafio seguinte foi a adaptação à modalidade, deixar os encontros presenciais para a realização de 

encontros virtuais.  

Superadas todas as dificuldades, dentre muitas aprendizagens, importante destacar que seria 

impensável para nós, há um ano, a realização deste projeto na modalidade on-line (como também era 

inimaginável as vivências proporcionadas pela pandemia). São os desafios que nos motivam às 

mudanças e “novos” paradigmas são agregados a “velhos” fazeres. Por fim, o grande desafio se 

evidenciou também como uma grande oportunidade, que redundou, em tempos difíceis, na 

sensibilização e conscientização do senso de auxílio mútuo, refletindo sobre o tratamento e a 

reabilitação. 
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RESUMO 
A Prática Curricular de Extensão, voltada para as pessoas em situação de rua, tem por objetivo direcionar os alunos a 
serem mais empáticos e sensibilizados de sua responsabilidade social enquanto futuros operadores do Direito para garantia 
dos Direitos Humanos e Fundamentais dessas pessoas vulneráveis. Nesta pesquisa, objetivou-se mostrar a realidade das 
mulheres em trajetória de rua, assim como os desafios enfrentados por elas no seu dia a dia. Serão destacados alguns 
principais pontos, como a questão da violência, da gravidez e do direito à moradia, isso porque as mulheres nessa situação 
se encontram em circunstâncias de extrema vulnerabilidade, à mercê de todo tipo de brutalidade. Para tal, os 
procedimentos metodológicos utilizados consistiram em uma roda de conversa, que, devido à pandemia do COVID-19, 
teve que acontecer de forma virtual, com pessoas que já viveram essa realidade, além de pesquisas bibliográficas, tanto 
em artigos acadêmicos como em textos legais. 
 
Palavras-chaves: Trajetória de rua. Mulheres. Violência. Gravidez. Moradia. 

 

Between Resisting and Surviving: the struggle of homeless women 

 

ABSTRACT 
The extension curricular practice, aimed at homeless people, seeks to direct students to be more empathetic and aware of 
their social responsibility as future operators of the Law to guarantee the Human and Fundamental Rights of these 
vulnerable people. The objective of this paper was to show the reality of women on the street, as well as the challenges 
faced by them in their daily lives. Some main points will be highlighted, such as the issue of violence, pregnancy and the 
right to housing, because women in this situation find themselves in circumstances of extreme vulnerability, at the mercy 
of all kinds of brutality. To this end, the methodological procedures used consisted of a conversation circle, which, due 
to the COVID-19 pandemic, had to happen virtually, with people who have already lived this reality, in addition to 
bibliographic research, both in academic articles and in legal texts. 
 
Keywords: Street trajectory. Women. Violence. Pregnancy. Housing. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato tem como base as experiências advindas da Prática Curricular de Extensão 

(PCE), que integra a disciplina de Direitos Humanos e Fundamentais, com o objetivo de abordar a 

temática das pessoas em situação de rua. Assim, a partir desse tema, focaremos no contexto das 
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mulheres nesse cenário, mais especificamente, na violência que enfrentam em sua vivência, bem 

como nas várias perspectivas em que ela se apresenta.  

A partir dos conhecimentos adquiridos, percebemos que as condições advindas da negligência 

são latentes na conjunção das mulheres que vivem nas ruas. Nesse âmbito, nota-se que elas enfrentam 

a violência em suas diversas vertentes, que é agravada pela falta de moradia. Ademais, ainda pode 

ser percebido que tal problema tem ligação com o contexto histórico machista e patriarcal da 

sociedade, uma vez que muitas das mulheres nessa conjuntura assim se encontram devido à fuga de 

uma violência doméstica.  Nesse contexto, a problemática histórica e cultural está ligada à vivência 

dessas mulheres, tendo em vista que elas, sobretudo, são vistas pelos homens como um objeto, à 

mercê da agressão, em sua maioria, sexual. Aquelas que não possuem um comportamento agressivo 

ou um parceiro fixo se encontram ainda mais expostas, relembrando essa posição de “proteção” do 

homem e sua superioridade. 

Desse modo, discorreremos sobre o tema com o intuito de abranger as diversas violências 

enfrentadas pelas mulheres em situação de rua. Os trabalhos justificam-se pelo descaso estatal, assim 

pela insuficiência das políticas públicas e da efetivação dos Direitos Humanos e Fundamentais, no 

contexto dessas mulheres. Sob essa ótica, traremos também, relatos obtidos através da pesquisa 

bibliográfica para melhor ilustrar a temática, e tornar nítidas as dificuldades defrontadas por elas, a 

fim de frisar a importância de se olhar para essa população marcada pela crueldade, que é alvo de 

uma extrema negligência social e estatal.  

Isso posto, ao longo da discussão, iremos abordar temas latentes na sociedade que perpassam 

pela temática central, fundamentados pela metodologia de pesquisa jurídico-descritiva, mediante 

levantamento e análise bibliográfica. Ademais, foi utilizada abordagem de relato de experiência, 

mediante participação em roda de conversa. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

Este texto trata-se de um relato de experiência, o qual retrata um pouco a vivência das 

mulheres em trajetória de rua. No desenvolvimento da Prática Curricular de Extensão – PCE, foi 

realizada uma roda de conversa, de forma remota, com pessoas em trajetória de rua e, ao longo da 

conversa, foram feitos questionamentos que embasaram o desenvolvimento deste relato. Durante a 

prática, foram relatadas, também, as dificuldades que as mulheres sofrem nesse ambiente, uma vez 
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que são mais vulneráveis e estão mais propensas a sofrerem agressões sociais e, principalmente, 

sexuais. 

Além disso, valemo-nos de pesquisas bibliográficas para fundamentar e ilustrar a experiência 

da prática curricular de extensão. A elaboração deste relato tem como base a Resolução nº 40 de 13 

de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para promoção e defesa dos direitos humanos dos 

povos em situação de rua, além da Constituição da República Federativa do Brasil, e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

 

2.2 A perspectiva da violência sexual para mulheres em situação de rua 

 

O contexto das mulheres em situação de rua está intrinsecamente ligado às violências social e 

sexual, de forma que esta se mostra como um dos principais percalços da vivência nas ruas para o 

sexo feminino. Nesse âmbito, as mulheres se encontram em uma circunstância de extrema 

vulnerabilidade, à mercê de todo tipo de brutalidade. 

Sob essa perspectiva, cabe ressaltar que, assim como as mulheres em diferentes contextos, 

aquelas que se encontram nas ruas são majoritariamente silenciadas e desamparadas, de forma que 

não conhecem seus direitos, ou mesmo os conhecendo não os têm efetivados pelo Estado. Na 

Resolução nº 40, de 13 de outubro de 2020 (BRASIL, 2020), expõem-se diversos direitos designados 

à população de rua, e, em seu capítulo VIII, que trata dos Direitos Humanos e dos Direito das 

Mulheres, lê-se no artigo 130, § 2º: 

 

Art. 130 O poder público deve garantir a proteção das mulheres adultas e adolescentes em 
situação de rua vítimas de violência, garantindo atendimento integral e intersetorial com 
articulação institucionalizada entre o sistema de justiça, os demais serviços da rede de 
atendimento, conselhos de direitos e sociedade civil organizada.  
[...] 
§ 2º O Estado deve adotar medidas de enfrentamento à violência sexual, inclusive exploração 
sexual, sofrida pelas mulheres em situação de rua, em qualquer fase da vida, adotando 
estratégias adequadas de prevenção e proteção, garantia do acesso ao aborto legal, bem como 
de identificação e responsabilização dos autores. (BRASIL, 2020) 

 

Entretanto, as circunstâncias vividas pelas mulheres em situação de rua diferem da resolução 

supracitada, uma vez que o Estado não tem agido de modo a efetivar tais premissas, agravando o 

contexto de violência a que estão submetidas. Com isso, vale abordar a roda de conversa virtual, 

realizada com pessoas em trajetória de rua, que foi propiciada pela PCE orientada pela disciplina de 

Direitos Humanos e Fundamentais, que trouxe ditos muito marcantes, que representam um pouco do 

que é ser mulher em situação de vulnerabilidade. 
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Além das reuniões virtuais, artigos em estudo, que serviram de apoio para a pesquisa, também 

trouxeram relatos e falas muito impactantes, cabendo citar um artigo pesquisado – Biscotto et al.  –, 

o qual traz vários relatos de mulheres em tal contexto. As entrevistadas foram nomeadas por (M) e o 

número da ordem de entrevista para manter o anonimato. A entrevistada M5 afirma que “Não é mole 

dormir na rua, e tem uns caras aí que são abusados na madrugada, vem querer pegar a gente à força”. 

Partindo do dito, pode-se ter uma representação mais clara do sofrimento enfrentado por essas 

vidas femininas. Ainda trazendo outra fala do artigo já citado, a entrevistada M6 aponta um dos 

temores das mulheres nas ruas, “[…] Tenho medo principalmente da violência, a gente não sabe o 

que pode acontecer, tem muita gente ruim, eu tenho medo de vândalos e dos outros moradores de rua 

também, porque tem uns que gostam de brigas, drogas”. Lamentavelmente, tais palavras carregam 

muita angústia e as marcas irreversíveis da violência enfrentada nas ruas.  

Assim, através do exposto, apresenta-se um cenário de muita dor e brutalidade, proporcionado 

às mulheres pela vida nas ruas nesse contexto. Nesse âmbito, mostra-se uma grande problemática 

social, invisível para a sociedade, bem como para o Estado, que parece negar a existência dessa 

população, assim como as adversidades enfrentadas por ela. Para mais além, ainda cabe citar o artigo 

6º, da Constituição Federal de 1988, que trata dos Direitos Sociais, em que se lê: “Art. 6º - São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” (BRASIL, 1988, s./p.). 

A partir do artigo supracitado, tem-se mais uma vez a exposição do contraste entre a previsão 

da lei e a realidade enfrentada no dia a dia por essas mulheres. Nesse contexto, elas são vítimas não 

apenas de seus agressores, mas também do descaso estatal e social, bem como da perspectiva machista 

e patriarcal proporcionando a “cultura do estupro”, que, embora atinja todas as mulheres, mostra-se 

ainda mais cruel para aquelas em situação de vulnerabilidade, expostas nas ruas, sendo tratadas como 

objetos. 

Infere-se, portanto, que a violência sexual se apresenta de uma forma muito marcante na 

vivência aqui exposta. As mulheres que lidam diariamente com essas circunstâncias se encontram 

desamparadas, obrigadas a viver esse ciclo de hostilidade, ou se tornarem “animais”, que lutam 

constantemente pela sua vida e dignidade, sem sequer ao menos encontrar outros caminhos para se 

desvencilhar de tal situação degradante. Nesse viés, essa violência vai ao seu encontro, seja por seus 

“parceiros” ou por outros, ou pela prostituição, que também é muito recorrente nessa conjuntura, pois, 

sendo essa população invisível, acaba por buscar meios depreciativos para sua sobrevivência, 

tristemente, já que tem que resistir diariamente a uma condição hostil para sobreviver.  
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Somado a isso, o feminicídio é um grave problema entre as mulheres em situação de rua. A 

mulher que dorme sozinha na rua corre, também, o risco de ser morta – e, muitas vezes, assassinadas 

por seus próprios parceiros. Com a participação na PCE e na roda de conversa com pessoas que 

viveram essa realidade, ficou evidente que a segurança da mulher, em sua trajetória nas ruas, é 

fortemente negligenciada pelo Estado, uma vez que elas não têm a certeza se terão o direito 

constitucional básico de todo e qualquer cidadão assegurado: o direito à vida. Ademais, foi possível 

perceber algumas formas que as mulheres usam para tentar se proteger, como, por exemplo, dormir 

com cachorros, dormir com facas e pedras debaixo do cobertor. 

O acesso à Lei Maria da Penha, que é considerada a principal política pública no âmbito do 

direito das mulheres, ainda enfrenta desafios – estruturais, socioeconômicos e preconceitos – e esses 

são maiores quando se trata de mulheres em situação de rua, apesar do Art. 2º trazer que: 

 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
(BRASIL, 2006). 

 

O artigo citado acima destaca novamente a negligência do Estado com as mulheres em 

situação vulnerável, posto que as próprias são desconsideradas pelos policiais em delegacias, ao 

tentarem fazer denúncias, e isso dificulta, às mulheres, viver nas ruas de forma segura, sem serem 

violentadas, conforme o relato: 

 

Eu tava com um companheiro, fazia 10 anos que eu vivia com ele, só que de uns tempos pra 
cá começou as agressão [...] faz umas 4 semanas que eu me afastei dele, [...] e mesmo assim 
se eu chamar a viatura, a viatura diz que vai me levar pra delegacia presa, eu sendo vítima, 
eles num fazia um favor a mim. (BEL, 2018, p. 97). 

 

Não é fácil obter dados concretos sobre a violência contra as mulheres em situação de rua, 

pois são subnotificados, e isso se deve, além da dificuldade em denunciar, ao fato de as vítimas 

temerem o agressor e por não confiarem na segurança que o Estado deveria lhes assegurar. É 

importante problematizar que a situação de rua não é uma escolha: muitas mulheres chegam às ruas 

pelo fato de o sistema de proteção não funcionar conforme deveria, e elas acabam encontrando refúgio 

nas ruas para fugir da violência doméstica. 

Quando se trata de segurança e acolhimento, os albergues são a principal política pública 

associada ao abrigo e ao atendimento das necessidades da população de rua, que se propõe a ser um 

espaço acolhedor para que essas pessoas em situação de vulnerabilidade se sintam mais seguras e 

acolhidas. Entretanto, a realidade das mulheres nesses espaços não é essa, é só mais um espaço em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%252011.340-2006?OpenDocument
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que as mulheres estão mais suscetíveis à violência. “Ele me batia ali perto do bagageiro, ali perto da 

mesa, ali perto da sala de televisão todo mundo via. E os outros falavam pra mim, vai falar pro monitor 

e eu ficava com medo dele fazer alguma coisa comigo. Então, eu ficava quieta.” (JULIANA, 2015, 

p. 280). 

Através da roda de conversa realizada na PCE, foi possível entender um pouco mais da triste 

realidade das mulheres em situação de rua, que sempre estão com um companheiro, mesmo sabendo 

que esses parceiros podem vir a violentá-las e até mesmo matá-las. Tais mulheres acabam aceitando 

essa condição sob o argumento de que será apenas um a abusar delas, visto que, na sociedade machista 

que vivemos, os homens respeitam apenas os homens.  

Apesar de o Art. 123 da Resolução nº 40 de 13 de outubro de 2020 dizer que “as mulheres 

(cis ou trans), adultas, adolescentes e crianças em situação de rua devem ter seus direitos humanos 

protegidos, sendo a elas garantida uma vida livre de violência.” (BRASIL, 2020), é possível observar 

um cenário totalmente oposto, visto que estão cada dia mais expostas a todo tipo de violência, sem 

nenhuma política pública de segurança, proteção e acolhimento, ou, se existem, com baixa eficácia. 

Por fim, tal atuação na Prática Curricular, foi de suma importância para compreensão da 

realidade dessas pessoas, reforçando a urgência de olharmos mais para as pessoas em situação de rua, 

em especial as mulheres e assim, ansiar por uma maior mobilização da sociedade em prol da garantia 

dos direitos humanos e fundamentais das mulheres em situação de rua assegurados na Constituição 

Federal e na Resolução nº 40, pois, embora haja movimentos voltados para as mulheres, é possível 

observar que os discursos feministas, em maioria das vezes, não engloba as mulheres em situação de 

rua. 

 

2.3 Gravidez nas ruas e o aborto: principais desafios 

 

Se viver nas ruas não é fácil, imagine para uma mulher grávida. Imagine ainda que, em muitos 

casos, essa gravidez foi fruto de um estupro. A falta de amparo nessas situações pode gerar inúmeras 

frustrações para essa mulher. A gravidez eleva ainda mais a necessidade de uma alimentação 

adequada, um lugar seguro para dormir, assistência médica, entre outras coisas que são fundamentais 

para uma gravidez digna e segura. O artigo 127 da Resolução nº 40 do Conselho Nacional de Direito 

humanos expõe que: 

 

O Sistema Único de Saúde deve garantir às mulheres adultas e adolescentes em situação de 
rua o acompanhamento no período pré-natal, parto e pós-parto, de forma articulada e 
intersetorial com o SUAS, com o objetivo de garantir o cuidado integral ao recém-nascido e 
à mãe, e fortalecer o vínculo materno e a integração de todos na família natural e/ou extensa. 
(BRASIL, 2020, s./p.). 
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Na maioria dos casos, as gestantes nessas situações não conseguem fazer o pré-natal, não têm 

acesso aos medicamentos necessários para preservar a saúde da mãe e do bebê. Sem contar que, na 

maioria das vezes, essas gestantes são usuárias de algum tipo de entorpecente, o que gera ainda mais 

risco à gestação. Elas, ademais, não procuram o sistema de saúde por inúmeros motivos, um deles é 

o medo que lhe tirem a criança ao nascer. 

Além disso, devido à situação em que vivem, são mal atendidas pelos profissionais e em 

alguns casos são até violentadas. Normalmente os profissionais de saúde não têm o devido preparo 

para oferecer atenção às particularidades dessas mulheres. Diante de todos esses dilemas, e 

imaginando o quão duro será o futuro dessa criança, muitas só veem uma saída: interromper a 

gravidez. Surge aí outra questão: como fazer isso, se até mesmo para as mulheres em outras realidades 

não é algo viável, uma vez que é considerado crime, salvo algumas exceções?  Inclusive em casos de 

estupro, as mulheres que vivem nas ruas não enxergam no sistema público uma saída, mesmo sendo 

um direito delas. O único jeito é aderir aos recursos existentes ali. A maioria utiliza chás, como, por 

exemplo, o de maconha, que muitas vezes acarreta em uma forte hemorragia, já outras chegam a 

introduzir objetos cortantes no corpo. 

Para aquelas que optam por seguir com a gravidez surge outro desafio, como cuidar de uma 

criança naquela situação. Será que conseguirá ficar com ela?  Sabe-se que muitas vezes o bebê é 

levado pelo Conselho Tutelar. É importante destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

prevê que:  

Art. 23 - A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do poder familiar. 
§ 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou 
o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser 
incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. (BRASIL, 1990). 

 

Sendo assim, pressupor que uma mulher, por estar em determinada circunstância, é incapaz 

de exercer a maternidade, viola o direito da autonomia e do convívio familiar. O mais adequado seria 

tentar inserir novamente essa mãe na sociedade, através de uma casa de apoio, cursos 

profissionalizantes, entre muitos outros meios que possibilitarão uma vida digna à genitora e à 

criança. 

Os métodos contraceptivos são quase inexistentes nesse meio, uma vez que as pessoas nessa 

situação não têm acesso a itens básicos de higiene.  

A respeito disso, o Ministério da Saúde (2021) anunciou que irá incorporar um novo método 

contraceptivo no SUS, destinado principalmente às mulheres em situações mais vulneráveis, o 

chamado Implanon NXT. No entanto, esse contraceptivo já vem acompanhado de muitas polêmicas. 

Alguns especialistas afirmam que “O ato sugere uma tentativa de controle de fertilidade desses grupos 
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vulneráveis”, muitos chegam a falar que se trata de eugenia. Em uma entrevista para o UOL, 

Alessandra Ramos Cordeiro, do Movimento População de Rua em Belo Horizonte/MG, diz que: 

 

A pessoa em situação de rua já é frágil, vulnerável, muitas estão adoecidas. [...] Temos um 
poder público que prefere se preocupar em controlar o útero das mulheres em vez de criar 
políticas públicas para nos garantir moradia, dignidade e saúde. Se eu decidir ter cinco filhos, 
é meu corpo, minhas regras, minha vida. Se eu quiser ter dez filhos, eu vou ter, eles querem 
violar nossos corpos e o meu eles não vão violar. (CORDEIRO, 2021 apud MARTINHO, 
2021). 

 

Além da violação dos direitos das mulheres, esse implante tem muitos riscos, como o aumento 

da probabilidade de câncer de mama, trombose, alterações no metabolismo, gravidez ectópica, entre 

muitas outras consequências. 

 

2.4 O direito à moradia na perspectiva da luta de gênero 

 

A luta feminina é historicamente uma de resistência que há muito tempo procura garantir o 

mínimo de equidade na garantia de direitos. Sendo assim, é importante reconhecer que a luta das 

mulheres permeia um histórico capitalista e industrial influenciado por ditos comportamentos que 

desde sempre ditaram como as mulheres devem ser e agir. Por isso, ainda há grandes dificuldades 

para as mulheres se colocarem como seres verdadeiramente ativos e potentes diante dos âmbitos 

sociais, culturais, acadêmicos e econômicos em vários lugares do mundo. 

O direito à moradia é um consagrado constitucionalmente, mas ainda assim a realidade é 

imensamente nefasta. A resolução nº 40 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que foi a base 

utilizada na prática desse Projeto, dispõe em seu capítulo VIII sobre os Direitos Humanos e os Direito 

das mulheres, o qual expõe uma série de direitos e responsabilidade do Estado com as mulheres que 

se encontram em situação de rua, como no art. 125 que garante o acolhimento das mulheres nas 

condições das ruas bem como suas famílias: Art. 125 O Estado deve garantir o eventual acolhimento 

das mulheres em situação de rua e suas famílias, principalmente com crianças e adolescentes, em 

serviço adequado, preservando o convívio familiar. (BRASIL, 2020). 

Observa-se a grande dificuldade enfrentada pelas mulheres nessas condições para sua própria 

sobrevivência, tendo em vista os diversos tipos de violências a que estão expostas cotidianamente. 

Além disso, é inegável que o simples fato de ser mulher já é subjugado pela sociedade, mas, uma vez 

em situação de rua, toda e qualquer forma de reconhecimento é retirada dessas mulheres, até mesmo 

o direito de ser mãe, contrariando o art. 128 da Resolução nº 40, o qual, em seu §1º dispõe que “a 
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situação de rua por si só não pode configurar fundamento para a retirada de crianças de suas mães” 

(BRASIL, 2020).  

A partir do material utilizado, percebe-se o quanto as mulheres que carecem de moradia 

sofrem em diversos aspectos de sua feminilidade, como a falta de autoestima que, por consequência, 

acaba gerando outros problemas de inclinações psicológicas. Fica inegável que a atuação e a 

amplitude de aplicabilidade da Resolução nº 40 do CNDH utilizada é completamente incompatível 

com a realidade supracitada. Os direitos das mulheres ao longo do tempo sempre estiveram atrelados 

a uma perspectiva de poder, assim como consagra Michel Foucault: “O discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 

do qual nós queremos apoderar.” (FOUCAULT, 1987, p. 10-11). 

Assim, o discurso de gênero sempre esteve presente de forma a subjugar as mulheres e seus 

respectivos direitos, retirando-as do espaço de poder. E não é diferente nas ruas, onde as mulheres 

são as maiores vítimas de violências, de modo a ter todos os seus direitos violados, como o direito de 

ser cidadã e o direito de simplesmente ser mulher. Ademais, a falta de garantia dos direitos das 

mulheres origina problemas de ordem sanitária, com a imensa precariedade da higiene pessoal como, 

por exemplo, a falta de absorventes; provoca também problemas relacionados à saúde, o que também 

está disposto como forma de garantia na Resolução nº 40, capítulo VIII, art. 126: 

 

Os serviços de atendimento para a população em situação de rua devem considerar que as 
mulheres, adolescentes e crianças podem demandar atenção específica em relação às questões 
fisiológicas, devendo lhes ser ofertado absorvente, contraceptivo, acompanhamento 
ginecológico e obstétrico no pré-natal, no parto e pós-parto, dentre outros. (BRASIL, 2020). 

 

Logo, o direito à saúde, que é constitucional, também fica completamente restrito ao papel. A 

partir da roda de conversa, ficaram perceptíveis os problemas enfrentados nessa esfera de 

higienização das mulheres.  

Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas, ficou evidente a necessidade de políticas 

públicas que acolham essas mulheres que tanto carecem de necessidades básicas, como no relato de 

uma mulher a seguir, nomeada como M7: “[...] O problema é que a gente menstrua e aí vem a questão 

da higiene, e, se não tiver albergue, você̂ fica semanas sem tomar banho, com roupa suja, porque não 

dá para ficar lavando.” (In: BISCOTTO et al., 2016, p. 752). 

A grande desigualdade de oportunidades que as mulheres enfrentam enseja num panorama de 

maiores dificuldades em conseguirem o mínimo de estabilidade e perspectivas de vida. Embora, ao 

longo da história, muitos progressos tenham ocorrido, ainda assim as mulheres continuam 
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enfrentando graves e preocupantes dificuldades que muitas vezes não são enfrentadas pelos homens 

simplesmente por eles serem quem são. 

Por isso, diante da experiência do Projeto, observa-se que quando se é mulher em situação de 

vulnerabilidade e sem direito à moradia, não se é digna de ser mulher sozinha na rua, a todo momento, 

tem que estar brigando e lutando. Com isso, é muito comum que a rua adoeça muitas mulheres e ainda 

assim há resistência delas, que mesmo diante das adversidades continuam lutando pela sobrevivência. 

Desse modo, o direito à moradia, quando tratado sob o bojo da perspectiva feminina, torna-se 

ainda um agravante, tendo em vista as inúmeras violências e as dificuldades as quais essas mulheres 

ficam expostas simplesmente por serem mulheres, sustentadas por todo um discurso histórico 

exclusivo. Assim, esse direito na realidade brasileira está extremamente distante de ser real, por isso, 

a Resolução nº 40 deve servir como um fomento às políticas públicas que viabilizem de forma 

concreta os direitos dessas pessoas. 

Com isso, a imensa luta da mulher na sociedade contemporânea reflete uma história marcada 

pela violência e resistência que perdura até hoje através de suas invisibilidades estatal e social, que 

são marginalizadas e excluídas de todo acesso a direitos, tornando-as invisíveis num sistema 

decadente que ainda utiliza da perspectiva de gênero para ditar e organizar toda uma estrutura de 

vivência até mesmo nas ruas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil, com a imensa desigualdade social e econômica, tem problemas graves que assolam 

grande parte da população. A exclusão social acompanhada de uma marginalização subjugada a todo 

um histórico de segregação e de desamparo estatal gera problemas sociais onde as grandes vítimas 

são aquelas que não conseguem se estruturar economicamente afetando toda uma vida familiar, 

cultural e social. 

A realização deste relato de experiência evidencia a situação das mulheres que utilizam das 

ruas como abrigo, e como elas lutam pela sobrevivência de forma ainda mais cruel e resistente. Essa 

experiência sinaliza uma grande contribuição no desenvolvimento de formação social e cidadã 

vinculada com a proposta da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que sustenta o 

ensino ensejado nos pilares de uma formação humana, ética e consciente. 

Além disso, essa experiência evidencia o reforço de uma luta histórica de resistência por parte 

das mulheres e como essa luta ainda encontra dificuldades no acolhimento que não possuem 

visibilidade, gerando uma seletividade do perfil de mulheres que possam realmente lutar pelos seus 
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direitos. Por isso, promove também um contato com uma realidade que, durante o período pandêmico, 

torna-se ainda mais difícil e precária. 

A partir dos resultados obtidos com o projeto, foi desenvolvida uma atividade de produção de 

cartilhas e panfletos informativos a partir da Resolução Nº 40 do CNDH em consonância com os 

interesses do próprio movimento POP Rua, que serão apresentadas aos seus membros. Ademais, 

apesar de direcionado e proporcionado pela matéria de Direitos Humanos e Fundamentais, o projeto 

se interliga com as demais disciplinas do curso de Direito, bem com outros ramos do conhecimento.  

Sob essa ótica, cabe nidificar essas relações, primeiramente apontando a intrínseca ligação do trabalho 

em exposição com o Direito Constitucional e o Direito Penal, uma vez que se tratou dos direitos e 

das garantias fundamentais e dos direitos sociais, que são versados pela Constituição, assim como se 

abordou a questão da violência contra mulher e do feminicídio, que encontram leis específicas acerca 

do tema no Código Penal. 

Para além do Direito, também se mostra claro o vínculo dos assuntos tratados com os ramos 

da Saúde Pública, dos Estudos Sociais e com várias outras áreas abordadas direta ou indiretamente, 

devido à amplitude do tema debatido.  

Por fim, a contribuição dessa Prática Curricular de Extensão (PCE) consagra o princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, uma vez que, a partir dos frutos colhidos 

nas aulas expositivas, houve também a oportunidade de realizar a pesquisa, ambas muitas vezes 

ocorrentes durante as próprias aulas. Dessa forma, uma vez com o alicerce do ensino e da pesquisa 

bem estruturados, a extensão proporcionou uma expansão do alcance de tudo aquilo que foi aprendido 

e pesquisado, levando para além das salas de aula e da faculdade. Além disso, promoveu uma 

integração entre alunos e sociedade que foi primordial para o aprimoramento e desenvolvimento de 

uma experiência crítica, humana e verdadeiramente científica aos olhos dos valores da ciência que 

nos permitiu aprender, pesquisar e estender os alcances de nossos objetivos e resultados de modo a 

trazer benefícios para aqueles além de nós estudantes. 
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Projeto Universidade Aberta ao Idoso – UNAI: saúde, envelhecimento e 

qualidade de vida PUC Minas Contagem adaptado para UNAI em Casa 
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RESUMO 

O Universidade Aberta ao Idoso – UNAI é um projeto de extensão da PUC Minas Contagem, desenvolvido pelo Curso 
de Direito em parceria com os cursos de Administração, Fisioterapia, Medicina e Psicologia. Esse Projeto ocorre no 
município desde 2004 e objetiva a promoção da qualidade de vida à pessoa idosa, visando à valorização de suas 
experiências. O presente estudo consiste em um relato de experiência reflexivo e tem como finalidade apresentar os 
objetivos, a forma de organização e o funcionamento do Projeto UNAI, bem como mostrar como este vem sendo realizado 
durante o Regime de Ensino Remoto, instaurado em razão da pandemia de COVID-19, e os resultados já obtidos com o 
novo formato. Durante todo o ano de 2020, e até o presente momento, são disponibilizadas oficinas temáticas e 
formulários eletrônicos por meio de um grupo via WhatsApp com as extensionistas do projeto, as idosas participantes e a 
professora coordenadora, denominado UNAI Em Casa. A pandemia do coronavírus provocou um cenário emergencial 
que reflete na efetivação dos direitos dos idosos. Logo, a continuidade das atividades desenvolvidas no ano de 2020 e 
2021 contribui para o sentimento de pertencimento e de interesse pela vida. Conclui-se que essa modalidade de prática 
dos projetos de extensão trouxe uma nova possibilidade de comunicação entre comunidade-universidade, mostrando que 
existem capacidades maiores do que conhecíamos até então. Acredita-se que a experiência foi desafiante e exitosa, sendo 
os objetivos cumpridos efetivamente. 
 
Palavras-chave: Extensão. Idosos. Educação. Saúde. 

 

Projet D’Université Ouverte pour les Personnes Âgées – UNAI: santé, 

vieillissement et qualité de vie PUC Minas Contagem adapté pour Unai à 

Domicile 

 

RÉSUMÉ 

Universidade Aberta ao Idoso-UNAI est un projet d’extension de PUC Minas Contagem, développé par le cours de Droit 

en partenariat avec les cours d’Administration, de Physiothérapie, de Médecine et de Psychologie. Ce projet se déroule 

dans la ville depuis 2004 et vise à promouvoir la qualité de vie des personnes âgées, visant à valoriser leurs expériences. 
La présente étude consiste en un rapport d’expérience de réflexion et vise à présenter les objectifs, la forme d’organisation 
et de fonctionnement du projet UNAI, ainsi que de montrer comment le projet a été réalisé pendant le régime 
d’enseignement à distance introduit en raison de la pandémie de COVID-19, et les résultats déjà obtenus avec le nouveau 
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format. Tout au long de 2020 et à ce jour, des ateliers thématiques et des formulaires électroniques sont mis à disposition 
via un groupe via WhatsApp avec les agents de vulgarisation du projet, les participants âgés et l’enseignant coordinateur, 

appelé UNAI à Domicile. La pandémie de coronavirus a provoqué un scénario d’urgence qui se reflète sur la réalisation 

des droits des personnes âgées. Ainsi, la continuité des activités menées en 2020 et 2021 contribue au sentiment 
d’appartenance et à l’intérêt pour la vie. Il est conclu que cette modalité de pratique des projets d’extension, a apporté une 

nouvelle possibilité de communication entre communauté-université, montrant qu’il y a des capacités plus grandes que 

ce que nous savions jusqu’alors. On pense que l’expérience a été stimulante et réussie, les objectifs étant effectivement 
atteints. 
 
Mots-clés: Extension. Seniors. Education. Santé. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão Universidade Aberta ao Idoso – UNAI, da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas) em Contagem, é desenvolvido no município desde o ano de 

2004 e, desde sua criação até 2016, foi coordenado pelo Curso de Serviço Social; a partir do ano de 

2016, vem sendo coordenado pelo Curso de Direito, mediante parceria com os cursos de 

Administração, de Fisioterapia, de Medicina e de Psicologia.  

A manutenção do projeto é justificada pela carência e pela necessidade de atividades voltadas 

para a qualidade de vida da pessoa idosa, observadas a partir da participação de reuniões, palestras, 

seminários e grupos de convivência no município de Contagem. Dessa forma, as atividades realizadas 

no Projeto mostram-se como importantes estratégias que visam ao amparo social da população idosa, 

principalmente em um contexto de pandemia que impõe um completo isolamento social dos idosos. 

Com o surgimento da pandemia mundial de COVID-19, foi imposta a necessidade de se 

manter o isolamento social, motivo pelo qual as atividades da PUC Minas passaram a ser realizadas 

sob o regime letivo remoto. Logo, foi necessário adaptar as atividades do Projeto UNAI para o 

ambiente virtual. 

O presente trabalho visa mostrar como as atividades do referido Projeto vêm sendo realizadas 

neste período de isolamento social, assim como apresentar os resultados já obtidos a partir da 

utilização do novo formato. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme Chaimowicz (1998), o Brasil está ficando de cabelos brancos e a longevidade é 

uma árdua conquista em nossa sociedade, isto é, o Brasil está passando atualmente por um processo 

de envelhecimento populacional. Prova disso são os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que indicaram que, em 2010, havia mais de 20 milhões de pessoas idosas no país 

(IBGE, 2018). 
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No município de Contagem-MG, a população estimada, em conformidade com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-Cidades), é de 666.885 e, conforme o último 

censo do IBGE (2010), o número de idosos no município estava acima de 55.000 habitantes, o que 

representava, naquela época, quase 10% da população contagense (IBGE, 2018). 

Diante desse cenário, em 1994 foi criada a Política Nacional do Idoso pela Lei 8.842/94 que 

possui, como principal objetivo, estabelecer condições para promover a autonomia, a integração e a 

participação efetiva da pessoa idosa na sociedade. Em seu artigo 10º, III, f, essa lei estabeleceu que, 

no processo de implementação da Política Nacional do Idoso, compete aos órgãos e entidades 

públicas, no que tange à área da educação, “apoiar a criação de universidade aberta para a terceira 

idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber” (BRASIL, 1994, s./p.). 

Dessa forma, entre as Universidades brasileiras que implantaram a Universidade Aberta ao 

Idoso, encontra-se a PUC Minas, que desenvolve o Projeto de Extensão Universidade Aberta ao Idoso 

– UNAI: Saúde, Envelhecimento e Qualidade de Vida, no município de Contagem /MG – desde 2004. 

Esse Projeto apresenta, entre seus objetivos principais, promover atividades com moradores da 

comunidade a partir dos 55 anos de idade, com o intuito de proporcionar maior bem-estar, autonomia, 

saúde, diversão e autoestima à pessoa idosa. 

Verifica-se, nesse contexto, que o referido projeto contribui de forma significativa para a 

garantia da dignidade da pessoa humana, disposta no artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), e para a garantia dos direitos inerentes à pessoa idosa dispostos no Estatuto do 

Idoso, em especial o disposto em seu artigo 20º, que estabelece que: “O idoso tem direito a educação, 

cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar 

condição de idade” (BRASIL, 2004). 

Faz-se mister destacar, ainda, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que dispõe: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2004, s./p.). 

 

Ademais, de acordo com Jordão Netto (1998, p.40), “[...] as Universidades da Terceira Idade 

são uma oportunidade de resgatar os valores, a autoestima e a autoimagem dessas pessoas”. Verifica-

se, pois, que o Projeto fornece variados benefícios aos idosos participantes e também se justifica como 

uma resposta à questão social do idoso. 

O desenvolvimento do Projeto UNAÍ vai ao encontro da missão institucional da PUC Minas, 

que comporta princípios e valores inerentes à missão cristã e se volta para a promoção do bem comum, 
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da dignidade da pessoa humana, da formação solidária interdisciplinar e humanística, que se orienta 

pela perspectiva ética, cristã e católica e para a promoção da inclusão e da justiça social. 

Esse Projeto se encontra aliado a todas as Diretrizes da Política de Extensão Universitária, 

constantes no Regulamento da Pró-reitoria de Extensão da PUC – Minas (2015) e também está de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC Minas (PDI, 2016), que prevê a 

extensão universitária integrada ao ensino e à pesquisa, e, enquanto parte do fazer acadêmico, um dos 

lugares de exercício da função social da Universidade. 

Tradicionalmente, esse Projeto é desenvolvido na PUC Minas Contagem e proporciona 

encontros presenciais que conta com a presença dos idosos participantes, das extensionistas 

contratadas e da coordenadora do projeto. Esses encontros são promovidos duas vezes na semana (às 

segundas e às quartas-feiras) e possuem duração de duas horas. A cada encontro, são ofertados temas 

e atividades diferenciados, que são selecionados pela coordenação e pelas extensionistas mediante as 

necessidades e as sugestões apresentadas pelos idosos participantes.  

Entre os assuntos abordados nos encontros durante o período de 2004 a 2019, encontram-se 

questões relacionadas à saúde física, à saúde mental, à qualidade de vida da pessoa idosa, à 

alimentação saudável, às atividades físicas, à cultura, à diversão, aos ensinamentos sobre direitos da 

pessoa idosa e sobre línguas estrangeiras.  Além disso, também já foram realizadas oficinas de prática 

de dança, de atividades físicas, de realização de artesanatos, de jogos e atividades recreativas, bem 

como oficinas em que foram realizadas as aferições de pressão, de glicose, de índice de massa 

corporal (IMC) por profissionais da comunidade e da Universidade, além de passeios e 

comemorações de aniversariantes do mês. 

No entanto, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de 

pandemia em razão da disseminação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da COVID-19, e fez-se 

necessário adotar medidas preventivas, entre elas o isolamento físico (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2020). Desse modo, as atividades letivas teóricas da PUC Minas passaram a ser realizadas 

na modalidade remota desde o dia 16 de março de 2020. Entretanto, com o intuito de dar continuidade 

ao do Projeto UNAÍ, as suas atividades também passaram a ser exercidas na modalidade virtual desde 

o primeiro semestre de 2020. Utilizou-se, para isso, o aplicativo WhatsApp para a realização das 

oficinas com as idosas, o Google Forms para a Avaliação final de cada Oficina, e aplicativos de 

comunicação virtual como o Microsoft Teams e o Google Meet para a realização de reuniões virtuais 

entre as extensionistas e a coordenadora do Projeto. 

De acordo com Hammerschmidt, Bonatelli e Carvalho (2020), “Perante este desafio 

pandêmico, conscientes das necessidades que envolvem os idosos brasileiros, muitos sentem-se 

impotentes, resignam-se, caem no fatalismo e perdem a esperança ou se enraivecem” 
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(HAMMERSCHMIDT; BONATELLI; CARVALHO, 2020, p. 5). Observa-se, mediante a exposição 

dos autores supracitados, a importância da continuidade das atividades do Projeto durante o período 

de isolamento social, uma vez que as atividades remotas realizadas possuem como objetivos 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a manutenção de esperanças em um futuro melhor. 

No segundo semestre de 2021, o Projeto conta com a participação de cinco extensionistas 

estudantes dos cursos de Direito (duas alunas), Enfermagem (uma aluna), Fisioterapia (uma aluna) e 

Medicina (uma aluna) e cerca de 36 idosas beneficiárias. Conta, também, com parcerias de cursos de 

graduação em Administração, Fisioterapia, Medicina e Psicologia da PUC Minas. Nesse ínterim, os 

alunos desses cursos realizam oficinas temáticas nos dias de encontro e levam, às idosas participantes, 

informações importantes e atividades lúdicas acerca de suas áreas de estudo. 

Durante o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021, vários temas foram abordados nas 

oficinas virtuais, que tratavam sobre saúde física e mental, nutrição, qualidade de vida, diversão, 

cultura e aprendizados sobre a utilização de aparelhos tecnológicos e línguas estrangeiras. Entre as 

oficinas realizadas nesse período de atividades virtuais, cabe destacar, a título de exemplificação, a 

oficina “Aproveitamento de Alimentos”, na qual as extensionistas ensinaram as participantes sobre o 

armazenamento adequado de alimentos e técnicas para aproveitá-los por meio da realização de 

receitas nutritivas com suas cascas, sementes, folhas, entrecascas e água. 

Ressalta-se ainda a oficina “Aprendendo a participar de videochamadas pelo celular”, em que 

as extensionistas utilizaram imagens, vídeos e recursos de áudio e de texto para ensinarem as idosas 

a participarem de vídeo chamadas pelo aplicativo Google Meet. Foi realizada ainda, uma “chamada 

teste” no aplicativo, na qual a maioria das idosas conseguiu participar e conversar com as 

extensionistas e com a coordenadora por meio da chamada de vídeo. Foi também realizada a oficina 

“Receitas + Viagens”, na qual as idosas participantes compartilharam no grupo UNAÍ EM CASA 

variadas receitas e fotografias de viagens marcantes que realizaram ao longo da vida.  Além disso, 

foram ofertadas, pelos cursos parceiros, oficinas virtuais sobre automassagem (curso de Fisioterapia), 

sobre educação financeira (curso de Administração), gerenciamento de emoções e sentimentos, (curso 

de Psicologia), saúde mental em tempos de pandemia (curso de Psicologia), entre outras. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Conforme mencionado anteriormente, desde a passagem das atividades letivas da PUC Minas 

para o Regime Letivo Remoto, as atividades do Projeto de Extensão foram readequadas – por meio 

de metodologia participativa, em função da pandemia do coronavírus (COVID-19) e, as atividades 

passaram a ser realizadas via Whatsapp – grupo "UNAÍ EM CASA”, composto por 63 participantes 
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até junho de 2021, entre as quais se encontram as extensionistas do projeto, as idosas participantes e 

a professora coordenadora. Este grupo tem sido o meio acessível para desenvolvimento das temáticas, 

por meio do qual são feitas as disponibilizações dos formulários todas as segundas e quintas-feiras, 

das 14 às 16 horas. Nas oficinas on-line, utilizamos materiais visuais, posts criativos, vídeos de curta 

duração, passeios em museus com visão panorâmica em 360º pelo celular, pequenos textos 

informativos, cartilhas informativas, charadas, desafios, questões sobre a temática que são 

respondidas em tempo real. 

Os encontros são subdivididos em seis momentos, sendo eles: (1) Lembranças, em que são 

enviadas fotos dos encontros presenciais que ocorreram no ano de 2020 com frases motivacionais, 

(2) Cronograma, durante o qual anunciamos a pauta do encontro, (3) Panfletos informativos criados 

pelas extensionistas sobre o tema da reunião, (4) Vídeos temáticos de produção própria ou extraídos 

da plataforma de vídeos YouTube, (5) Jogo de charadas sobre o tema escolhido, (6) Disponibilização 

de formulário virtual para avaliação do encontro por meio da plataforma Google Forms. 

Para melhor aproveitamento da reunião por parte das extensionistas e dos convidados, os 

convites das oficinas subsequentes são disponibilizados 24 horas antes da data estipulada, e durante 

os encontros uma das extensionistas atua como cofacilitadora do encontro, a fim de motivar as 

participantes a interagirem nas discussões e ajudar as idosas que possuem dificuldades com a 

comunicação remota.  

Por fim, são realizadas reuniões quinzenais virtuais com as extensionistas do projeto e a 

professora orientadora para atualização do cronograma dos encontros e o estabelecimento de contato 

entre o grupo. 

 

5 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Fomos todos surpreendidos com a pandemia, que nos obrigou a mudanças rápidas e criativas 

para a continuidade das ações propostas e, dentro dessa nova realidade, as trocas entre idosos e 

universidade aconteceram de forma satisfatória, durante as quais os objetivos conseguiram ser 

alcançados. Apesar de sentirmos falta do contato presencial, pudemos manter o vínculo e cumprir 

com nossos objetivos e as avaliações realizadas pelo Google Forms nos mostraram isso claramente. 

A avaliação das reuniões é feita por meio de um formulário eletrônico que contém as seguintes 

análises: (1) “De 1 a 10, avalie o quanto você gostou da oficina”; (2) “Você poderá utilizar os 

conteúdos adquiridos na prática?”; (3) “Ensinamos o assunto proposto?”; (4) “Sugestões, críticas ou 

elogios?”; (5) “Seu nome”; (6) “Número de Telefone”.  
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A análise das avaliações demonstra um aproveitamento de 99% de todas as oficinas. Entre 

todas as vinte avaliações, sete oficinas obtiveram o total, oito obtiveram o valor 9, duas o valor 8, e 

apenas uma recebeu o valor 6. No que concerne às reclamações, ressalta-se que foram registradas 

apenas duas, relativas ao excesso de informação e ao tamanho das fontes utilizadas. A partir da análise 

das avaliações realizadas de março de 2020 até o mês de junho de 2021, evidencia-se que a proposta 

do Projeto nesse formato remoto foi muito bem aceita. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário criado pela pandemia do novo Coronavírus veio escancarar obstáculos antes já 

percebidos em relação aos direitos do idoso, expondo ainda mais as vulnerabilidades e discriminações 

sofridas, e requerendo, mais do que nunca, o repensar da proteção e da promoção dos referidos 

direitos (IBDFAM, 2020). 

Dessa forma, concluímos que essa modalidade de prática dos projetos de extensão trouxe uma 

nova possibilidade de comunicação entre a Universidade e a comunidade extramuros, mostrando que 

existem capacidades maiores do que as conhecidas até então. Acreditamos que a experiência foi 

desafiante e exitosa, que os objetivos foram cumpridos e que os resultados alcançados são excelentes. 
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RESUMO 

Este relato apresenta experiência de uma prática extensionista vivenciada no período da pandemia de COVID-19, em uma 
comunidade indígena na região metropolitana de Manaus. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de cunho 
bibliográfico e participativa, com estratégias da netnográfica e etnográfica, realizado nos meses de janeiro a maio de 2021. 
A inquietação nasceu de uma líder comunitária indígena da comunidade Sahu-Apé, aflita pela queda da arrecadação do 
turismo, atingindo financeiramente toda a comunidade em decorrência da pandemia. Neste relato descrevemos como o 
papel da extensão universitária foi relevante, a partir de escuta sensível, para criação de estratégias, na garantia de novos 
saberes e fazeres em tempo de pandemia. O estudo contou com dez participantes indígenas na faixa etária de 20 a 45 
anos. Para realizar o levantamento dos dados, usamos questionário no ambiente virtual, via Google forms, Whatsapp, 
Google meeting e captura de imagens por meio do celular. Os resultados apontam que o setor do turismo foi o mais 
atingido e, como estratégias, realizamos oficinas para inserção de atividades agrícolas e de elaboração coletiva de um 
folder informativo, com dados da comunidade para prospectar as atividades culturais, por meio das redes sociais. Como 
função social, a atividade extensionista possibilitou contribuições para os professores, estudantes, extensionistas e para 
os comunitários, participantes do projeto. 
 
Palavras- chave: Extensão Universitária. Amazonas. Comunidades indígenas. Pandemia. 

 

University Extension in an Indigenous Community:                                                 

Ancestral Dialogues and Knowledge, a report of experiences in times of 

pandemic, Manaus / Amazonas 

 

ABSTRACT 

This report presents the experience of an extension practice experienced during the pandemic period of COVID-19, in an 
indigenous community in the metropolitan region of Manaus. It is a study of a qualitative approach, of bibliographic and 
participatory nature, with a netnographic and ethnographic strategy, held from January to May 2021. The concern was 
born of an indigenous community leader from the Sahu-Apé community, who is distressed by the drop in tourism revenue, 
reaching the entire community financially as a result of the pandemic. In this report, we describe that the role of university 
extension was relevant, based on sensitive listening, for the creation of a strategy, in ensuring new knowledge and actions 
in a time of pandemic. The study included ten indigenous participants in the 20- to 45-year-old age group. To carry out 
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the survey of accessible data in a virtual environment, it was used a questionnaire via Google forms, Whatsapp, Google 
meeting and image capture using the cell phone. The results show that the tourism sector was the most affected and as 
strategies we held workshops for the insertion of agricultural activities and the collective elaboration of an information 
folder, with data from the community to prospect cultural activities, through social networks. As a social function, the 
extension activity enabled contributions for teachers, students, extension workers and for those responsible, participating 
in the project. 
 
Keywords: University Extension. Amazonas. Indigenous Communities. Pandemic. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este relato tem como objetivo desvelar o espaço territorial da comunidade indígena Sahu-

Apé, na região metropolitana de Manaus Amazonas, como local de atrativo turístico por meio da 

cultura do povo Sateré-Mawé, a partir de diálogos em diferentes momentos, bem como refletir sobre 

o momento pandêmico, para o auxílio aos comunitários na elaboração de estratégias neste período. 

Assim, nasceu essa prática de extensão em 2021, por ocasião do fechamento de projeto de iniciação 

científica da Universidade do Estado do Amazonas. 

Permeiam o leito do rio Amazonas comunidades indígenas que praticam atividades culturais 

e turísticas como geração de renda, por meio da produção dos saberes e fazeres ancestrais. É de forma 

sustentável, pois utilizam o material da floresta para a produção de bijuterias, de sementes dos frutos 

amazônicos, remédios com ervas nativas, além da produção artística dos rituais indígenas - ritual da 

tucandeira (CARVALHO, 2019). Todas essas atividades são desenvolvidas, constantemente, na 

comunidade Sahu-Apé.  

Na perspectiva de uma universidade multicampi, a Universidade do Estado do Amazonas 

dialoga com as comunidades indígenas, quanto à inquietude dos problemas sociais. Assim, nasceu o 

interesse de se aproximar dos povos indígenas, sendo estes tão ameaçados, no contexto 

contemporâneo. Consideramos que a experiência do turismo étnico em comunidades indígenas é um 

meio de fortalecer tanto o desenvolvimento econômico do local, quanto a educação, a cultura, como 

a valorização da tradição cultural indígena (SANTOS et.al., 2019).   

As comunidades indígenas, no início do ano de 2020, foram afetadas diretamente por ocasião 

do vírus SARS-CoV-2, contra o qual, até o atual momento, o mundo traça uma batalha para contê-lo 

e combatê-lo. Nesse cenário, diagnosticamos que o turismo étnico, objeto deste relato, foi uma das 

áreas mais afetadas, incluindo as atividades desenvolvidas pela comunidade Sahu-Apé.  

A comunidade está situada no município de Iranduba, no estado do Amazonas, região 

metropolitana de Manaus, cuja principal fonte de renda é o turismo étnico, e, em poucos meses, a 

reclusão imposta pela pandemia afetou diretamente a economia dos comunitários, com a perda da 

arrecadação e a falta de infraestrutura da comunidade (BREVES, 2019). Assim, este estudo nos 
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permitiu compreender a necessidade da comunidade, ao efetivar a implementação do turismo étnico, 

com interface nas atividades, sustentáveis e agrícolas, por meio de conhecimentos da tradição 

cultural, além de descrever os impactos, relacionado à crise financeira entre os comunitários, 

possibilitando uma reflexão sobre a importância das políticas públicas voltadas para as comunidades 

indígenas, no período pandêmico e pós-Covid-19. 

A Comunidade Sahu-Apé está ancorada nos pilares da Educação e do Turismo étnico. 

Segundo Grünewald (2003), o turismo étnico “tende a funcionar na perspectiva em que o visitante irá 

vivenciar a rotina do comunitário, participando de suas atividades em que são praticadas no espaço 

objeto de visitação e a visitação a partir da percepção do visitante” (GRÜNEWALD, 2003, p.151).  

Devido à crise da pandemia, afetando o turismo, os indígenas sentiram a necessidade de voltar 

às atividades agrícolas. Com o suporte da Universidade do Estado do Amazonas, foi possível planejar 

e buscar novas parcerias com o IDAM, a fim de prestar assessoria para a comunidade. Sendo assim, 

dentro das estratégias de formação e inclusão na vida acadêmica social e profissional dos estudantes 

dos cursos de geografia e de engenharia de Produção, foi possível elaborar material de marketing para 

aproximar o turista da comunidade, cumprindo o papel social, articulado com o ensino e a extensão 

universitária (NOGUEIRA, 2005). Destarte, auxiliou a preparar os cidadãos indígenas para 

exercerem a cidadania e usufruir dos seus direitos constitucionais, por meio da inserção e inclusão 

social a partir de ações extensionistas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Segundo Arroyo e Rocha (2010), o papel da extensão está relacionado às discussões e 

reflexões acerca da propagação e difusão do conhecimento, com possibilidades de incluir grupos 

externos à universidade. O trabalho é orientado pelas propostas de pedagogia social com ênfase na 

educação libertadora de Paulo Freire. A pesquisa trilhou pela dialogicidade entre comunidade e 

Universidade, de acordo com Freire (2014). Devido ao cenário pandêmico, causado por um vírus 

respiratório, o SARS-coV-2, foi necessário estabelecer novas rotinas para o projeto extensionista. 

Adotamos o uso do ambiente virtual, utilizando computador, smartphone e rede de internet wi-fi e 

móvel, com a finalidade de desenvolver este estudo. 

O distanciamento social impossibilitou as pesquisas de campo, sendo substituídas pela 

pesquisa participante, a qual é caracterizada pela relação pesquisador e objeto, e a diferença entre 

empírico e científico. "Esta última tende a ser vista como uma atividade que privilegia a manutenção 

do sistema vigente e a primeira como o próprio conhecimento derivado do senso comum, que permitiu 

ao homem criar, trabalhar e interpretar” (GIL, 2002, p. 56).  Além disso, na pesquisa participante o 
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componente político possibilita discutir o processo de investigação tendo por perspectiva a 

intervenção na realidade social (ROCHA, 2002). 

Para o levantamento dos dados, usamos os recursos digitais como aplicativos de comunicação: 

Google Meet, WhatsApp e Google Forms. Por via das ferramentas Google Meeting e Forms, 

respeitando as normas estabelecidas pelos Órgãos da área da Saúde, sem afetar os comunitários e os 

pesquisadores em função da pandemia, usamos estratégias netnográficas e etnográficas. Como 

recurso da coleta dos dados, aplicamos os instrumentos do formulário Google Forms, com perguntas 

diagnósticas, as quais possibilitaram o desenvolvimento das reflexões pertinentes à problemática ora 

apresentada. 

A partir de uma escuta sensível, ao final construímos coletivamente, por meio de ferramenta 

digital Canva, um folder informativo, contendo vocabulário, formas de saudações e a localização da 

comunidade, em língua Mawé e Portuguesa. Nesse folder informativo, nomeado Guia CSA, foi 

inserido um QR CODE gerado pela plataforma Google Earth, sobre acesso e local em estudo. 

 

3 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
O projeto de extensão desvelou que o artesanato é uma fonte de renda, que fortalece a 

independência financeira e é uma modalidade onde podem ser expostos traços de uma cultura – essa 

situação é aplicada à realidade da Comunidade Sahu-Apé (CARVALHO, 2020). Por meio do Google 

meeting, a professora indígena Kiã Sateré, nos relatou que “na comunidade, a subsistência dos 

comunitários ocorre em função da produção de adereços e bijuterias oriundos de material da floresta”.  

Esses artigos são majoritariamente elaborados com sementes, que são coloridas e preparadas 

para exposição e compra dos visitantes na comunidade. Para Santos (2010), a popularização de um 

artesanato de origem da Comunidade Sahu-Apé, ganhou popularidade com valor afetivo e financeiro, 

a exemplo o anel de tucumã, popularizado desde o ano 2000, por jovens da cidade de Manaus.  

Com a crise sanitária, diante do contexto pandêmico, foram aplicadas medidas de contenção 

à proliferação da COVID-19, mediante decretos governamentais, como restrição de circulação, 

isolamento social obrigatório, popularmente conhecido pelo termo em inglês lockdown, fechamento 

de atividades econômicas, educacionais e turísticas entre outras. Nesse período, foi necessária 

adaptação desses setores para que não houvesse total estagnação do desenvolvimento, tendo uma 

forte migração para universo digital – essa modalidade foi a principal aliada na manutenção da 

economia (PALUDO, 2020).  

Essa nova realidade não diferenciou povos, crenças, etnias ou classe econômica, expôs antigas 

e novas mazelas brasileiras, e a Comunidade Sahu-Apé não foi uma exceção nesse cenário, tendo sua 
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atividade de turismo étnico e educacional estagnada, acarretando profundos impactos. Daí nasceu um 

novo olhar da universidade para os diferentes saberes para construção social de conhecimentos, 

participativo (THIOLLENT, 2002).  Na interlocução, detectamos as principais dificuldades para 

disseminação do turismo e do ensino, no período da pandemia: falta de recurso tecnológico, falta de 

acesso à internet, desconhecimento das ferramentas digitais adequadas e falta de recursos para inserir 

créditos no celular. Como reflexo negativo, as abstenções e desistências de estudantes, tanto da sede 

do município quanto na comunidade Sahu-Apé, nesse período ficaram por volta de 25 a 50%, 

conforme dados da UNICEF (2021).  

O turismo étnico realizado em comunidades, em muitos casos, acontece por intermédio de 

agências de turismo local. Logo, a participação igualitária nos lucros arrecadados nas visitas e na 

Comunidade Sahu-Apé, antes da pandemia, apontam para a necessidade de organização por parte da 

comunidade na prática do turismo (CARVALHO, 2020). Como aspecto negativo, diante das 

narrativas dos entrevistados, a queda na arrecadação gerada por falta de turistas e visitantes, afetou 

na venda do artesanato, das apresentações artísticas e culturais. 

Nesse sentido, a professora Kiã Silva relatou que, em função das paralisações das atividades 

turísticas na comunidade, tiveram que buscar alternativas para a sobrevivência das famílias que 

residem na comunidade. O grupo realizou uma assembleia e decidiram realizar a prática da agricultura 

familiar.  

 Com o apoio de projeto extensionista foi possível estabelecer diálogos com o IDAM- Instituto 

de Desenvolvimento da Amazônia, para orientações sobre horta comunitária, segundo o morador 

Sateré-Mawé, João Silva (2021) “a terra se encontra com solo fértil, apropriada para agricultura”. 

Essa agricultura, da ecologia dos saberes indígenas, está voltada para a plantação de tubérculos e 

frutas como melancia, feijão e outros alimentos, tendo parcerias com projetos sociais como Mesa 

Brasil, ancorado na segurança familiar e financeira, com a venda desses alimentos, até o fim da 

pandemia (SANTOS; CARVALHO; TRICÁRICO, 2004). 

Os comunitários apostam que este novo ciclo ocorrerá até o retorno do setor turístico na 

região. Para Leiton (2020) e Cardozo (2020), os benefícios atrelados às boas práticas de conservação 

e desenvolvimento sustentável geram a valorização da comunidade remanescente dessas localidades 

e desenvolve o sentimento de procedimento nos comunitários, semelhante às atividades realizadas na 

comunidade. É por meio da extensão, “uma das dimensões acadêmicas da universidade”, que são 

reelaborados “novas ações e estratégias para galgar a transformação social, articulado no ensino e 

pesquisa” (NOGUEIRA, 2013, p. 18). 

A partir da tessitura dos conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos tradicionais dos 

indígenas, tecemos diálogos sobre a real necessidade dos comunitários durante a pandemia. Sob o 
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viés da “indissociabilidade e de articulação entre os pares, dentro de um eixo transversal e de 

articulação entre a teoria e prática, promovemos a integração entre a universidade e a comunidade” 

(SÍVERES, 2013, p. 23), foi possível construir estratégias aliando variados saberes. 

O cenário de investimentos turísticos e educacional, com a COVID-19 mereceu outros olhares 

para atender os clientes. Neste viés, em atendimento a solicitação da liderança comunitária, foi 

elaborado um folder informativo fixo, intitulado Guia CSA, com os dados sobre a Comunidade, 

endereço e informações, com vocabulário de palavras nativas, bilíngue, além de uma forma de 

interação partindo da perspectiva de conhecer a cultura, a ser divulgado pelas redes sociais da 

comunidade e dos estudantes envolvidos no processo.  

Para a acadêmica do curso de Engenharia de Produção, “realizar uma ação de extensão junto 

aos povos indígenas nos leva a compreender e respeitar a cultura e as tradições culturais, 

possibilitando aprendizagens, sobre conhecimentos tradicionais, oralizados, os quais refletem o 

planejamento da comunidade” (Vanessa P. Damasceno, 2021). A assertiva da estudante nos 

possibilita reverberar, que a extensão promove novos saberes aos participantes, numa relação 

harmoniosa coletiva ou em grupo (SÍVERES, 2013). 

O guia consta com recurso de QR CODE, permitirá ao visitante visualizar o mapa no Google 

Earth, em que constará cada ponto da Comunidade. Assim, a visitação facilitará o acesso dos turistas 

até o destino. É uma estratégia a ser usada na pandemia, a fim de quebrar a cadeia de proliferação do 

SARS-coV-2. É dessa forma que a transdisciplinaridade se instala globalmente entre os saberes 

(NOGUEIRA, 2013). 

Para prospectar a divulgação da comunidade e a disseminação de conhecimento tradicional 

aos turistas, os estudantes extensionistas elaboraram o guia, numa articulação do ensino com a 

demanda da sociedade (FORPROEX, 2012). A seguir a imagem 1. Guia da comunidade.  

 

Imagem 1: Capa Guia CSA e QR CODE 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (2021). 
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Perante a complexidade cultural, no processo da escuta sensível, o material construído 

possibilitará a prospecção das atividades turísticas, a expansão das atividades econômicas e o 

fortalecimento da tradição cultural. Essas ferramentas permitirão expandir a cultura e a experiência, 

que a comunidade pode proporcionar aos turistas da região metropolitana ou de demais localidades 

mundo afora, numa troca de saberes por meio da relação dialógica (FORPROEX, 2012). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As experiências interdisciplinares, acenadas neste relato, realizadas pelos estudantes durante 

a imersão na comunidade Sahu-Apé, foi possível perceber que, a mesma preza pela tradição cultural, 

tecendo interfaces com o turismo realizado no local. As atividades de valorização da cultura Sateré-

Mawé são realizadas na escola da comunidade Sahu-Apé e integradas às atividades turísticas, aliando 

a educação formal e informal. Ao mesmo tempo que a escola cumpre o papel de ensinar, também se 

insere nas atividades e ações voltadas para atender os turistas.  

O impacto do Projeto beneficiou a comunidade, por meio das atividades da agricultura e com 

o guia informativo. As atividades culturais, como apresentação do ritual, das narrativas históricas, 

lenda do guaraná, pinturas corporais e os grafismos ganharam destaques no cenário turístico, com o 

desejo em fazer a imersão na cultura, conforme acenou Carvalho (2020). No entanto, o processo ainda 

está na fase inicial, merecendo acompanhamento e monitoramento das ações na comunidade.  

Como limitações, detectamos a falta de tecnologia e inovação, sendo uma ameaça que impacta 

os negócios educacionais e turísticos. Neste viés, sugerimos aos órgãos governamentais que possam 

traçar novas estratégias de inclusão, com investimentos em tecnologias, com ferramenta que possam 

desenvolver as atividades escolares, além de fomentar as atividades turísticas, a fim de fortalecer a 

cultura e a garantia de fontes de renda para os residentes na comunidade indígena Sahu-Apé.  

A interação entre a comunidade com os estudantes, possibilitou criar novas estratégias para 

assegurar a sobrevivência dos comunitários indígenas. O objetivo do projeto de extensão é promover 

o relacionamento entre os jovens estudantes com a comunidade indígena, construindo a 

interpessoalidade e a troca de saberes. Sendo assim, o compromisso social buscou estabelecer 

relações com outras instituições governamentais, frente ao contexto pandêmico, garantindo à saúde, 

à educação e à subsistência para a inclusão dos comunitários da Sahu-Apé, em políticas públicas do 

estado.  
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O Impacto da Confecção de Mapas para a Formação dos Alunos e os Benefícios 

da Utilização destes para o Quilombo de Santa Efigênia em Mariana - MG 
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RESUMO 

O presente relato traz dois problemas, o primeiro trata do impacto da produção de mapas no aperfeiçoamento do 
aprendizado dos alunos. O segundo é verificar se tais mapas são benéficos para a comunidade quilombola de Santa 
Efigênia no município de Mariana.  
 
Palavras-chave: Produção de mapas. Aprendizado. Colaboração. 

 

The Impact of Map-Making for the Education of Students and their Benefits for 

the Santa Efigênia Quilombo in Mariana - MG 

 

ABSTRACT 

The present report brings two problems, the first one deals with the impact of the production of maps on the improvement 
of students’ learning. The second is to verify whether such maps are beneficial to the quilombola community of Santa 

Efigênia in the municipality of Mariana. 
 
Keywords: Map-making. Learning. Collaboration. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este relato se refere a uma experiência que ainda está em andamento, uma vez que o Projeto 

de Extensão Lições da Terra: Projeto Interdisciplinar de Direitos Étnicos, realizado na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), ainda não foi finalizado e permanece em um 

processo contínuo ao longo dos próximos semestres. Assim, tal relato não poderá ser conclusivo, mas 

trará discussões pertinentes dentro do que já foi vivido e presenciado durante o período dos três 

semestres em que a extensionista coautora integrou-se ao Projeto.  
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2 Professor do curso de História do Instituto de Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas), doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestre em História pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: mariolanna@gmail.com 
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Neste relato de experiência, será explicitado se existe, de fato, uma colaboração no 

aprendizado durante a produção de mapas, a fim de contribuir tanto para a formação acadêmica dos 

alunos, quanto para a comunidade quilombola de Santa Efigênia, presente no subdistrito de Furquim, 

distrito do município de Mariana, em Minas Gerais, que receberá esse material. 

A aprendizagem pode ser compreendida a partir de várias perspectivas teóricas, com 

pressupostos epistemológicos que delimitam caminhos para entender esse fenômeno de diversas 

formas e pode ser usada de muitas maneiras (EASTERBY-SMITH; BURGOYNE, 2003).  

A linguagem cartográfica é relevante para a análise geográfica, posto que permite a 

espacialização dos diversos fenômenos investigados por essa ciência, dando suporte para análises em 

demasiadas perspectivas. Dentro desse contexto, Granha, Silva e Rio (2016) destacam que:  

 

Os mapas estão associados com os textos e servem como recursos para auxiliar as 
explicações, facilitando o entendimento. Eles se apresentam como recurso auxiliar do texto 
para ilustrar o que os (as) autores (as) escreveram, mas também são utilizados como parte 
integrante das atividades de avaliação propostas nos livros, tornando-os de essencial 
importância para o entendimento destas atividades. (GRANHA; SILVA; RIO, 2016, p. 252). 

 

O problema aqui se relaciona à investigação dos apontamentos dentro da suposta relevância e 

importância dos mapas na vida acadêmica dos alunos e dos quilombolas, tendo como hipótese que 

tal veracidade poderá ser confirmada com os resultados do projeto de extensão ainda em andamento. 

Logo, o objetivo apresentado é debater o então processo realizado pelos participantes do 

projeto de extensão e pelos quilombolas, tendo como objetivo geral, analisar o processo metodológico 

para produção e confecção dos mapas, e seu benefício para o aprendizado acadêmico e para a 

comunidade quilombola de Santa Efigênia. A comunidade receberá esses mapas em forma de 

documentos, para fins de colaborar com possíveis intervenções para a regularização de suas terras, 

sendo os mapas uma forma de contribuir para a compreensão da espacialização do território habitado 

e melhor identificação das questões identitárias presentes no local. Como objetivo específico, buscou-

se identificar se os mapas produzidos são condizentes com as necessidades de identificação 

geográfica da terra ocupada pelos quilombolas de Santa Efigênia. 

O relato de experiência se justifica por sua importância a partir de uma questão social, que 

pode ser replicada, uma vez que auxiliará as comunidades quilombolas após resultados obtidos. Além 

de sua importância acadêmica, a experiência pode servir para que se possa realizar novamente as 

mesmas atividades em outras comunidades posteriormente, tendo como base o que já foi feito em 

Santa Efigênia. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 
As impossibilidades impostas durante o ano de 2021, com a crise sanitária e o isolamento 

social, devido à pandemia do COVID-19, fizeram com que a organização do Projeto de Extensão 

restringisse a realização de trabalhos de campo e visitas à comunidade de Santa Efigênia. Com 

reuniões feitas de forma on-line, por meio de plataformas digitais como o Google Meet, tais reuniões 

contaram com a presença dos integrantes do projeto de extensão, sendo esses o coordenador, parceiros 

e extensionistas, contou também com a participação de algumas das principais representantes da 

comunidade. 

Como a comunicação com a comunidade foi tratada de maneira remota, isso impossibilitou a 

coleta das coordenadas geográficas que permitem localização exata do quilombo, logo, o território 

não foi adicionado aos mapas. Dentro de tal ótica, optou-se pelo procedimento que dá mais ênfase 

para a produção de mapas com bases exclusivamente coletadas na internet, em portais como IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), PNLT (Plano Nacional de Logística e Transportes), Google Earth, 

ANA (Agência Nacional de Águas), entre outros. 

No que se refere à metodologia aplicada com a comunidade, foram feitas reuniões a distância, 

também em plataformas de chamadas virtuais, com alguns representantes do quilombo de Santa 

Efigênia. Essas reuniões foram um primeiro passo, a fim de obter algumas informações sobre o 

quilombo, suas tradições, territorialidades e vivências, para, num segundo, momento agregar outras 

informações e compreender se os mapas produzidos realmente trazem esclarecimento nos âmbitos 

políticos e identitários. 

 

2.2 Discussão 

 

Os autores apresentados no marco-teórico nortearam os principais pontos presentes no relato. 

Granha, Silva e Rio (2016) expõem a principal reflexão que explicita a importância dos mapas na 

geografia e sua utilidade como recursos para auxiliar as explicações e facilitar o entendimento dos 

quilombolas. Os mapas podem ser usados como instrumentos metodológicos que contribuem para 

uma melhor compreensão, portanto, dentro desse contexto, expõem-se os mapas elaborados e suas 

respectivas análises. 
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Primeiramente, foi confeccionado o mapa de localização do município de Mariana, em Minas 

Gerais (Mapa 1), que aponta a localização do território, em escala municipal e estadual; apresenta os 

principais cursos d’água presentes na região; as rodovias estaduais, federais e as ferrovias que cortam 

o município; a sede municipal e as manchas urbanas que já foram estabelecidas no ano de 2020 

segundo o INEP. Mariana se estende por 1.194 km², fazendo limite com os municípios de Ouro Preto, 

Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Acaiaca, Piranga, Catas Altas e Alvinópolis. 

Em um futuro próximo, quando acabar a crise sanitária e o trabalho de campo for possível, 

poderão se obter informações já trabalhadas do quilombo de Santa Efigênia com sua localização 

exata, quais são os rios principais, estradas e as possíveis manchas urbanas próximas ao quilombo. 

 

Mapa 1 - Localização do município de Mariana (MG) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do IBGE, 2020; INPE, 2020; ANA, 2021;  

PNLT, 2007. 
 

Em um segundo momento, foi elaborado o mapa referente à cobertura do solo em Mariana 

(MG), a fim de identificar quais são os usos da terra no município. Com esse mapa, conclui-se que 

existem diversos tipos de cobertura do solo na região, mas as que têm um maior protagonismo são: 

Vegetação Florestal, Vegetação Florestal com Áreas Agrícolas e a Agropecuária com Remanescentes 

Florestais (Mapa 2). 
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Mapa 2 - Cobertura do solo do município de Mariana (MG) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do IDE-Sistema, 2015; IBGE, 2020; ANA, 2021;  

PNLT, 2007. 
 
Foi desenvolvido um mapa da hidrografia do município (Mapa 3), sendo possível identificar 

quais são as principais bacias hidrográficas da região. Sendo elas a do Rio Piranga e a do Rio 

Piracicaba, contando também com diversos rios como o Carmo, Melo, Lage, Gamela, São Luís, 

dentre muitos outros rios e córregos. 

Mapa 3 - Hidrografia do município de Mariana (MG) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do IDE-Sistema, 2015; IBGE, 2020; ANA, 2021;  

PNLT, 2007. 
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Por fim, foram confeccionados dois mapas que são de suma importância para a análise do 

relevo, o mapa de declividade e o mapa hipsométrico do município de Mariana (MG).  No Mapa 4, 

está representada a declividade da região, sendo: plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, 

montanhoso e escarpado. Em Mariana, notamos todos os tipos de declividade, apesar de existirem a 

recorrência das mesmas declividades em alguns pontos específicos do município. Os que se 

apresentam com menor presença são o plano e o escarpado. 

 

Mapa 4 - Declividade do município de Mariana (MG) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do                                                                                                             

IDE-Sistema, 2015; IBGE, 2020; ANA, 2021; PNLT, 2007. 
 

No mapa hipsométrico (Mapa 5), é avaliada a elevação do terreno em metros. A partir dessa 

representação, é possível identificar as categorias do relevo através das características e da dinâmica 

atuais, assim como os resultados das atividades antrópicas e a influência da morfologia sobre essas 

atividades. A hipsometria de Mariana varia de 413 a 2060 metros, e notamos as maiores altitudes na 

porção norte do município. 
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Mapa 5 - Hipsometria do Município de Mariana (MG) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos do IDE-Sistema, 2015; IBGE, 2020; ANA, 2021;  

PNLT, 2007. 
 

Por ainda não ter obtido um retorno ao que se refere aos aspectos políticos, pelo fato de o 

projeto de extensão ainda estar em andamento, não foi possível confirmar o papel dos mapas 

produzidos para a comunidade de Santa Efigênia nesse âmbito, e tampouco pode-se dizer se os mapas 

condizem com as necessidades de identificação geográficas da terra que o quilombo ocupa. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência do regime letivo remoto produziu alguns desafios, entre eles, a distância física 

da comunidade envolvida, o pouco diálogo com os representantes dos quilombolas e a dificuldade da 

coleta de algumas bases cartográficas para a produção dos mapas.  

Contudo, os aspectos que tratam de questões identitárias podem ser apresentados como 

resultados possíveis de serem confirmados, uma vez que, durante algumas das reuniões on-line, as 

representantes falaram da importância da localização geográfica do centro de Mariana em relação à 

comunidade, pois alguns quilombolas vendem produtos orgânicos em feiras do centro da cidade. Fora 

a questão comercial, nota-se que a comunidade compartilha de uma afetividade com a vegetação 

nativa e também com os rios ali presentes. Sendo assim, mapas como o da vegetação e o da hidrografia 

do município auxiliam diretamente na melhor visualização desses aspectos aqui tratados. 
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Entende-se que o processo de produção de mapas é de fato uma excelente forma de 

aprendizado, além de colaborar positivamente para o desempenho acadêmico, e de auxiliar na 

formação de futuros profissionais capacitados. Compreende-se também que, por conta das limitações 

decorrentes da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social, torna-se complexo identificar 

se os mapas estão em todos os âmbitos colaborando para com a comunidade. Por enquanto, os 

resultados obtidos foram sobre as relações identitárias do local de vivência dos quilombolas com os 

mapas produzidos, mas, sobre o impacto que esses mapas podem causar nas questões políticas da 

comunidade quilombola de Santa Efigênia, fica em aberto. 
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RESUMO 
As Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) caracterizam-se pela potencialidade de aptidões, talentos e habilidades 
evidenciadas no alto desempenho nas diversas áreas das atividades humanas. Essas habilidades que se mostram na criança 
ou no jovem têm indicadores que demonstram um conhecimento superior em determinada área do conhecimento desde a 
infância, quando comparados aos demais do seu grupo. A oferta de atividades de enriquecimento a tal público a partir de 
áreas de seu interesse ainda é deficitária no país. O Projeto de Extensão Enriquecimento da Aprendizagem para 
Desenvolvimento de Habilidades (HEAD), que se desenvolve com o fomento da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas 
e apoio do Curso de Ciências Biológicas, se propõe a oportunizar a suplementação para crianças e adolescentes com 
AH/SD. Devido à pandemia do COVID-19, as atividades presenciais deste Projeto, que existe desde 2007, migraram para 
o modelo remoto e novas metodologias de ensino foram implantadas. No presente trabalho, é relatada a experiência de 
uma equipe de graduandos do curso de Ciências Biológicas dentro do HEAD, a partir de uma disciplina do curso, 
evidenciando a relevância da extensão universitária. 
 
Palavras-chave: Altas Habilidades. Superdotação. Extensão Universitária. Ensino remoto. COVID-19. 

 

Enriquecimiento del Aprendizaje para el Desarrollo de Habilidades en un 

Escenario Pandémico: una experiencia en ciencias de la naturaleza 

 

RESUMEN 

Las altas habilidades/superdotación (AH/SD) se caracterizan por la potencialidad de las aptitudes, talentos y habilidades 
que son evidenciadas en el alto desempeño en las diversas áreas de las actividades humanas. Esas habilidades que se 
muestran en el niño o en el joven, tienen indicadores que demuestran un conocimiento superior en determinada área del 
conocimiento desde la infancia, cuando son comparados a los demás de su grupo. La oferta de actividades de 
enriquecimiento a tal público a partir de áreas de su interés aún es deficiente en el país. El Proyecto de Extensión 
Enriquecimiento del Aprendizaje para el Desarrollo de Habilidades (HEAD) que se desarrolla con financiamiento de la 
Pro-rectoría de Extensión de la PUC Minas y apoyo de la carrera de Ciencias Biológicas que se proponen dar oportunidad 
a la suplementación para para niños y adolescentes con AH/SD. Debido a la pandemia del Covid-19, las actividades 
presenciales del Proyecto migrarán para el modelo remoto, nuevas metodologías de enseñanza fueron implantadas. En el 
presente trabajo es relatado la experiencia de un equipo de graduados de la carrera de Ciencias Biológicas dentro de el 
HEAD, a partir de una disciplina de la carrera. evidenciando la relevancia de la extensión universitaria. 
 
Palabras-clave: Altas Habilidades. Superdotación. Extensión Universitaria. Enseñanza remota. Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) caracterizam-se pela elevada potencialidade de 

aptidões, talentos e habilidades, evidenciada no alto desempenho nas diversas áreas das atividades 

humanas, demonstradas desde a infância. Tais áreas incluem, entre outras, a intelectual, a acadêmica, 

a liderança, a psicomotricidade e as artes (BRASIL, 2011). Segundo Renzulli: 

 

as habilidades superiores podem ser divididas em duas amplas categorias distintas: a 
superdotação escolar e a superdotação criativo-produtiva. A superdotação escolar é, também, 
conhecida como a “habilidade do teste ou da lição de aprendizagem”, pois é o tipo mais 

facilmente identificado pelos testes de QI para a entrada nos programas especiais. [...] Já a 
habilidade criativa-produtiva implica no desenvolvimento de materiais e produtos originais; 
aqui, a ênfase é colocada no uso e aplicação da informação (conteúdo) e processos de 
pensamento de forma integrada, indutiva, e orientada para os problemas reais. (RENZULLI 
apud VIRGOLIM, 2014 p. 583). 

 

As AH/SD são contempladas pelas diretrizes da Educação Especial (BRASIL, 2011) com o 

objetivo de garantir às crianças o acesso aos serviços especializados. Isso significa que é papel da 

escola se preparar para atendê-las nas suas necessidades e nas suas particularidades (OLIVEIRA; 

CAPELLINI; RODRIGUES, 2020). Entretanto, surgem dificuldades na prática cotidiana da 

implantação da educação inclusiva, como a falta de formação continuada dos(as) professores(as) do 

ensino regular; a infraestrutura da escola; a falta de acompanhamento e o apoio dos familiares ou 

responsáveis e da comunidade escolar; a escassez de apoio técnico e pedagógico especializado e a 

carência de recursos didáticos ofertados pela escola (SANT’ANA, 2005). Muitas escolas não 

conseguem atender às demandas desencadeadas pelas AH/SD, e/ou crianças/adolescentes não 

apresentam um diagnóstico clínico efetivo, sendo marginalizadas ou permanecendo em um sistema 

educacional que não desenvolve suas potencialidades e exigências individuais. 

Nessa perspectiva, torna-se relevante o Projeto de Extensão “Enriquecimento da 

aprendizagem para desenvolvimento de habilidades: crianças e adolescentes que gostam de aprender” 

(HEAD) fomentado pela Pró-reitoria de Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) e parcialmente desenvolvido através da disciplina “Oficina de Extensão”, do 

Curso de Ciências Biológicas, que forma biólogos educadores. O projeto HEAD teve início em 2007 

e desde então possibilita o enriquecimento curricular através da verticalização do conhecimento, 

desenvolvendo as aptidões de crianças e de adolescentes através do estímulo de suas habilidades. 

O pressuposto do Projeto é permitir que o público em questão desenvolva suas potencialidades 

através do enriquecimento curricular na modalidade de tutorias. Para isso, são propostas ações 

curriculares em diversos campos do conhecimento, como tecnologia, artes, linguagens e ciências 
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naturais, adotando assim um caráter pedagógico interdisciplinar. O HEAD também objetiva 

desenvolver e trabalhar as relações inter e intrapessoais das crianças e dos adolescentes. Nesse perfil 

interdisciplinar, o trabalho envolve alunos do Curso de Ciências Biológicas que atuam diretamente 

na suplementação pedagógica para esse perfil educacional, além de alunos extensionistas de outros 

cursos (Psicologia, Fonoaudiologia, Pedagogia) que apoiam, acompanham e também realizam outras 

atividades com o público do projeto: crianças, adolescentes e familiares. 

Articulando com os pressupostos da Extensão Universitária, o Projeto HEAD se insere, 

justamente, em um cenário para transformação social, visando ao desenvolvimento de relações entre 

universidade e comunidade pautadas no diálogo, na ação de mão dupla, na troca de saberes e na 

superação do discurso de hegemonia acadêmica. Através da relação proposta entre ensino e extensão, 

amplia-se a relação professor-aluno para uma que envolve a comunidade e evidencia a participação 

ativa dos interessados em desenvolvê-la. Assim, torna-se possível, além do impacto na transformação 

social, o impacto na formação do estudante, pois permite a ampliação da sua realidade, bem como o 

contato com problemáticas contemporâneas, representando o enriquecimento da experiência discente 

e docente, tanto no nível teórico, metodológico quanto de sua humanização (OLIVEIRA; 

GOULART, 2015). 

Na modalidade de ensino presencial, os tutores do Curso de Ciências Biológicas realizam 

atividades com os beneficiários do projeto no Campus Coração Eucarístico, utilizando diversos 

laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), o Complexo Sustentável e o 

Museu de Ciências Naturais PUC Minas. Nesses espaços, as práticas educativas se desenvolvem com 

o duplo propósito de formação: para os graduandos e futuros educadores, e para o público beneficiário 

das ações do projeto, a partir da suplementação educacional. 

No contexto imposto pela pandemia da COVID-19, no qual isolamento e distanciamento 

sociais se tornaram condições obrigatórias para manutenção da saúde e da vida, a continuidade da 

escolarização só foi possível a partir dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais de informação 

e comunicação, as TDIC (CALEJON; BRITO, 2020). Assim, as atividades propostas pelo projeto 

HEAD foram também repensadas e adaptadas para o modelo remoto síncrono. Novas estratégias para 

os encontros semanais e o desenvolvimento de práticas foram propostas e viabilizadas por meio de 

plataformas digitais como Teams, Google Meet e WhatsApp: jogos on-line, experimentos e pesquisas 

remotos, tarefas para serem feitas em casa e discussões sobre filmes e vídeos. 

Assim sendo, desde abril de 2020, as ações do projeto se realizam remotamente, parte delas 

como Práticas de Extensão dentro da disciplina do curso de Ciências Biológicas, e operacionalizam-

se a partir da organização de equipes compostas de graduandos, de crianças apoiadas pelas famílias 

e de extensionistas. O planejamento geral da disciplina prevê a realização de encontros semanais para 
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o desenvolvimento de práticas educativas cujo tema atende aos interesses e às capacidades das 

crianças. O processo é planejado por cada equipe, documentado e resulta em um produto pedagógico 

compartilhado ao final do semestre entre todos os envolvidos. Passamos ao relato da experiência de 

uma das equipes, no primeiro semestre de 2021. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A equipe responsável pela experiência que aqui se relata foi composta pelos alunos de 

Ciências Biológicas: Ana Laura Falcão Campelo, Ana Luisa Barreto Cardoso, Isabela Gomes da 

Silva, Larissa Martins Aguiar e Maurício Costa Oliveira, sob supervisão da Prof.ª Virgínia Simão 

Abuhid e coordenação geral do projeto pela Prof.ª Karine Fidelis. A equipe em questão trabalhou com 

4 crianças, com idades entre 8 e 9 anos, residentes de Belo Horizonte (MG), Esmeraldas (MG), Paraná 

(PR) e na Espanha (ES). Ao longo do semestre, o grupo buscou trabalhar de forma lúdica, sempre 

objetivando proporcionar, aos educandos beneficiários do projeto, um momento leve, de aprendizado 

lúdico, principalmente em consequência da imposição do ambiente de ensino virtual, devido à 

pandemia da COVID-19, que dificulta a relação aluno-professor. 

Os temas trabalhados nos encontros foram sugeridos pelas crianças e o interesse delas foi 

levado em consideração para a elaboração dos materiais e dos recursos utilizados, de modo a suprir 

a demanda educacional de forma interativa e emancipadora. Os encontros ocorreram às segundas-

feiras, durante o período de 15/03/21 a 24/05/21, totalizando 10 atividades, todos realizados via 

plataforma Google Meet, das 14 horas às 15 horas, horário de Brasília. Foram utilizados recursos 

educativos que, conforme Samartinho, Novo e Samartinho (2020), são aliados do processo de 

aprendizagem, auxiliando no despertar do interesse, bem como na participação dos alunos nas aulas. 

São exemplos dos recursos utilizados: jogos on-line como quizzes, jogos de forca e jogos interativos 

pela plataforma Kahoot!, além de relacionar os temas dos encontros com desenhos infantis e filmes, 

de modo a trazer para a realidade das crianças os conteúdos escolhidos. 

Foram trabalhados os seguintes temas dentro da Biologia: roedores, canídeos, felinos, cadeia 

alimentar e dinossauros. Como já mencionado, utilizou-se uma abordagem dinâmica e que 

transpusesse o conteúdo teórico de forma leve e reflexiva, sob uma perspectiva que considerasse a 

realidade de cada criança. Além de abordar características gerais dos grupos biológicos, a equipe 

abordou a importância ecológica dos grupos, habitat, hábitos alimentares, espécies em extinção e 

curiosidades. Também foram confeccionados origamis de papel com as crianças sobre felinos e 

canídeos, como proposta lúdica. Paralelamente, incentivamos que as crianças trouxessem para os 

encontros materiais que colaborassem efetivamente para o desenvolvimento dos temas trabalhados, 
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a exemplo de livros, brinquedos, revistas e cartilhas, além de explorarmos seus conhecimentos 

prévios. 

Para o encerramento do Projeto, ocorreu a construção de um produto final de escolha livre, o 

qual devia ser elaborado pelos alunos da Biologia juntamente com as crianças. O produto final da 

equipe foi um podcast, para o qual as crianças escolheram um animal de sua preferência e 

pesquisaram oito curiosidades a respeito. O conteúdo reunido foi corrigido e a partir dele foi 

elaborado um roteiro. Em seguida, as atividades foram organizadas para viabilizar toda a gravação 

do podcast. Intitulado “Curiosidades do Mundo Animal”, a produção foi disponibilizada na 

plataforma Spotify, conforme consenso, pedido das crianças e mediante consentimento dos pais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A qualidade do ensino a distância pode ser um pouco afetada, já que depende da disciplina e 

autonomia do aluno durante o aprendizado (LIMA, 2020). Os educandos beneficiários do projeto 

apresentam características que demonstram facilidade para aprender, mas, para garantir que as 

crianças tivessem comprometimento durante o período, os alunos do curso de Ciências Biológicas 

solicitaram a presença de todos durante o horário estipulado, para que os encontros fossem de forma 

síncrona. Neles, utilizou-se do método de ensino por perguntas no qual se realizam interações 

discursivas para construção de significados. Esse modelo discursivo-reflexivo tem como unidade 

central o discurso interativo entre o professor, nesse caso, os alunos de Ciências Biológicas, e os 

beneficiários do projeto a partir da formulação de perguntas que atendam às demandas educativas das 

crianças para a atribuição de significados compartilhados (LORENCINI JR., 2019). 

Além da autonomia, é necessário considerar a motivação como elemento fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse fator se evidencia no ensino a distância, sendo considerado 

decisivo para permanência e finalização de um curso, por exemplo (LIMA, 2020). Com a finalidade 

de manter o interesse das crianças, durante os encontros, e encorajar a participação e colaboração de 

todos no processo de construção do conhecimento, a equipe contemplou temas que eram propostos 

pelos educandos, que foram trabalhados em uma perspectiva que considerasse o perfil, o ritmo de 

aprendizagem e as necessidades de cada participante. Um aspecto positivo do ensino remoto mediado 

pela tecnologia e que se verificou no projeto, foi seu maior alcance geográfico, beneficiando crianças 

não só de Belo Horizonte e Região Metropolitana, como também de outros países. 

Aprender e ensinar constitui-se em uma via de mão dupla, como é próprio da extensão 

universitária: 
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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 (PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS, 2006, p.16). 

 

Durante os encontros e o planejamento das práticas educativas, o projeto permitiu ultrapassar 

o conhecimento apenas teórico oportunizando uma experiência de aprendizado mútuo, enriquecedora 

e única no sentido do desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício do profissional biólogo 

educador. 

 

Imagem 1 - Captura de tela do encontro sobre dinossauros 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Imagem 2 - Capa do Podcast produzido como produto final 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo no sistema de ensino remoto, foi possível perceber o envolvimento das crianças ao 

longo do desenvolvimento de todo o projeto. Acreditamos que foi determinante o fato de os temas 

abordados terem sido do interesse de cada um e pela abordagem interativa e participativa adotada. 

Notamos pelo grau de participação que, no decorrer do projeto, as crianças foram ficando mais à 

vontade, levantando mais discussões e trazendo contribuições para o conteúdo proposto. Isso ficou 

ainda mais evidente no planejamento e na elaboração do produto final, quando eles propuseram 

inúmeras ideias e se comprometeram com a produção do podcast. 

Para além disso, consideramos que a Extensão Universitária cumpriu seu papel de articular a 

teoria com a prática, proporcionando formação e interaprendizagem e permitindo o desenvolvimento 

de habilidades. Para nós, do Curso de Ciências Biológicas, foi um contato primordial para nosso 

desenvolvimento acadêmico, favorecendo a futura prática profissional, seja na atuação como 

licenciado ou como bacharel, como professores ou disseminadores do conhecimento científico. A 

relação estabelecida nessa experiência marcou nossa trajetória acadêmica e vida pessoal, sendo 

possível devido ao comprometimento de todos no desenvolvimento do trabalho: alunos de Ciências 

Biológicas, dos beneficiários (crianças e familiares) e equipe do projeto e da orientação oferecida. 

Por fim, pode-se perceber que estratégias para a inclusão de pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação são necessárias para suplementar as demandas educacionais, seja no 

âmbito escolar ou em projetos de extensão, como evidenciado no presente relato. O modelo de ensino 

a distância, quando favorecido por recursos adequados, pode ser uma ferramenta aliada para o 

desenvolvimento das AH/SD, possibilitando a articulação de conhecimentos e compartilhamento de 

experiências que ultrapassam fronteiras. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um relato reflexivo da experiência do Projeto de Extensão Universidade Sustentável, da 
PUC Minas, diante da necessidade de adaptação das práticas de educação ambiental ao contexto da Pandemia da COVID-
19. A educação para a sustentabilidade constitui-se em eixo central do projeto que promove práticas educativas utilizando, 
como suporte principal, o complexo sustentável da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, em espaços integrados 
à natureza e de modo presencial. Na impossibilidade de fazê-lo, em função das medidas de isolamento social impostas, 
as práticas foram remodeladas e repensadas para se adequarem ao modelo virtual durante o ano de 2020. As ações 
concentraram-se na produção de conteúdos e sua divulgação nas mídias sociais, criando novos recursos e estratégias. 
Dados produzidos pelos relatórios das próprias redes sociais revelam resultados positivos em prol da ampliação de uma 
rede de sustentabilidade que contribua para consolidação da PUC Minas Sustentável e de um futuro viável, objetivo maior 
do projeto. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária. Educação Ambiental. Universidade Sustentável. Sustentabilidade 

 

The Sustainable University Project in the context of the COVID-19 pandemic 

 

ABSTRACT 

This paper presents a reflexive account of the experience of the Sustainable University Extension Project, from PUC 
Minas, in view of the need to adapt environmental education practices to the context of the COVID-19 Pandemic. 
Education for sustainability is the central axis of the project that promotes educational practices using, as main support, 
the sustainable complex of PUC Minas, in the Coração Eucarístico Campus, in spaces integrated with nature and in 
person. In the impossibility of doing so due to the measures of social isolation imposed, the practices were remodeled and 
rethought to fit the virtual model during the year of 2020. The actions focused on the production of content and its 
dissemination on social media, creating new features and strategies. Data produced by the reports of the social networks 
themselves reveal positive results in favor of the expansion of a sustainability network that contributes to the consolidation 
of Sustainable PUC Minas and a viable future, the main objective of the project. 
 
Keywords: University Extension. Environmental Education. Sustainable University. Sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 revela-se como um que marcará a história da humanidade. Em um cenário de 

incertezas, alguns consensos parecem se delinear. Há uma percepção generalizada segundo a qual a 
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pandemia do novo coronavírus veio realçar e agravar uma série de mazelas já presentes, acelerar 

processos em curso e impor um sentido de urgência ainda maior a algumas questões prementes. A 

sustentabilidade, entendida de forma ampliada, é uma dessas questões. 

Entende-se que é agora, e não num futuro indeterminado, que a missão da educação em geral 

e da universidade em particular urge ser equacionada em função dos novos paradigmas emergentes, 

como mostram estudos em âmbito global e local. No final do século passado, a problemática 

ambiental tornou-se amplamente discutida pela sociedade e incorporada em núcleos de pesquisa, 

ensino e extensão dentro das Universidades. Para Leite et al. (2010), “espera-se que as IES 

[Instituições de Ensino Superior] não apenas contribuam para o desenvolvimento sustentável por 

meio de suas atividades-fim (ensino-pesquisa-extensão), mas contribuam também, elas próprias, 

através da exemplificação de boas práticas no cotidiano, sejam sob os aspectos físicos, seja pelos 

intelectuais” (LEITE et al.,2010, p. 23). 

Uma iniciativa fundamental da Universidade em direção à sustentabilidade foi a constituição 

da Comissão de sustentabilidade da PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), 

por meio das Portarias R/Nº097/2016 e R/Nº017/2017 e a elaboração do Plano de Sustentabilidade 

da PUC Minas. Tal documento apresenta as premissas iniciais para a institucionalização de ações 

estratégicas e sustentáveis da Universidade, condizentes com as diretrizes e metas de uma 

“Universidade Sustentável” ou PUC Minas Sustentável, ao mesmo tempo que apresenta boas práticas 

em curso naquele momento. 

Diferentes publicações no âmbito da PUC Minas têm evidenciado também boas práticas de 

sustentabilidade. Destaca-se aqui o Relatório de Sustentabilidade 2019, com o objetivo de consolidar 

os resultados alcançados até então pela Universidade. O documento em referência revela três aspectos 

importantes, a saber: ênfase nas ações de gestão; a contribuição do Projeto de Extensão Universidade 

Sustentável na construção de diferentes iniciativas e metas; e a inexistência dos relatos de iniciativas 

que revelam a contribuição social da Universidade no contexto da sustentabilidade. 

Entre as muitas formas de promover a necessária socialização dessa temática, destaca-se a 

expansão das mídias digitais e das redes sociais que testemunhamos. A despeito dos problemas que 

também se revelam como consequências dessa expansão, é desejável que as Universidades sejam 

protagonistas em promover a popularização do conhecimento e a divulgação científica por meio 

desses recursos – demandas que se mostraram ainda mais urgentes no contexto da pandemia e do 

negacionismo da ciência. 

Nesse sentido, considera-se que a extensão universitária exerce uma dupla função: contribuir 

para formação da comunidade acadêmica de modo indissociável com o ensino e a pesquisa, ao mesmo 

tempo em que, em diálogo, proporciona a formação de grupos e segmentos sociais, fora de seus 
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limites. É exatamente nessa perspectiva que o Projeto Universidade Sustentável tem se colocado: 

fomentando uma rede de sustentabilidade na Universidade a partir da integração de parceiros e 

iniciativas; integrando segmentos e iniciativas externas; e promovendo a educação para 

sustentabilidade por meio da educação e divulgação científicas, que se orientam pela reflexão crítica 

e realização de práticas significativas, ainda que em contextos adversos. 

Busca-se, sobretudo, promover um movimento alinhado às agendas globais, em especial aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(2015), em prol da consolidação da PUC Minas Sustentável e de um futuro viável. 

 

2 O PROJETO UNIVERSIDADE SUSTENTÁVEL E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Educação Ambiental é entendida como um processo de formação contínua, participativa e 

dinâmica, no qual o indivíduo é orientado e incentivado a pensar por si mesmo, sentindo-se parte das 

problemáticas ambientais que o cercam e, assim, parte das soluções possíveis. A partir dessa 

autonomia e sentimento de pertença com o seu meio, os educandos também se tornam educadores e 

passam a ser agentes transformadores, participando ativamente da busca de alternativas para a 

redução de impactos ambientais e para a vivência mais harmônica com a coletividade e com a 

natureza. No Brasil, a Educação Ambiental já era trabalhada antes de se criar uma Política Nacional, 

mas a criação desta trouxe uma série de avanços e obrigações legais para a inserção de práticas 

ambientais em diferentes espaços educativos no país. Segundo o Art. 1º da Lei Federal nº 9.795 de 

27 de abril de 1999: 

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e da sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 

 

Ainda, segundo o Artigo 2º da mesma Lei, “A educação ambiental é um componente essencial 

e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999). 

O Projeto de extensão Universidade Sustentável foi criado em 2015, pelo curso de Ciências 

Biológicas e tem por premissa a educação ambiental em todas as suas práticas. Objetiva, entre outros, 

o desenvolvimento de uma agenda que contribua para a implementação de ações estratégias 

sustentáveis na PUC Minas e nas comunidades de seu entorno. Essa agenda é construída em 

consonância com os ordenamentos institucionais como o Plano de Desenvolvimento Institucional da 
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Universidade – PDI 2017-2021 (PUC Minas, 2016), que assume a sustentabilidade entre seus eixos 

estratégicos. 

O projeto contribui para os processos de educação ambiental formal que se realizam na 

Universidade e também atua no âmbito da educação não formal. Nesse sentido, caracteriza-se por 

atender uma heterogeneidade de grupos, utilizar espaços intra e extramuros da Universidade e pelo 

desenvolvimento das práticas educativas de forma crítica e diversa. O público participante dessas 

práticas ambientais é de origem distinta e compreende, além de docentes, discentes e funcionários da 

própria Universidade, também o público externo, como as escolas do entorno e demais regiões, 

projetos de extensão parceiros que atendem crianças, adolescentes e jovens com altas 

habilidades/superdotação, idosos, pessoas privadas de liberdade, grupos de escoteiros e outras 

instituições. 

A inter e a multidisciplinaridade são inerentes não só ao fazer extensionista, mas ao próprio 

conceito e à prática da sustentabilidade. Nesse sentido, representam marcas do projeto que tem 

contemplado, ao longo dos anos, diferentes cursos de todos os Institutos e outras unidades da 

Universidade, inclusive em suas equipes. Como consequência, o projeto incorpora uma diversidade 

de saberes, vivências e experiências docentes, discentes, de funcionários, visitantes e comunidades 

envolvidas nas iniciativas de ensino, pesquisa e extensão. Toda essa diversidade proporciona ao 

Projeto uma riqueza de conhecimento e possibilidades que tem sido a base em todos esses anos de 

existência e amadurecimento. 

O Projeto se apropria de forma intencional e estratégica de alguns espaços do campus Coração 

Eucarístico, dentre os quais: a mata da PUC Minas, onde são realizadas trilhas ecológicas e estudos 

ambientais; a horta universitária, estufa e sementeira – espaços criados como iniciativas do projeto, 

onde são realizados os plantios de mudas, as doações de hortaliças através das feiras orgânicas 

promovidas pelo projeto, aulas práticas e capacitação de alunos, principalmente das licenciaturas de 

cursos parceiros e oficinas diversas; o jardim sensorial, planejado para proporcionar experiências 

educativas e pedagógicas de sensibilização por meio dos 5 sentidos, onde também são realizados os 

encontros do Momento de Espiritualidade Ecológica, em parceria com a Pastoral Universitária; a 

lagoa da PUC que abriga parte da fauna local da universidade e, por fim, a composteira, importante 

ação em parceria com a Proinfra que ajuda na melhoria contínua da gestão de resíduos através da 

produção de matéria orgânica. Todos esses equipamentos compõem o Complexo Sustentável, 

planejado para ser um lugar acessível a diferentes grupos. 
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Figura 1 - Horta Universitária e Sementeira 

 
Fonte: Acervo Pessoal - Projeto Universidade Sustentável, 2021. 

 

Todos os espaços constituem-se como importantes ferramentas pedagógicas que viabilizam a 

experimentação, as trocas de conhecimento e a aprendizagem nas práticas de educação ambiental. As 

ações buscam incentivar o público a um estilo de vida mais sustentável, compartilhando anseios e 

convocando corresponsabilidades para a promoção de iniciativas e soluções que visem a garantir o 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e promova, na prática, mudanças de hábitos, de 

costumes e de comportamentos individuais e coletivos. 

No ano de 2020, o mundo foi surpreendido pela notícia do reaparecimento de um Coronavírus 

responsável pela denominada COVID-19. Nos primeiros meses, daqui do Brasil, acompanhamos 

pelos noticiários o aumento do número de infectados e infelizmente também o aumento do número 

de mortes. Em março do mesmo ano, medidas emergenciais tiveram que ser tomadas, entre as quais, 

o isolamento social. As instituições de ensino também tiveram que se adaptar. Assim, a PUC Minas, 

entendendo a necessidade de manter a segurança da comunidade acadêmica e, ao mesmo tempo, a 

continuidade do ensino, decretou o remanejamento de suas atividades para modelo remoto, 

demandando rápida adaptação de todos para o novo cenário. Os projetos de extensão também 

precisaram se reorganizar e criar estratégias efetivas para manter as suas ações em andamento. 

Assim, no contexto de pandemia, diferentes desafios apresentaram-se para a continuidade do 

trabalho de educação ambiental realizado pelo Projeto. A impossibilidade de uso presencial do 

complexo sustentável impôs a necessidade de repensar os planejamentos, as experimentações e as 

práticas, o que, por outro lado, abriu novas possibilidades e formas de fazer. Algumas das 

experiências são apresentadas no presente relato. 
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2.1 Experiências Remotas 

 

No presente capítulo, discorreremos sobre as estratégias e procedimentos metodológicos 

adotados para a realização de práticas ambientais em modelo remoto, bem como percepções, 

aprendizados e discussões a partir das experiências descritas. 

 

2.1.1 Transmissão ao Vivo – Lives 

 

Foram promovidas dez lives pelo projeto com a participação de professores da Universidade. 

A primeira, em abril, contou com a participação do professor André Rocha Franco, um dos 

idealizadores do projeto e a Professora Virginia Simão Abuhid, atual coordenadora do Projeto 

Universidade Sustentável, convidados para um diálogo sobre importância da extensão universitária e 

contar sobre a história e desafios do projeto. Representou também uma oportunidade para analisarmos 

o uso e a aceitação do formato de lives pelo público. Observamos que houve a participação massiva 

de alunos, principalmente de ex-integrantes do projeto e, a partir daí, demos continuidade ao 

calendário proposto de lives quinzenais. 

A segunda live contou com a participação da empresa Permear Educação Ambiental, formada 

por alunos extensionistas do projeto, com o tema “Uma conversa sobre Hortas Urbanas: Conexões e 

aproximações”. Na sequência, os temas e convidados foram: “Ranking de Universidades Sustentáveis 

UI Green Metric e perspectivas do Projeto Universidade Sustentável 2020”, com a ex-extensionista 

e técnica do Projeto à época, Raissa Almeida; “Educação Ambiental e PUC Minas Sustentável”, com 

o professor Eugênio Batista Leite; “Identidade Cultura e Meio ambiente”, com a professora Juliana 

Caputo. “Preservação Ambiental: O papel da PUC Minas nas Unidades de Conservação”, com o 

professor Miguel Ângelo Andrade; “Momento de Espiritualidade Ecológica”, com o professor Helder 

de Souza, membro da pastoral universitária. 

A live apresentada na sequência foi motivada por uma homenagem a um colaborador da 

Universidade e do projeto – “Joãozinho: 40 anos de sustentabilidade na PUC Minas”. Com a 

participação de centenas de pessoas ao vivo, a iniciativa tornou-se ainda mais especial com o 

falecimento do funcionário, no mesmo ano. 

A live seguinte abordou o tema “Coronavírus e Meio Ambiente”, com o professor Henrique 

Paprocki, e, por fim, promovemos “Biomas Brasileiros” em dezembro, com o professor Alecir 

Moreira. A estratégia adotada de convidar extensionistas e professores próximos, de cursos parceiros 

do Projeto, favoreceu a comunicação, a mobilização, a divulgação e o alcance dos resultados 

esperados. Uma estratégia se mostrou interessante nesse sentido: alguns dias antes, nós abríamos a 
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caixa de perguntas (ferramenta do Instagram) em um stories para que fossem enviadas perguntas 

sobre o tema da semana. No momento das lives, o público participou ativamente levantando 

questionamentos e comentários, que eram lidos simultaneamente como forma de incentivo à 

interação. As lives foram sempre em formato de bate-papo, com a mediação de um extensionista do 

projeto, tiveram a duração de pouco mais de 1 hora e foram realizadas em terças e quintas-feiras, por 

volta das 19 horas. O público foi em média de 150 pessoas assistindo ao vivo, além das visualizações 

das lives gravadas e salvas no Instagram. 

 

Figura 2 - Divulgação das Lives  

 
Fonte: Instagram @dcbio_sustentavel, 2021. 

 
2.1.2 II Fórum de Sustentabilidade 

 

Em 2019, o Projeto Universidade Sustentável, em parceria com o Núcleo de Meio Ambiente 

e Saúde e com a Pró-Reitora de Extensão, realizou o I Fórum de Sustentabilidade da PUC Minas, 

contando com a participação de parceiros como a Gerência de Promoção à Saúde da Prefeitura de 

Belo Horizonte, a Liga Acadêmica de Meio Ambiente e Ecologia do curso de Ciências Biológicas e 

a Sistêmica Empresa Júnior dos cursos de Geografia e Biologia. A programação do primeiro fórum 

teve a participação de importantes “atores da sustentabilidade” da Universidade, como o Pró-reitor 

de Logística e Infraestrutura da PUC Minas, o Pró- reitor da PUC Minas em Betim, entre outros, com 

o objetivo era divulgar e discutir ações e boas práticas sustentáveis na nossa Instituição.  

O evento se mostrou fundamental para o diálogo entre os setores da Universidade, tendo sido 

possível identificar ações exercidas pela PUC Minas no âmbito da gestão e sugerir novas abordagens. 
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Percebemos então a necessidade de ampliarmos o diagnóstico acerca das iniciativas acadêmicas em 

prol da Sustentabilidade, e de darmos continuidade ao fórum como espaço de divulgação e de debate. 

Neste ano de pandemia, foi necessário repensar as estratégias e aderimos ao modelo virtual, adotando 

como tema do II Fórum: “Construções para Sustentabilidade na PUC Minas, Iniciativas e Desafios 

Vividos na Academia”.  

Reportamo-nos aos institutos por meio de seus diretores, solicitando que compartilhassem 

conosco a visão, as iniciativas, os projetos acadêmicos, bem como os desafios relacionados à 

promoção da sustentabilidade no âmbito do Instituto sob sua direção. Organizamos o II Fórum de 

Sustentabilidade com a apresentação do vídeo, compilado das falas dos representantes dos institutos, 

com pouco mais de 1 hora de duração, no canal do Projeto na plataforma YouTube. O lançamento do 

vídeo aconteceu no dia 07 de dezembro de 2020, e tivemos a participação de alunos, professores, 

coordenadores dos institutos e demais convidados ao vivo no chat da rede social, enquanto assistimos 

à produção audiovisual. A experiência permitiu conhecer mais sobre os trabalhos desenvolvidos na 

PUC Minas considerando a dimensão acadêmica e revelando a visão de cada instituto acerca de como 

entendem a sustentabilidade e como se desenvolvem práticas sustentáveis em cada um. Acreditamos 

que a produção desse vídeo é parte de um alinhamento de agendas e demandas globais, nacionais e 

regionais, e acreditamos na importância e relevância de construirmos, juntos, a sustentabilidade na 

PUC Minas, cujos atores nos parecem cada vez mais conscientes nesse sentido. 

 

2.1.2.1 Oficinas On-line 

 

A organização do II Fórum de Sustentabilidade, planejado para ser realizado de forma virtual, 

foi dividida em duas etapas: produção do vídeo relatado e planejamento e realização de momentos 

interativos de formação. O desafio para o Projeto era manter a dinâmica de oficina, contendo algum 

tipo de prática diferente de lives ou palestras. Dessa forma, as oficinas foram planejadas, 

considerando-se: a) escolha dos temas alinhados ao contexto de isolamento social e das discussões 

sobre saúde e meio ambiente; b) facilidade do público em realizar algum tipo de prática em suas 

casas; e c) o cuidado na transposição didática do conteúdo, para um formato mais interativo possível. 

Assim, os temas escolhidos para as oficinas realizadas entre os dias 02 a 04 de dezembro foram: 

Aproveitamento Integral dos Alimentos, Cuidados Naturais com a Pele e Produtos de Limpeza 

Naturais.  

Esses temas levaram em consideração o aumento de pessoas em casa em período integral e, 

logo, o incentivo a práticas diárias de uma forma mais sustentável. Para todas as oficinas, houve a 

preparação de vídeos produzidos por alunas extensionistas, com o passo-a-passo das receitas e dicas, 
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além da produção de cartilhas. Estas contemplavam todas as informações ministradas nas oficinas 

on-line e foram produzidas para que o público participante pudesse ter acesso ao material e 

compartilhá-lo com outras pessoas. As oficinas foram realizadas na plataforma Teams, abertas para 

também o público externo. Durante as oficinas, houve interação dos participantes que, ao final, 

receberam um link para avaliação da atividade O retorno revelou a satisfação de todos pela 

oportunidade e com o trabalho desenvolvido. 

 

2.1.3 Série de postagens nas redes sociais 

 

No ano de 2020, iniciamos um planejamento de postagens para as redes sociais mais 

direcionado, principalmente por entender a importância das redes como principal meio de educação 

ambiental via divulgação científica. As séries definidas para publicações semanais foram: 

 

● Relatório de Sustentabilidade PUC Minas – Toda segunda-feira, mostramos o que a 

Universidade PUC Minas tem desenvolvido ao longo dos anos para se tornar uma 

instituição referência no quesito sustentabilidade e educação ambiental. Todas as ações 

apresentadas são baseadas no Relatório de Sustentabilidade desenvolvido pela Pró-reitoria 

de Logística e Infraestrutura (PROINFRA) no ano de 2019. 

● U.S Ensina – O objetivo era trazer temas atuais e relevantes nas postagens, explicando, de 

forma simples, termos, conceitos e dúvidas referentes a esses temas. Por exemplo: “Qual 

a importância ambiental em proteger manguezais e restingas? (no período no qual se 

discutia mudanças na legislação pertinente ao tema). “Você sabe a relação entre os 

desmatamentos na floresta amazônica e cerrado com os incêndios no pantanal?”, entre 

outros. 

● Dica U.S. – foi uma série criada para recomendar filmes, documentários, projetos 

socioambientais na cidade e outras dicas que entendemos serem relevantes para os 

seguidores das redes sociais do projeto e que poderiam incentivar uma maior interação. 

 

2.1.4 Apoio às disciplinas e às Parcerias 

 

O Projeto se alia a diversos cursos e disciplinas na Universidade, prestando apoio e suporte 

didático-pedagógico para as discussões relativas à sustentabilidade e a práticas de educação 

ambiental. A produção de novos conteúdos e a ampliação das redes sociais do projeto potencializaram 

esse apoio no período de ensino remoto. Assim, durante as aulas no período letivo remoto, foi criado 
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o canal do projeto na plataforma do YouTube, disponibilizados e produzidos vídeos com temas 

específicos, atendendo a demanda de professores. São exemplos as disciplinas de Educação 

Ambiental dos cursos de Geografia e de Ciências Biológicas e Seminários em Biologia. 

O Projeto manteve, ainda, outras parcerias durante o período em questão. Uma iniciativa de 

recepção de calouros para toda a Universidade constitui-se em outro exemplo. Trata-se do “2º 

Circuito Cultural”, planejado pelo Movimento Acadêmico Solidário (M.A.S.) em parceria com o 

Projeto Universidade Sustentável e a Pastoral Universitária. O evento ocorreu através de uma live 

transmitida pelo canal do projeto no YouTube, e contou com a participação de pelo menos um aluno 

representante de cada curso da PUC Minas, que realizou uma apresentação artística – poesias, música, 

produções audiovisuais ou apresentação de projetos realizados nos cursos. A participação dos 

convidados durante a transmissão ao vivo gerou uma grande interação e acreditamos que o objetivo 

principal de acolher os calouros foi cumprido, para além do esperado. 

Destacamos ainda a participação remota do Projeto no Seminário de Extensão 2020 

promovido pela Proex, com o tema “Novas Conexões em tempos de Pandemia”, em que ofertamos 

uma oficina virtual por tema Agricultura Urbana: Conexões e Aproximações. A escolha do tema da 

oficina foi norteada pelos mesmos parâmetros adotados para o II Fórum de sustentabilidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destaca-se uma questão que afeta ao ensino superior que, no cenário da pandemia, ganhou 

novos contornos: o compromisso com uma educação científica de qualidade, garantindo a 

democratização do conhecimento produzido, comprometendo-se com a popularização e a divulgação 

da ciência. Nesse mesmo contexto de pandemia, destaca-se a utilização de dispositivos móveis e 

computadores com acesso à internet como um instrumento de apoio pedagógico fundamental para a 

continuidade do trabalho educativo.  

A internet permite a conexão de pessoas, proporciona o conhecimento de novas realidades e 

culturas e desenvolve a aprendizagem através do intercâmbio e do aprendizado colaborativo; porém, 

a despeito do acesso à educação e da inclusão digital configurarem-se como um direito, muitos 

permanecem excluídos. Essa realidade ficou ainda mais exposta a partir do início do isolamento social 

e da necessidade de escolas e demais instituições em migrarem as aulas para o regime remoto. 

Considerando as experiências de 2020, o projeto Universidade sustentável ampliou suas ações 

de educação científica mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, tendo, como foco, a 

sustentabilidade dentro e fora da universidade.  
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Para o projeto em questão, a alternativa de migrar as atividades para o sistema remoto por 

meio das mídias sociais revelou-se surpreendentemente positiva e eficaz na continuidade das práticas 

ambientais. Acreditamos que isso se deu em função de as propostas terem sido planejadas para 

promover a participação ativa do público, interno e externo à PUC Minas. Ao final, percebemos que, 

apesar de habituados a desenvolver discussões ambientais em espaços integrados à natureza, a falta 

desse instrumento pedagógico não inviabilizou a mobilização de importantes parceiros internos e a 

continuidade da educação ambiental, que ultrapassa os espaços físicos e alcança a todos e de todas as 

formas nos espaços virtuais. A extensão universitária se viabilizou remotamente, a despeito dos 

receios iniciais. 
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RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma proposta de valorização dos futuros docentes 
durante seu processo de formação, visto que incentiva a formação de professores nas Instituições de Ensino Superior e 
oferece experiências no ambiente escolar, além de compreender a infraestrutura de uma escola de educação básica. 
Pensando no futuro da educação, as metodologias ativas auxiliam na autonomia e participação dos educandos, a partir de 
diferentes estímulos no processo ensino e aprendizagem. O objetivo deste trabalho é relatar as experiências dos 
graduandos da Licenciatura em Ciências Biológicas, durante a realização de atividades do PIBID/PUC Minas no 1º 
semestre de 2021. As atividades, realizadas de forma remota, focaram no uso de metodologias ativas de gamificação e de 
sequências didáticas no ensino remoto, em função da pandemia da COVID-19. As atividades foram realizadas com os 
alunos da 1ª série do ensino médio do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Os dados 
apresentados indicam que a videoaula sobre Sistema Circulatório e Imunológico, o jogo Immuno Rush e a construção da 
sequência didática, contribuíram para a aprendizagem dos alunos. 
 
Palavras-chaves: PIBID. Formação Docente. Gamificação.  Aprendizado. Regime Remoto. 

 

The Use of active methodology and Didactic Sequence                                                           

for the Teaching of Biology in the Midst of Pandemic 

 
ABSTRACT 

The Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) is a proposal for valuing future teachers during 
their training process, since, encourages teacher training in higher education institutions and offers experiencias in the 
school environment, in addition to understanding the infrastructure of a basic education school. Thinking about the future 
of education, active methodologies help in the autonomy and participation of students, from different stimuli in the 
teaching and learning process. The objective of this work is to report the experiences of the undergraduate students of the 
Biological Sciences course, during the performance of PIBID/PUC Minas activities in the 1st half of 2021. The activities, 
carried out remotely, focused on the active gamification methodologies and didactic sequences in remote education, 
depending on the COVID-19 pandemic. The activities were carried out with the students of the 1st year of high school 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). The data presented indicate that the video lesson 
on circulatory and immune system, the game Immuno Rush and the construction of the didactic sequence, contributed to 
the students' learning. 
 
Keywords: PIBID. Teacher Training. Gamification. learning. Remote Regime. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), efetivado em 2007 pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), visa incentivar a formação docente nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e proporcionar experiências aos seus bolsistas no âmbito escolar, ajudar os futuros 

docentes a compreender a infraestrutura de uma escola de educação básica, além de ser um programa 

muito importante para ocasionar melhoria nas escolas públicas, no que se refere ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que mede a qualidade do ensino no país e estabelece 

metas para a melhoria do ensino (BRASIL, 2018). 

O novo ciclo do PIBID teve início em outubro de 2020 e finaliza em março de 2022. O 

programa envolve a oferta de vagas de bolsistas e voluntários para graduandos dos cursos de 

licenciatura, por meio de um edital promovido pela própria CAPES. Assim, os alunos selecionados 

passam a desenvolver projetos em escolas públicas parceiras, com a ajuda dos professores preceptores 

das escolas públicas selecionadas. A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

está participando do Programa, através das seguintes áreas da licenciatura: Ciências Biológicas, 

Física, Letras, Matemática e Pedagogia.  

A fim de garantir os objetivos do PIBID, o curso de Licenciatura de Ciências Biológicas da 

PUC Minas possui o grupo do Núcleo da Biologia, que foi dividido em três equipes para a realização 

das atividades. As equipes foram divididas de acordo com as escolas selecionadas para o programa, 

sendo elas a Escola Estadual Professor Leon Renault, Escola Estadual Lúcio dos Santos e o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). 

Em função da pandemia da COVID-19, as atividades o Edital 2/2020 do programa estão sendo 

desenvolvidas de forma remota, devido à impossibilidade das aulas presenciais nas escolas, fazendo 

com que bolsistas e voluntários, professores preceptores e coordenadores se adaptassem para 

desenvolver o programa durante esse período, assegurando o seu compromisso social com a 

comunidade escolar, o que destaca o caráter de extensão universitária do PIBID.  

O regulamento da extensão universitária da PUC Minas (PROEX 2015) destaca os objetivos 

da extensão universitária que são vivenciados nas atividades e metodologias do PIBID, tais como: 

promover a interlocução entre saber acadêmico e outros saberes, fomentar a produção de novos 

conhecimentos, capazes de ampliar a compreensão de mundo, dentre outros. É nesse contexto, que o 

presente trabalho tem por objetivos: a) apresentar as experiências vivenciadas pelos alunos/autores 

do PIBID Biologia, mediadas pelo professor preceptor, na realização de uma das várias atividades 

desenvolvidas com e para os alunos da turma de 1ª série do E.M. integrado ao curso técnico de 
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Equipamentos Biomédicos do CEFET-MG; b) analisar o uso de metodologias ativas de 

“gamificação” e de sequência didática durante o período remoto escolar, com o intuito de determinar 

como essas ferramentas impactam na aprendizagem dos alunos. 

 

2 METODOLOGIAS ATIVAS  

 

As metodologias ativas são maneiras diferentes de ensino, que buscam uma maior autonomia 

e participação do aluno no desenvolvimento de atividades, a partir de problemas e situações reais, 

fazendo assim com que o estudante seja o centro do processo de aprendizagem e responsável pela sua 

própria construção de conhecimento (GAROFALO, 2018). Uma característica muito relevante da 

utilização das metodologias ativas vai ao encontro da intenção de personalizar os percursos de 

aprendizagem dos alunos, proporcionando uma melhor compreensão da aprendizagem (NOFFS, 

2019).  

As metodologias ativas tendem a ser benéficas aos alunos por aumentar tanto o interesse 

destes pelo conteúdo, quanto à aquisição de conhecimento feita de modo mais lúdico e eficiente, e, 

ainda, melhorar a capacidade de resolver problemas por meio de projetos colaborativos 

(VALERIANI, 2019).  

 

3 GAMIFICAÇÃO 

 

Uma das formas de introduzir as metodologias ativas em sala de aula é através da 

“gamificação”, que pode ser entendida como o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar 

pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em 

ambientes fora do contexto dos jogos (CARVALHO, 2016). Os jogos são atrativos não apenas pela 

atividade de jogar propriamente dita, mas pelo prazer e experiências proporcionados ao indivíduo. 

Podemos destacar as sensações de adrenalina, aventura, o desafio e o fato de estar imerso em uma 

atividade divertida, sozinho ou com amigos, sem a obrigatoriedade e a imposição que neutralizam a 

sensação de divertimento e prazer (MCGONICAL, 2012). Entre os benefícios da “gamificação” na 

educação estão: estimular o trabalho em equipe, tornar o assunto mais atrativo, colaborar com a 

fixação do conhecimento por meio de canais multissensoriais, aumentar a motivação dos alunos, 

melhorar as habilidades de comunicação dos alunos, entre outros (NOEMI, 2019).  
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4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A sequência didática (SD) é uma unidade de análise que permite a avaliação sob uma 

perspectiva processual, incluindo as fases de planejamento, aplicação e avaliação (MORAIS; 

SANTOS, 2015). Ela atua com a proposta de um elo de fortalecimento entre as etapas de 

aprendizagem, entre teoria e prática desenvolvidas em sala de aula (GIORDAN et al., 2011). Segundo 

os autores, a sequência didática apresenta cinco etapas, sendo elas: análise anterior, realizando um 

levantamento prévio do conteúdo (pré-teste); elaboração e análise de pressuposições, do que é mais 

preciso trabalhar nessa sequência didática; aplicação da sequência didática em si, conteúdo; análise 

posterior, em que é realizado o levantamento posterior ao conteúdo (pós-teste) e análise e validação 

dos dados obtidos nas etapas, gerando assim um comparativo da aprendizagem da sequência didática, 

de um antes e depois obtidos pelo pré- e pós-teste (MÉHEUT, 2005). 

 

5 METODOLOGIA 

 

Sob a orientação do professor preceptor, o tema escolhido para o desenvolvimento da 

atividade foi: Sistema Circulatório e Imune. A atividade foi desenvolvida para ser aplicada aos alunos 

de uma turma da 1ª série do E.M. CEFET, na qual o professor preceptor do PIBID ministra suas aulas. 

Após a escolha do tema, a atividade foi desenvolvida de acordo com as etapas da SD. A primeira 

etapa foi a de construção e aplicação do pré-teste sobre o tema escolhido. Para isso, foi utilizada a 

plataforma Google Forms, onde sete questões sobre o tema - sendo quatro questões discursivas e três 

questões de múltipla escolha - foram aplicadas aos alunos para mensurar o conhecimento dos mesmos 

sobre o tema e quais partes deveriam ter maior foco na segunda etapa da SD. 

 A terceira etapa consistiu na construção de uma videoaula de no máximo dez minutos 

sobre o tema, para isso foi utilizado o software para criação de animações de vídeo chamado 

VideoScribe. Na videoaula, foram abordados o que é o Sistema Circulatório, seus componentes, tipos 

de circulação, além de explicar o que é o Sistema Imune, seus componentes e como o sistema ajuda 

na defesa de invasores no nosso corpo, tudo isso atendendo a Competência Específica de Ciências da 

Natureza, n°2, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o a qual afirma que o aluno deve ser 

capaz de: 

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para 
elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos 
e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. (BRASIL, 2018, 
p.553). 
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Além disso, foi contemplada a habilidade EM13CNT203 que prevê que o estudante deve ser 

capaz de: 

avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e 
no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria 
e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações 
sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.  (BRASIL, 2018, 
p.557) 

 

Após a conclusão da videoaula, esta foi disponibilizada na plataforma YouTube, pelo link 

https://www.youtube.com/watch?v=eRqB5Qd5FwU, para que os alunos pudessem assisti-la. A 

Figura 1 mostra uma das telas da videoaula. 

 

Figura 1 - Videoaula sobre o Sistema Circulatório e Imune publicada no Youtube 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Para completar o aprendizado da terceira etapa, foi utilizado o jogo digital: Immuno Rush 

(Figura 2), desenvolvido em 2016 pela Universidade Federal de São Paulo (USP), com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), disponível para download na 

App Store e Google Play. O jogo, que contém 15 níveis, tem como objetivo proteger o corpo humano 

da invasão de patógenos, como vírus, bactérias, fungos e para isso o jogador deve construir torres e 

armadilhas, posicionando estrategicamente células de defesa do corpo humano, para evitar a invasão 

dos inimigos, fazendo assim com que o jogador entenda como cada célula de defesa do nosso corpo 

age sob ataque de patógenos. Juntamente com o link para download do jogo, foi enviado também um 

formulário do Google Forms para que os alunos pudessem contar até qual nível eles alcançaram no 

jogo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRqB5Qd5FwU
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Figura 2 - Jogo Immuno Rush 

 
Fonte: Adaptado de Manifesto Game Studio, 2021. 

 

Para finalizar a atividade, foi desenvolvida a quarta e quinta etapa da SD, que consistiram na 

elaboração e aplicação do pós-teste para mensurar como foi o aprendizado e desenvolvimento do 

aluno durante o processo de ensino. Assim como na primeira etapa, foi utilizada a plataforma Google 

Forms e o formulário possuía cinco questões idênticas ao pré-teste, sendo acrescentado ao final 

perguntas de satisfação sobre a videoaula e o jogo utilizado (Anexo I).  

Vale salientar que todos os links necessários, para a aplicação dessas três etapas aos alunos, 

foram disponibilizados pelo professor preceptor via Microsoft Teams, uma das plataformas escolhidas 

pelo CEFET para as aulas no regime remoto, e em nenhum formulário aplicado foi cobrado o nome 

dos alunos para que estes tivessem maior liberdade na hora de responder o questionário. 

 

6 RESULTADOS 

 
Foram obtidas 20 respostas na aplicação do pré-teste. Após análise e correção das questões, 

pudemos avaliar que os alunos já possuíam um conhecimento prévio sobre o “Sistema Circulatório e 

Imune”, porém, mesmo apresentando algum tipo de conhecimento, observaram-se algumas 

dificuldades, como exemplo, na diferenciação dos tipos de circulação. 

Após assistirem à videoaula, os alunos responderam ao pós-teste. Nesse, obtivemos 16 

respostas e com a análise e correção das questões, notamos o claro esclarecimento das dúvidas e 

desenvolvimento na aprendizagem dos alunos. Os Gráficos 1 e 2 apresentados abaixo mostram 

exatamente esse progresso; neles estão relacionadas as porcentagens de acertos e erros nas questões 

repetidas nos testes aplicados, notamos que em todos os casos houve uma crescente de acertos e 

decréscimo dos erros no pós-teste: 
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Gráfico 1 - Porcentagens de acertos nas questões dos pós e pré teste 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021 

 

Gráfico 2 - Porcentagens de erros nas questões dos pós e pré teste 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Em relação ao jogo, podemos perceber um maior engajamento da turma em sua execução, já 

que obtivemos 28 respostas sobre o nível do game que alcançaram. Na Tabela 1, estão listados os 

níveis do jogo e a quantidade de alunos que alcançaram e pararam de jogar: 

 

Tabela 1 - Relação dos níveis do jogo e quantidade de alunos que os alcançaram 

NÍVEL DO JOGO QUANTIDADE DE ALUNOS QUE CHEGARAM AO NÍVEL 

Pele - Nível 1 
Pele - Nível 2 
Pele - Nível 3 

1 
4 
1 

Pulmão - Nível 1 
Pulmão - Nível 2 
Pulmão - Nível 3 

1 
3 
3 

Intestino - Nível 1 
Intestino - Nível 2 
Intestino - Nível 3 

2 
3 
1 

Coração - Nível 1 
Coração - Nível 2 
Coração - Nível 3 

3 
1 
1 
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NÍVEL DO JOGO QUANTIDADE DE ALUNOS QUE CHEGARAM AO NÍVEL 

Cerébro - Nível 1 
Cerébro - Nível 2 
Cerébro - Nível 3 

2 
2 
0 

Fonte: Acervo dos autores, 2021. 
 

Ainda no pós-teste, solicitamos aos alunos para avaliar a videoaula em uma Escala Likert de 

satisfação, sendo o número 1 dado a “muito insatisfeito” e o número 5 para “muito satisfeito”. 68,8% 

dos alunos responderam que ficaram “muito satisfeitos” com a aula, 25% disseram-se “satisfeitos” e 

6,3% neutros, atentando assim os nossos objetivos quanto à videoaula. Esses dados estão retratados 

no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Pesquisa de satisfação da videoaula 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Pedimos, também, para que os alunos avaliassem o jogo aplicado utilizando a mesma lógica 

da Escala Likert. Nesta pesquisa, 50% dos alunos se mostraram “muito satisfeitos" com o jogo, 31,3% 

“satisfeitos”, 6,3% "neutros" e 12,5% “insatisfeitos”. Atendendo também os nossos objetivos quanto 

ao uso do jogo, como pode ser visto no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Pesquisa de satisfação do jogo Immuno Rush 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 
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Ao final do pós-teste foi adicionada uma pergunta, a fim de avaliar a satisfação dos alunos em 

relação a aprendizagem do conteúdo. Abaixo transcrevemos os comentários de 4 alunos: 

 

“As informações sobre vacina e vírus, uma vez que nos últimos meses esse assunto é 

frequentemente mencionado, foram as que mais atraíram minha atenção. Em razão disso, foi 
interessantíssimo ter acesso a esse conteúdo de forma tão didática e criativa.” 
 
“Estudar o sistema imune e poder ter uma perspectiva e aprofundamento desses sistemas por 

meio do jogo Imuno Rush, essa combinação foi muito interessante e me auxiliou a engajar 
no conteúdo.”  
 
“A forma simples dos estudantes abordarem o conteúdo, fazendo com que fosse de fácil 

entendimento.” 
 
“Eu gostei bastante da explicação leve e sucinta do conteúdo, com vídeos rápidos e 

dinâmicos. Além disso, o jogo escolhido pelo grupo fixou melhor o aprendizado das células 
de defesa, por exemplo.” 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A experiência relatada foi de extrema importância para nossa formação como futuros 

docentes, atendendo assim um dos principais objetivos do PIBID, que é a introdução e vivência dos 

futuros professores no contexto escolar. Santiago (2019) relata que o PIBID altera, profundamente e 

de modo positivo, os percursos daqueles que dele participam. É um espaço que permite instituir 

relações entre escolas básicas públicas e universidades – de diagnóstico, de análise, de interpretação, 

de diálogo, de produção de saberes, de construção de sujeitos, e, por fim, de profissionais e cidadãos. 

Desse modo, o PIBID torna-se um importante programa que contribui para a melhoria educacional 

no país. 

Com essa experiência, podemos perceber que a utilização da sequência didática é um método 

eficiente por ajudar o docente na elaboração de sua aula, no conhecimento das dificuldades e 

facilidades dos seus alunos antes e após a aula ministrada, na observação do progresso da 

aprendizagem dos discentes e na busca por melhores métodos para o ensino. Podemos perceber 

também o quão importante é a utilização de metodologias ativas para o ensino e aprendizagem do 

aluno. Essas metodologias geram uma maior autonomia e engajamento dos alunos, como podemos 

perceber nos resultados apresentados em relação a utilização do jogo na turma.  

Vale ressaltar que os atuais estudantes do ensino médio brasileiro são da Geração Z, conhecida 

com os primeiros nativos digitais. Essa geração não conheceu um mundo onde não existiam 

computadores, celulares, internet, jogos e outros elementos tecnológicos, por isso introduzir esses 

elementos no ensino e aprendizado do aluno por meio de metodologias ativas é essencial para os dias 
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atuais, não apenas em tempos de pandemia, pois traz o contexto do dia-a-dia do aluno para a sala de 

aula ajudando-o em sua aprendizagem. 
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ANEXO 1 

PERGUNTAS UTILIZADAS NO PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE: 

Questão 1 - Quais são os componentes do sistema circulatório? 

Questão 2 - Qual a diferença entre pequena e grande circulação? 

Questão 3 - A pressão sanguínea é maior em qual tipo de vaso sanguíneo? 

a) veia 

b) vênulas 

c) arteríolas 

d) artérias 

e) capilares 

Questão 4 - Qual a principal função do Sistema Imunológico? 

Questão 5 - (UFMG) A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, 

vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, 

os postos de saúde estão aplicando, também, a vacina contra pneumonia pneumocócica. É correto afirmar que essas 

vacinas protegem porque: 

a) são constituídas de moléculas recombinantes. 

b) contêm anticorpos específicos. 

c) induzem resposta imunológica. 

d) impedem mutações dos patógenos 
 

PERGUNTAS EXCLUSIVAS DO PÓS-TESTE: 

QUESTÃO 6 - Sobre a vídeo aula como você avalia, sendo que 1 corresponde a nada satisfeito e 5 corresponde a muito 

satisfeito.  

QUESTÃO 7 - Sobre o jogo "Imuno Rush" como você avalia, sendo que 1 corresponde a nada satisfeito e 5 corresponde 

a muito satisfeito.   

QUESTÃO 8 - O que você achou mais interessante no conteúdo abordado? 
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Oficinas de Comunicação Aumentativa e Alternativa e                                                          

Informática Acessível em Tempos de Pandemia 
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RESUMO 

O presente texto se pretende um relato de experiência sobre a prática extensionista do Projeto Casa do Aprender, projeto 
de extensão universitária da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da PUC Minas, que oferece oficinas de informática e 
comunicação alternativa para pessoas com deficiência, a fim de lhes proporcionar autonomia e independência em 
atividades cotidianas. Tendo em vista o contexto no qual nos encontramos, buscamos relatar como se dá o trabalho com 
as pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE) em tempos de pandemia, considerando as estratégias 
pedagógicas utilizadas nas atividades remotas, que são o cerne de nossa metodologia. Para tal, aplicamos questionários 
online com o objetivo de compreender as dificuldades e avanços no desenvolvimento das Pessoas com Deficiência (PcD) 
que foram percebidos pelos seus pais e/ou responsáveis e pelas extensionistas que realizam os atendimentos. Dessa 
maneira, foi possível notar a importância de um trabalho que leve em conta as peculiaridades dos alunos, promovendo 
melhorias em seu processo de ensino-aprendizagem a partir de uma etapa de acolhimento e escutatória. 
 
Palavras-chave: Oficinas. Informática. Comunicação Aumentativa e Alternativa. Extensão Universitária. 
 

Augmentative and Alternative Communication                                                              

Workshops and Accessible Computing in Pandemic Times 

 

ABSTRACT 

This text presents an experience report on the extension practice of the Casa do Aprender Project, a university extension 
project of PROEX (Pro-Rector of Extension) of PUC Minas, which offers workshops on information technology and 
alternative communication for people with disabilities, to provide them autonomy and independence in daily activities. 
Given the current context, we seek to report how work is done with people with special educational needs in pandemic 
times, considering the pedagogical strategies used in remote activities, which are the core of our methodology. For this 
reason, we applied online questionnaires in order to understand the difficulties and advances in the development of PwD 
(People with Disabilities) that were perceived by their parents and/or guardians and by the extension workers who carry 
out the services. Thus, it was possible noticing the importance of a work that takes into consideration the characteristics 
of students, so that there is a process of welcoming and listening to them in order to promote improvements in their 
teaching-learning process. 
 
Keywords: Workshops. Computing. Alternative and Augmentative Communication. University Extension. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Casa do Aprender surgiu em 2018, em conjunto com a Rede Incluir, na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), campus Coração Eucarístico, tendo como 

escopo desenvolver alternativas adequadas para uma aprendizagem funcional, autonomia, 

empoderamento e qualificação para a inserção no mercado de trabalho e/ou práticas sociais, 

utilizando recursos de informática acessível e Comunicação Alternativa para jovens e adultos com 

deficiência intelectual ou neuromotora, transtornos, entre outras Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE). 

Neste ano de 2021, o Projeto conta com participações fundamentais que lhe dão vida e sentido, 

a saber: a equipe de extensão, composta pela coordenadora Nivânia Maria de Melo Reis e oito 

extensionistas mulheres, pertencentes aos cursos de Fonoaudiologia e Pedagogia da PUC Minas; um 

total de 10 alunos, com idades entre 16 e 39 anos –  com diagnósticos que variam entre Transtorno 

do Espectro Autista, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual, Paralisia Cerebral, Hipogenesia 

Cerebral com Dislexia, Trissomia do Cromossomo 22 e  Deficiência Múltipla –  e a família dos jovens 

com deficiência. 

O contexto pandêmico, originado do vírus da COVID-19, nos impôs – desde março de 2020 

– como medida de segurança, o distanciamento social. Isso posto, mesmo enfrentando diversos 

desafios no que se refere ao ambiente virtual, o Projeto segue, desde o segundo semestre de 2020, de 

forma remota, através do uso de plataformas digitais como Whatsapp, Google Meet e Zoom, para que 

todas as Pessoas com Deficiência (PCD) e extensionistas consigam participar dos atendimentos, 

reuniões e formações utilizado o computador, tablet, celular e demais recursos tecnológicos. 

Dessa forma, a presente produção bibliográfica tem como objetivo evidenciar as experiências 

e a importância do projeto de extensão, que tece uma relação indissociável entre os conhecimentos 

teóricos adquiridos na academia pelas extensionistas e o uso deles para promover a emancipação de 

sujeitos pertencentes a diversas esferas sociais e especificidades, o que, a propósito, reflete o 

compromisso da PUC Minas com a formação cidadã e humanística (PONTIFÍCIA..., 2006), ou seja, 

o projeto se torna uma ponte entre a universidade e a sociedade de forma mais acessível. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a efetivação e elaboração das estratégias pedagógicas, no processo de ensino e de 

aprendizagem, foram selecionadas as seguintes metodologias: entrevistas semiestruturadas 

(BOGDAN, BIKLEN, 1994) com os alunos e seus familiares/responsáveis, pertencentes ao seu 
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núcleo de convívio, com vistas à coleta de dados significativos das especificidades e do contexto em 

que o discente está inserido e elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e do Plano 

de Trabalho Individual (PTI) (GLAT; VIANNA; REDIG, 2012). A aplicação do PDI e PTI de cada 

aluno é realizada a partir das informações coletadas na primeira etapa e das análises feitas pela 

extensionista, em conjunto com a coordenadora, e o uso de metodologias ativas (GAROFALO, 2018). 

Para o desenvolvimento das atividades de forma remota, nos valemos de recursos 

tecnológicos, como o Google Meet e o WhatsApp, para possibilitar comunicação em tempo real em 

um ambiente virtual. A proposta de trabalho do Projeto Casa do Aprender se baseia na utilização de 

ferramentas de acessibilidade em informática (REIS, SAMPAIO, 2008) e recursos de Comunicação 

Alternativa (REIS; MENEZES, 2008). Além disso, associam-se outros recursos, como jogos, 

atividades pedagógicas, atividades de estimulação da linguagem e da aprendizagem, visando 

promover interação, ampliar possibilidades de comunicação e garantindo maior qualidade e êxito no 

processo de ensino e aprendizagem. O trabalho realizado em cada atendimento é registrado no Diário 

de Bordo (BARBIER, 2007), sendo também promovidas reuniões para discussão de cada caso e 

palestras de formação para a capacitação da equipe de extensionistas. 

O jovem/adulto PcD recebe atendimento individual e especializado entre uma a duas vezes na 

semana. Os atendimentos têm duração de 50 minutos e ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 12h e 

das 13h às 17h, durante o período de março a junho de 2021, com uma extensionista específica, que 

desenvolve com o aluno atividades que estimulem a sua capacidade de raciocínio, organização da 

rotina, habilidades funcionais e de aprendizagem com recursos de informática, Tecnologia Assistiva, 

Comunicação Alternativa, Jogos Pedagógicos, entre outras atividades. 

Tais atividades são realizadas de forma remota através das plataformas digitais WhatsApp, 

Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Além disso, são utilizados outros recursos igualmente digitais 

para promover maior interação e ludicidade durante as atividades, tais como Portal Arasaac, Word 

Wall, Google Drive, JADE Autism, Prancha Fácil, Microsoft Office Word e Powerpoint, Software 

Participar, Mentimeter, YouTube, Canva e Google documentos. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

A proposta do trabalho baseia-se em possibilitar, ao aluno, independência no que concerne às 

atividades funcionais, que seriam todas as habilidades necessárias para viver de uma forma exitosa 

(LEBLANC, 1992 apud SUPLINO, 2009). Como, porém, determinar o que é ou pode ser funcional? 

Suplino (2009) esclarece da seguinte forma: 
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Depende de diferentes fatores. Aquela habilidade que pode ser considerada funcional numa 
determinada comunidade, poderá não ser em outra. Portanto, ao eleger-se os objetivos 
funcionais para ensinar, é necessário ter em mente aquilo que a pessoa portadora de 
deficiência necessita aprender para ser exitosa e aceitável em seu meio, como qualquer outra 
dessa mesma comunidade. (SUPLINO, 2009, p. 53). 

 

Analisando as possibilidades funcionais é que o Projeto Casa do Aprender tem buscado se 

reinventar neste contexto pandêmico para dar continuidade à sua proposta de forma mais adequada. 

Para identificarmos, com maior precisão, quais são as dificuldades enfrentadas pelas extensionistas, 

alunos e famílias, foram pensadas reuniões semanais com a coordenadora, além de dois questionários 

on-line, sendo um destinado à família e outro a cada extensionista. 

Dentre as maiores dificuldades e desafios provenientes dos atendimentos, estão as que se 

seguem: desenvolver atividades que promovam maior interação e dinamicidade nos atendimentos 

com o aluno, acesso à internet ou a um computador, manter a atenção do aluno, avaliar os 

conhecimentos prévios dos jovens e ter uma comunicação mais assertiva com a família e o discente, 

conforme pode ser notado nos gráficos 1 e 2 a seguir. 

 

Figura 1 – Dificuldades Elencadas pela Família 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Figura 2 - Dificuldades Elencadas pelas Extensionistas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Sendo assim, foi preciso pensar e prospectar novas formas de dar continuidade ao trabalho 

com qualidade a todos os envolvidos. Entender a funcionalidade nesse contexto é compreender sua 

importância dentro da vida das PcD e ter como objetivo possibilitar o uso estratégico das tecnologias 

de informação e comunicação, para que, a partir delas, esses jovens adultos com deficiência possam 

continuar funcionais, aprendendo e ressignificando suas vidas. 

Tendo em vista que nosso trabalho se baseia na promoção de autonomia e independência à 

PcD, uma das referências é a pedagogia de Paulo Freire, que se pauta nos interesses e anseios dos 

educandos, valorizando os seus conhecimentos e sua leitura de mundo, a fim de que o processo de 

ensino-aprendizagem seja significativo, provocativo da curiosidade, investigação e reflexão crítica. 

O cerne da pedagogia freireana é, sobretudo, o uso de uma práxis pedagógica que gere transformações 

e que seja baseada na amorosidade, no conhecimento científico e político (FREIRE, 1982, 1996, 

1998). 

Além disso, compreendemos e valorizamos o fato de que cada participante do projeto carrega 

consigo histórias únicas e que ao mesmo tempo se entrelaçam com as de outras pessoas. Conceição 

Evaristo (2016) define esse processo com o conceito de “escrevivência”, o qual esclarece da seguinte 

forma: 

[...] à Escrevivência, revelando “o quase gozo da escuta”, gostar de ouvir a “voz outra”, de 

sentir, de fazer as histórias se (con)fundirem com sua própria história, de inventar e de 
continuar no “premeditado ato de traçar uma escrevivência. (DUARTE; NUNES, 2016, p. 
11-12). 
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Então, a partir dessa visão pedagógica, o processo de ensino e aprendizagem não envolve 

apenas a transmissão de conhecimento, mas a criação de possibilidades de aprendizagem através do 

uso de metodologias ativas, em que o aluno é incentivado a ser um agente / sujeito ativo, a partir de 

situações reais (GAROFALO, 2018), a construir e ampliar seus conhecimentos sobre si e sobre tudo 

o que o rodeia. Pensando nisso, nossa prática se baseia em um processo que busca adaptar e criar as 

atividades de acordo com as demandas de cada jovem e de suas famílias. 

É importante ressaltar ainda que, na perspectiva da educação inclusiva, promover a autonomia 

dos alunos para o uso do computador e demais equipamentos tecnológicos exige a formação dos 

profissionais, que devem conhecer ferramentas para utilização em suas práticas de ensino: 

 

Considerando a rápida evolução e desenvolvimento de novas tecnologias, é fundamental que 
os professores mantenham uma pesquisa constante na área de informática e que, ao mesmo 
tempo, sejam criativos, para solucionar as dificuldades funcionais dos seus alunos. 
(BERSCH; PELOSI, 2006, p. 64). 

 

Nesse sentido, a equipe de monitoras dos cursos de Pedagogia e Fonoaudiologia recebem, 

para além dos conteúdos acadêmicos, capacitações sobre métodos, recursos para adaptações e 

possibilidades de trabalho com as PcD. Além disso, para a realização do trabalho, são feitas análises 

minuciosas e momentos de diálogo com a família e demais pessoas que convivem com o jovem, 

identificando os recursos que irão atendê-lo com mais eficiência a partir do conhecimento de suas 

necessidades. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos relatos feitos pelos pais e responsáveis dos alunos e também pelas extensionistas 

do Projeto, podemos constatar que, apesar de todos os desafios, o que vimos proporcionando tem sido 

de grande valor na vida desses jovens. 

As extensionistas relatam uma melhoria na participação e interação dos jovens em 

atendimento, bem como na autonomia e na comunicação. Um dos aspectos que nos chamou a atenção 

foi a melhoria, por elas experimentada, da própria capacidade de resolver problemas e na obtenção 

de sucesso nas atividades propostas. Há de se considerar que quatro meses para conhecer os 

participantes do projeto, se inteirar da sua realidade e propor atividades é um tempo bem curto para 

se colher frutos, sendo de vital importância qualquer melhoria observada. 

Os pais afirmam haver desafios na participação das atividades do projeto, sobretudo por 

ocorrerem remotamente, mas não sendo isso um empecilho para a obtenção de resultados 
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significativos – principalmente em meio aos desafios próprios do distanciamento social e da perda de 

vínculos afetivos, da rotina e de atividades de lazer. Os pais avaliam o trabalho no Projeto Casa do 

Aprender, no 1º semestre de 2021, como bom em 20% e ótimo em 80% das avaliações. Eles relatam 

que, entre as novas ajudas que seus filhos têm vivenciado, as principais se dão na área da organização 

da sua rotina diária, o que tem sido um complicador nesse tempo de pandemia. Nesse sentido, a 

ocupação criativa do tempo dos jovens foi apontada como um dos pontos positivos, além do ensino 

de novas habilidades. 

Muito se tem a fazer. Buscar soluções para os desafios deste momento são nossa primeira 

meta. Vamos tecendo a continuidade do projeto, bem como as melhorias necessárias, acreditando que 

a diferença feita na vida desses jovens e seus familiares é a recompensa para todos os esforços 

envidados no sucesso desse projeto. 

De modo geral, nota-se que o Projeto Casa do Aprender possui uma imprescindível relação 

entre ensino, pesquisa e extensão, trazendo diversas contribuições para a formação das extensionistas, 

já que as experiências proporcionadas pelo Projeto envolvem uma gama de conhecimentos 

necessários à atuação profissional, que tem como foco a promoção da inclusão e do desenvolvimento 

social dos sujeitos. Destaca-se, portanto, a importância de um trabalho interdisciplinar que tenha um 

olhar mais humano e comprometido com os direitos dos cidadãos. 
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RESUMO 
Os cuidados à saúde são uma necessidade que acompanha a humanidade desde as civilizações antigas, e expressam ações 
com características particulares de cada época histórica. Na contemporaneidade, discute-se a necessidade de humanizar 
o cuidado, a assistência e a relação do usuário com o serviço de saúde. Humanizar se traduz, então, como inclusão das 
diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Pelo entendimento de que a saúde tem caráter multidimensional e de 
que o usuário é um sujeito em busca de autonomia, um dos principais dispositivos para viabilizar a promoção da saúde 
em território nacional, é a educação em saúde. A informação deve ser fornecida em modalidades multissensoriais, de 
modo a ofertar o conhecimento, o qual atende aos múltiplos estilos de aprender, sejam visuais, auditivos ou cinestésicos. 
Como parte do corpo de graduandos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Curso de Graduação em 
Enfermagem –, percebemos que a extensão universitária pode contribuir para construção de um cuidado humanizado, 
com ênfase na promoção e educação em saúde, fazendo parte dos três pilares da educação: ensino, pesquisa e extensão. 
O presente trabalho visa a estabelecer a correlação entre o cuidado humanizado, a educação e a promoção da saúde com 
a extensão universitária, elucidando práticas desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Voluntários da Alegria (VOA) O 
Projeto, por meio de atividades lúdicas, aborda, em ambiente virtual, temas relacionados à saúde, sendo uma ferramenta 
propulsora de métodos os quais viabilizam a humanização do cuidado, por intermédio da educação em saúde.  
 
Palavras-chave: Humanização do cuidado. Educação em Saúde. Extensão Universitária. 
 

Health and Humanization Education: extension actions in times of pandemic 

 

ABSTRACT 

Health care is a necessity that accompanies humanity since ancient civilizations, and expresses actions with particular 
characteristics of each historical era. Nowadays, the need to humanize care, assistance and the user’s relationship with 
the health service is discussed. Humanizing, then, translates as the inclusion of differences in the management and care 
processes. By understanding that health has a multidimensional character and that the user is a subject in search of 
autonomy, one of the main devices to enable health promotion in the national territory, is health education. Information 
must be provided in multisensory modalities, in order to offer knowledge, which meets the multiple learning styles, 
whether visual, auditory or kinesthetic. As part of the body of undergraduate students at the Pontifical Catholic University 
of Minas Gerais – Undergraduate Nursing Course –, we realized that university extension can contribute to the 
construction of humanized care, with an emphasis on health promotion and education, being part of the three pillars of 
education: teaching, research and extension. The present work aims to establish the correlation between humanized care, 
education and health promotion with university extension, elucidating practices developed by the Voluntários da Alegria 
Extension Project (VOA), which through playful activities addresses health-related topics in a virtual environment, being 
a tool that propels methods that enable the humanization of care, through health education. 
 
Keywords: Humanization of care. Health Education. University Extension. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os cuidados à saúde são uma necessidade que acompanha a humanidade desde as civilizações 

antigas, e expressam ações com características particulares de cada época histórica (VIEIRA et al. 

2014). Na contemporaneidade, discute-se a necessidade de humanizar o cuidado, a assistência, a 

relação do usuário com o serviço de saúde (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). A humanização, 

como valor, aponta para a dimensão em que o cuidar da saúde implica encontros entre subjetividades 

que, progressiva e simultaneamente, esclarecem e reconstroem as necessidades de saúde 

(OLIVEIRA; CUTOLO, 2012). 

Nesse contexto, a Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, busca pôr em 

prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 

produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar (BRASIL, 2013), por princípios e diretrizes do 

SUS, as linhas mestras delineadas na Constituição Federal: a universalidade, a equidade, a 

integralidade, a descentralização, a participação da população e a organização da rede de serviços de 

modo regionalizado e hierarquizado (MATTOS, 2009). 

Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de 

cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva 

e compartilhada (BRASIL, 2013). Para ter profissionais que atuam com o desejo de minimizar 

desigualdades, é preciso instigar na graduação o compromisso com a sociedade, com quem se está 

cuidando, visando a buscar qualidade na atenção à saúde, humanização nos serviços, conforme 

preconizado no Sistema Único de Saúde (SOUZA; COLISELLI; MADUREIRA, 2017). 

Assim, um dos mecanismos para garantir a humanização do cuidado é o empoderamento tanto 

do indivíduo, como ser social e corresponsável pela sua saúde, quanto do profissional de saúde 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2004). Esse conceito (empowerment) é considerado um dos pilares que 

embasam o modelo da promoção da saúde que vem orientando as políticas de saúde em diferentes 

países (CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

Partindo de uma concepção ampliada de saúde, em que não é possível pensar práticas 

saudáveis senão como resultado da integração e da intersecção de todos os setores sociais, os 

referenciais da chamada Nova Promoção da Saúde podem ser profícuos, na medida em que 

consideram políticas saudáveis numa ampla gama de ações, em diversas áreas, incluindo aí a 

participação social e o empoderamento (KLEBA; WENDAUSEN, 2009).  

A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 1990) e, como extensionistas do Voluntários da Alegria (VOA), acreditamos que 

por intermédio de ações educativas de saúde corrobora-se para o empoderamento da população, 
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gerando impacto social e no quadro de saúde da sociedade, assim como contribui-se para maior 

autonomia do indivíduo para opinar a despeito das decisões que hão de infligir nas questões políticas 

prioritárias de saúde pública. 

Realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, a Primeira Conferência Internacional 

sobre a Promoção da Saúde, conceitua “promoção da saúde” como: processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo (OPAS, 2015). Pelo entendimento de que a saúde tem caráter 

multidimensional e de que o usuário é um sujeito em busca de autonomia, um dos principais 

dispositivos para viabilizar a promoção da saúde em território nacional é a educação em saúde 

(CARNEIRO et al. 2012). 

A educação em saúde constitui-se como mecanismo de construção e veiculação de 

conhecimentos e práticas relacionadas à maneira como cada cultura concebe o viver de forma 

saudável (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). Segundo Costa et al. (2020), a informação deve ser 

fornecida em modalidades multissensoriais, de modo a ofertar o conhecimento, o qual atende aos 

múltiplos estilos de aprender, sejam visuais, auditivos ou cinestésicos. 

Vivemos uma realidade de constantes mudanças na organização da sociedade e na forma como 

o conhecimento está disponível, por isso, existe uma pressão cada vez maior por novas formas de 

pensar e fazer educação (SILVA et al. 2017). A compreensão de educação em saúde, a partir de um 

conceito ampliado de saúde, sugere o reconhecimento da insuficiência do modelo biológico, da 

tecnologia médica e do foco exclusivo no risco individual para responder aos processos de saúde e 

não saúde (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). 

A abordagem educativa deve, portanto, estar presente em todas as ações para promover a 

saúde, de maneira a corroborar a incorporação de ideias e práticas corretas no cotidiano das pessoas 

(PELICIONI; PELICIONI, 2007). Nesse sentido, compreende-se que a utilização de atividade lúdica 

como estratégia de ensino e aprendizagem propicia a experiência completa do momento, associando 

o ato, o pensamento e o sentimento (SOUZA et al. 2017). 

Como parte do corpo de graduandos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas) – Curso de Graduação em Enfermagem –, percebemos que a extensão universitária 

pode contribuir para construção de um cuidado humanizado, com ênfase na promoção e na educação 

em saúde. Tal é a ideologia ratificada pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX), a qual afirma que a 

extensão universitária é “um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade”. (PROEX PUCMINAS, 2006, s./p.).  
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Partindo do pressuposto que, em meio aos acontecimentos oriundos da pandemia por COVID-

19, em consonância com a ideologia de que a educação em saúde é um mecanismo propulsor da 

promoção em saúde e da humanização do cuidado, o projeto de extensão Voluntários da Alegria 

(VOA) busca, por intermédio de plataformas digitais – como Instagram e WhatsApp –, difundir 

conteúdos educativos sobre a saúde de forma simplificada com uso de ferramentas lúdicas. 

São cada vez mais evidentes as mudanças na forma como os indivíduos buscam informações 

sobre saúde, no relacionamento entre pacientes e profissionais de saúde e nas interações sociais a 

respeito dos problemas e experiências em saúde (FERNANDES et al. 2018). A ciência de uma nova 

configuração para a busca de informações sobre a saúde fundamenta a escolha do grupo Voluntários 

da Alegria em abordar questões relacionadas à higidez humana por intermediação de plataformas 

digitais. 

O Projeto de Extensão Voluntários da Alegria (VOA), em consonância com os preceitos 

abordados, entende que, tanto em ambiente acadêmico quanto na comunidade, as atividades lúdicas 

podem potencializar o aprendizado, sendo uma ferramenta propulsora de métodos os quais viabilizam 

a humanização do cuidado, por intermédio da educação em saúde. Considera-se a Extensão 

Universitária uma “via de mão-dupla” entre universidade e sociedade, pois possibilita o reencontro 

do saber acadêmico e do saber popular (FORPROEX, 1987 apud. GADOTTI, 2017). 

Assim, por meio de ferramentas lúdicas como: teatro, paródias, histórias, danças e palhaçadas, 

de modo presencial antes do início da pandemia por COVID-19, e atualmente em plataformas digitais 

como Instagram e WhatsApp, realizamos a abordagem de assuntos relacionados à saúde, por 

exemplo, imunização no Brasil e no mundo, segurança do paciente, a importância da ingesta hídrica 

por idosos e a valorização dos profissionais da Enfermagem com reconhecimento da relevância da 

atuação do profissional do enfermeiro em diferentes níveis da assistência à saúde. 

Sendo de praxe a aplicabilidade desses princípios na condução do projeto, vivenciando os 

preceitos norteadores de nossas ações com a população, também em nossos encontros virtuais, 

possibilita-se assim a troca de saberes e a fusão do conhecimento acadêmico dos participantes do 

grupo (alunos e professora orientadora), imbuídos de sua construção histórica e cultural, associada ao 

aprendizado constante com a devolutiva da comunidade às ações executadas. 

 
2 METODOLOGIA 
 
2.1 Tipo de estudo 
 

O presente estudo é de natureza descritiva-exploratória. Segundo Gil (2008), uma pesquisa de 

caráter descritivo tem o objetivo de descrever as características de determinadas populações ou 
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fenômenos, e uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Já as pesquisas exploratórias têm como 

objetivo primordial proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2008). Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2008). 

 

2.2 Cenário 

 

O projeto de extensão da Universidade Católica de Minas Gerais, intitulado Voluntários da 

Alegria (VOA) da PUC MINAS, tem, como proposta, trabalhar ações educativas para a saúde, através 

de metodologias lúdicas, sendo utilizada a figura do palhaço. O projeto adotou tal personagem como 

um mecanismo que permite aos “palhacinhos do VOA” aproximar-se da população, dos outros 

membros, e da comunidade acadêmica. 

Tendo em vista que os palhaços, de modo geral, têm como objetivo a ressignificação do 

ambiente hospitalar com decorrente melhora no bem-estar emocional tanto dos pacientes como de 

acompanhantes e funcionários (SATO et al. 2016), embora as visitas aos hospitais e instituições de 

saúde estejam suspensas temporariamente, temos a convicção de que podemos contribuir para a 

ressignificação do processo saúde-doença, sendo o palhaço uma tentativa de desvincular a imagem 

fria e estereotipada de enfermeiros e médicos. 

 

2.3 Público-alvo 

 

O público-alvo do projeto é a população em geral, pois, devido à pandemia do COVID-19 

estão sendo feitas produções de vídeos semanalmente, com o objetivo de promover de forma lúdica 

a educação em saúde. O projeto conta com 20 extensionistas, todos do curso de enfermagem da PUC 

Minas e, desde março de 2020, as atividades foram adaptadas para serem realizadas de forma remota, 

com reuniões semanais pela rede social WhatsApp, para elaborações das atividades propostas pela 

orientadora do projeto, que são divulgadas em outra rede social, o Instagram. 

Atualmente, o projeto alcança cerca de 248 pessoas de forma remota pelo aplicativo 

Instagram, no qual são divulgados esses materiais. Os vídeos produzidos pelos alunos do projeto de 

extensão, neste semestre, têm o objetivo de prestar esclarecimento e valorização da imunização no 

Brasil e no mundo, sendo feitas animações com os seguintes temas: Imunização no Brasil e no mundo; 

Imunização Ativa e Passiva; Programa Nacional de Imunizações (PNI) e SUS; Fake News e 
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Imunização; Cobertura Vacinal em Minas Gerais; Doenças erradicadas no Brasil; Diferenças das 

Vacinas contra o Coronavírus; e a História do Zé Gotinha. 

A participação do público-alvo é possível por meio de interação nas redes sociais, com reações 

ao conteúdo postado, comentários e mensagens. Há uma aluna participante da coordenação do projeto 

responsável por sanar eventuais dúvidas que o público possa apresentar por meio de comentários 

públicos nos posts dos vídeos informativos ou por mensagem no Direct, mecanismo disponibilizado 

pelo Instagram, o qual possibilita envio de mensagens privadas para comunicação direta com os 

extensionistas. Todas as dúvidas apresentadas pela população são esclarecidas com base em pesquisa 

cientifica prévia e sob orientação da professora coordenadora tendo possibilidade de discussão em 

grupo com os demais extensionistas, se necessário, também se fazem a produção e a divulgação de 

novos conteúdos informativos para a população geral, sempre resguardando a privacidade do cidadão 

que apresentou a dúvida. 

 

2.4 Procedimento da coleta de dados 

 

Foram encontrados 20 artigos na base de dados Lilacs, 21 estudos no Medline e 12 no SciElo, 

os quais perfizeram uma amostra total de 27 artigos, estabelecendo, como critérios de inclusão, 

estudos relacionados às temáticas “humanização”, “educação em saúde” e “a atuação da extensão 

universitária nos tempos de pandemia”, publicados no período entre os anos de 2009 e 2021, estudos 

disponíveis de forma eletrônica e gratuita na íntegra, e somente artigos manuscritos no idioma 

português. 

 
3 DISCUSSÃO 
 
3.1 A extensão como propulsora de novos saberes 
 

Para que seja possível a difusão de saberes, o VOA tem como princípio a aplicabilidade das 

ferramentas supracitadas entre os membros do grupo, de modo que todas as atividades perpassam 

pelo diálogo entre os integrantes com a discussão fundamentada em pesquisa prévia, processo que 

abrange desde o planejamento das ações até a avaliação dos resultados alcançados. Entende-se que 

diálogo fomenta a corresponsabilização dos envolvidos no processo, quando se trata do 

fortalecimento da integração ensino-serviço (ADAMY et al. 2018). 

É notória ainda, a interdisciplinaridade, presente nas ações de extensão universitária, tendo 

em vista a diversidade de conteúdos que envolvem as diferentes áreas do conhecimento e comunica-

se nas ações extensionistas. Nesse contexto, corrobora-se para a manutenção do eixo norteador, o 
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tripé da universidade – ensino, pesquisa e extensão (DEL-MASSO et al. 2017). Como profissionais 

do cuidado, entendemos que os profissionais realizam intervenções próprias de suas respectivas áreas, 

mas também executam ações comuns, nas quais estão integrados saberes provenientes de distintos 

campos como: recepção, acolhimento, grupos educativos, grupos operativos e outros (PEDUZZI, 

2001). A universidade e a extensão nos possibilitam então adquirir competência técnica para realizar 

procedimentos privativos do enfermeiro, ferramentas para pesquisa e desenvolvimento profissional, 

habilidade de comunicação e trabalho em equipe multidisciplinar de modo que os pacientes os quais 

serão cuidados por nós terão assistência integral e humanizada. 

Algumas das maiores virtudes e expressões do compromisso social da universidade são 

identificadas por meio de suas ações de pesquisa, ensino e extensão, consideradas atividades básicas 

do ensino superior (FERNANDES et al. 2012). A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 

práxis de um conhecimento acadêmico (MARQUES; AGUIAR; GONÇALVES, 2016). Por meio do 

diálogo entre os membros do grupo VOA e as ações realizadas, é possível somarmos distintos saberes, 

tanto dos nossos palhacinhos quanto da população. Tal fato contribui de maneira singular para 

propulsão dos saberes acadêmicos, atrelados ao desenvolvimento de consciência social, de modo a 

contribuir para formação de futuros profissionais com essência a qual permitirá a aplicabilidade de 

um cuidado humanizado. 

No que concerne à abordagem da população, utilizam-se ferramentas lúdicas atreladas a 

brincadeiras como teatro, dança, paródias, cartões interativos, humor, entre outras, todas imbuídas de 

empatia, compaixão e cumplicidade. A soma desses artefatos resulta em um vídeo de curta duração, 

no qual, em aproximadamente 3 minutos, são apresentados à comunidade materiais educativos sobre 

a saúde. A atividade lúdica favorece a atuação do grupo, pois permite educar com criatividade, 

dinamicidade e responsabilidade, descobrindo maneiras interessantes e descontraídas de se trabalhar 

diferentes temas (SOUZA et al. 2017). 

Além de compartilhar saberes que contribuem para o bem-estar das pessoas, o VOA, busca 

transmitir alegria e leveza em todas as práticas realizadas. Em concordância com o saber popular 

contido na expressão “rir é o melhor remédio”, reconhecemos que rir modifica e proporciona uma 

vida mais agradável às pessoas (SBOLLI; DINIZ, 2013). Ratificamos o pensamento de Madre Tereza 

de Calcutá, “A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes 

proporcioneis apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração”. 
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3.2 Importância da extensão universitária na pandemia 

 

A pandemia da COVID-19 teve seu agravamento no Brasil em março de 2020, o que impediu 

a realização de atividades presenciais com aglomeração de pessoas, ocasionando a interrupção das 

aulas presenciais em instituições de ensino. Dessa forma, houve a necessidade de reinventar a forma 

com que praticamos a extensão universitária. 

Em função da pandemia da COVID-19, nos anos de 2020 e 2021, o Projeto de Extensão 

Voluntários da Alegria passou por mudanças em sua metodologia, com a finalidade de continuar 

atendendo às demandas sociais. A nova proposta foi desenvolver atividades de extensão, de forma 

remota, por meio vídeos educativos nas redes sociais Instagram e WhatsApp. 

Antes da pandemia, realizamos ações de educação em saúde em hospitais parceiros da 

universidade, no entanto, com as medidas de prevenção à COVID-19, tivemos que nos reinventar. 

No começo foi um desafio hoje, um ano depois, lidamos melhor com essa mudança. Atuamos atrás 

das telinhas dos celulares e dos computadores, caracterizados de palhaços, levamos alegria e 

informação à comunidade, através de vídeos divulgados nas redes sociais. 

A rede social constitui-se em uma ferramenta capaz de incentivar as ações em promoção à 

saúde, bem como permite compreender o impacto do uso no desenvolvimento social e psicológico do 

indivíduo e em seu comportamento perante as demandas de atenção em saúde e de vulnerabilidade 

social (AZEVÊDO; SILVA; REIS, 2019). Esse novo ponto de vista acerca da promoção à saúde tem 

como objetivo integrar o indivíduo no processo de saúde-doença, de maneira que ele possa cuidar 

melhor da sua saúde inserindo mais práticas saudáveis em sua rotina diária (SALCI et al., 2013). 

Ressignificamo-nos, visto que, de forma virtual, podemos alcançar um público diverso, de 

diferentes idades, sexos, etnias e níveis de escolaridade, para que essas informações cheguem ao 

maior número de pessoas, de diversas regiões do país, o que antes era possível apenas de forma 

presencial. 

Sob a direção da orientadora do projeto, Ana Aparecida Savioli, os extensionistas produziram 

uma série de vídeos sobre as metas internacionais de segurança do paciente e sobre vacinação. Após 

a entrega de cada vídeo, juntamente com a orientadora do projeto, os extensionistas realizam reuniões 

periódicas, por videoconferência, com o objetivo de avaliar as ações de forma participativa. 

 

3.4 Atividades lúdicas como meio de humanização e educação em saúde 

 

Etimologicamente, “lúdica” deriva do Latim ludus que significa “alegria e liberdade”, que 

compreende as brincadeiras infantis como as peças teatrais, passatempos e os jogos de azar. Lundere 
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também deriva de ludus, proveniente de lusus, que sugere “ilusão e simulação”, no entanto a palavra 

“lodo” tem o conceito de “zombaria ou gracejo”. De acordo com a etimologia, notamos uma 

complexidade no contexto da ludicidade, o qual contribui para expressar a ideia de si mesmo e do 

mundo através do desenvolvimento de atividades capazes de criar possibilidades e descobertas 

cognitivas, afetivas, motora, sociais, comunicação, se forem usadas as técnicas pedagógicas 

adequadas de acordo à necessidade de cada paciente. O lúdico como ferramenta motiva o aprendizado 

melhorando a saúde física, mental e intelectual (SANTOS et al., 2017). 

Segundo Alvim e Beuter (2010), o lúdico não se circunscreve apenas ou, necessariamente, ao 

desenvolvimento de uma atividade do ponto de vista material, a exemplo de um jogo, de um 

brinquedo, de uma música ou de uma pintura, num espaço e tempo determinados, mas como uma 

expressão humana. Nessa perspectiva, ao objeto ou à ação que se pretende lúdica, devem ser 

acrescidos valores humanos, como a sensibilidade, a criatividade, a solidariedade, a ética, a estética, 

o altruísmo, a alegria, entre outros. Dessa maneira, podemos dizer que o lúdico promove felicidade e 

bem-estar físico, social e espiritual favorecendo assim o estabelecimento de um ambiente mais 

agradável. 

Um dos possíveis mediadores do processo ensino-aprendizagem seria a atividade lúdica, 

figurando-se como método alternativo que auxilie esse processo. Nesse sentido, verifica-se que o 

lúdico contempla os critérios para uma aprendizagem efetiva, no sentido de que chama a atenção para 

um determinado assunto (intencionalidade / reciprocidade), seu significado pode ser discutido entre 

todos os participantes e o conhecimento gerado a partir da atividade lúdica pode ser transportado para 

o campo da realidade, caracterizando a transcendência (COSCRATO; PINA; MELLO, 2010). 

O conceito de educação em saúde também vai além da transmissão de informações, 

configurando combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações 

voluntárias conducentes à saúde. Essas combinações envolvem troca de experiências de vida, 

aspectos comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais (COSCRATO; PINA; MELLO; 

2010). 

Além do processo de aprendizagem, as atividades lúdicas têm grande importância no processo 

de humanização. No ambiente hospitalar principalmente, crianças e idosos sofrem muito com a 

hospitalização, por isso a ludoterapia constitui um mecanismo utilizado para aliviar a ansiedade 

causada por essas experiências. Os enfermeiros podem promover a interação entre o paciente e a 

equipe de enfermagem, através de instrumentos que podem ser usados para minimizar os desconfortos 

decorrentes da internação, como a musicoterapia, mais utilizada com o público adulto, colaborando 

com a redução das tensões e das inquietações vividas no ambiente hospitalar (SANTOS et al.,2017).  
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De acordo com Alvim e Beuter (2010), o lúdico no processo do cuidado configura-se como 

restaurador da saúde das pessoas, na medida em que facilita a interação, por meio do desenvolvimento 

intra e interpessoal, promovendo o processo de socialização e de comunicação. Ainda mais, o lúdico 

no cuidado de enfermagem valoriza a criatividade e o culto à sensibilidade. Nessa concepção, o 

cuidado não ocorre tão somente de modo mecânico e técnico, mas também envolve sentimentos, 

emoção e prazer no ato de cuidar. Portanto, não se caracteriza por um procedimento maquinal, mas 

por uma prática que engloba sentidos subjetivos como a intuição, a criatividade, a sensibilidade e a 

percepção (BEUTER; ALVIM, 2010). 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A extensão universitária possibilita o desenvolvimento de práticas que promovem a 

humanização do cuidado, por meio da educação em saúde. A via de mão-dupla, característica desse 

processo, possibilita ampliar conhecimentos e desenvolver a habilidade de associar as necessidades 

das famílias e comunidades ao conhecimento técnico científico para promover ações de saúde com 

foco no indivíduo para o qual iremos prestar o cuidado. 

A extensão universitária é de suma importância para a formação do profissional enfermeiro, 

uma vez que eles são um dos pilares do sistema de saúde brasileiro, como também um dos 

profissionais responsáveis pelo acolhimento da população. De modo que, a capacidade de adaptar o 

conhecimento oriundo da formação acadêmica ao contexto no qual o sujeito está inserido, por meio 

de ferramentas de comunicação, por exemplo, os mecanismos lúdicos abordados, corrobora para a 

criação de vínculo com o cidadão atendido. Isso contribui para o desenvolvimento de um plano de 

cuidado, a fim de ofertar assistência de forma integral. 

É notório ainda que, embora o contato face-face seja um fator importante para ações de 

promoção ou educação em saúde, as tecnologias oferecidas pelas plataformas digitais, constituem um 

campo o qual o enfermeiro pode utilizar para difundir conteúdos repletos de saber científico em 

linguagem acessível aos usuários dos serviços de saúde. 

Nota-se que as ações remotas de extensão também possibilitam o fortalecimento e a 

manutenção de vínculos entre universitários e a comunidade, pelo fato de a ressignificação da 

extensão durante a pandemia da COVID-19 poder levar educação em saúde a mais pessoas, de todo 

território brasileiro, de forma virtual, com auxílio das redes sociais. Nosso próximo desafio será na 

fase pós-pandêmica, durante a qual aprenderemos a conciliar ações presenciais e virtuais. 
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RESUMO 

Através do Trabalho Interdisciplinar (T.I.) proposto para a turma do 5º período do Curso de Enfermagem da PUC Minas, 
no primeiro semestre de 2021, focado na promoção de saúde, desenvolvemos um jogo intitulado “Um dois: Diversão com 

arroz” embasado na importância da alimentação no período da infância. O T.I. permite que os alunos exerçam a sua 
criatividade para desenvolver soluções acerca da importância da alimentação saudável no período da infância, suprindo 
as necessidades de saúde identificadas na população infantil. O trabalho foi desenvolvido através de um jogo educacional, 
visando à educação em saúde. Com intuito de desenvolver a consciência da criança, em relação à importância de hábitos 
alimentares saudáveis na infância, ao final do jogo, as crianças se sentiram influenciadas a melhorar sua alimentação e, 
consequentemente, evitar problemas em sua saúde, alcançando o objetivo proposto. A pesquisa de campo ocorreu em 
março, abril e maio de 2021, e foi criado o jogo “Um Dois: Diversão com Arroz”. A aplicação desse projeto piloto ocorreu 

em 22 de abril de 2021.  As reuniões e orientações foram acompanhadas pela professora responsável pela disciplina de 
Saúde da Criança. Criamos o jogo baseando-nos no tema Hábitos Alimentares Saudáveis na Infância, pelo Caderno de 
Atenção Básica da Saúde da Criança e o ENANI (Estudo Nacional de alimentação e Nutrição no Brasil), com o intuito 
de produzir informações para crianças de forma palpável e divertida. Levando-se em consideração os aspectos observados, 
os resultados foram positivos, em relação à jogabilidade pelo público alvo, sendo a conscientização o fator principal para 
o jogo. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Promoção de Saúde. Infância. 
 

Interdisciplinary Work: Game One, Two Fun with Rice, 

 implementing healthy food habits in infancy 

 

ABSTRACT 

Through the Interdisciplinary Work (I.W) proposed for the class of the 5th period of the Nursing Course of PUC Minas, 
in the first semester of 2021, with a focus on health promotion, we developed a game entitled "One two: Fun with Rice" 
based on the importance of food during childhood. The purpose of the I.T. is to allow students to exercise their creativity 
to develop solutions about the requested theme, in order to meet the health needs identified in the population. The subject 
worked in the thematic axis of health promotion was the development of educational games as a strategy for health 
education. By this means, we seek to make children aware of the importance of healthy eating habits in childhood. In 
order to develop the children's awareness about the importance of healthy eating habits in childhood, at the end of the 
game, the children felt influenced to improve their eating habits and consequently avoid health problems, reaching the 
proposed goal. The literature review and construction of the game took place in March, April and May 2021. The 
accomplishment of the project took place on April 22, 2021. The application of the pilot project took place on April 22, 
2021. We were accompanied and guided by the teacher of the Child Health subject. We created the game "One, two: Fun 
with rice", based on the theme: Healthy Eating Habits in Childhood. When making the game, the team's basis was the 
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Booklet of Basic Attention to Child Health and the ENANI (National Study of Food and Nutrition in Brazil), in order to 
produce information for children in a tangible and fun way. We obtained positive results regarding the acceptance of the 
gameplay by the target audience, and thus their awareness, an objective factor for the game. 
 
Keywords: Health Education. Health Promotion. Infancy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho Interdisciplinar do primeiro semestre de 2021, do Curso de Enfermagem da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), teve como eixo temático a Promoção 

de saúde. Por promoção da saúde compreende-se o conjunto de estratégias e formas de produzir 

saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizado pela articulação e cooperação intra e intersetorial 

e pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com o objetivo de articular as ações da saúde 

com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social (BRASIL, 2014). 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reposicionou a questão alimentar e nutricional 

na agenda de políticas públicas do setor saúde, enfatizando a importância de práticas alimentares de 

vida saudáveis, como um componente importante para a promoção de saúde, nos primeiros anos de 

vida.  Segundo as cadernetas de atenção básica da saúde da criança, no Brasil, a obesidade vem 

aumentando em todas as camadas sociais. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), uma a cada três crianças com idades entre 5 e 9 anos, está acima do peso no 

Brasil. Em 2025, o número de crianças obesas no mundo pode chegar a 75 milhões, segundo 

estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, são necessárias melhorias das 

condições de alimentação, nutrição e saúde da população. (GOIÁS, 2019) 

Uma alimentação saudável, contribui para o desenvolvimento e crescimento infantil 

saudáveis, permitindo à criança desenvolver todo seu potencial. A promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, envolve: estabelecer e respeitar o horário das refeições, evitar o consumo de alimentos 

ultraprocessados, diminuir o tamanho das porções dos alimentos gordurosos, e respeitar a saciedade 

da criança. 

Avaliamos a necessidade de criarmos um jogo voltado para a alimentação infantil, 

observamos que, além da obesidade, hipertensão e anemia, de acordo com o relatório da International 

Diabetes Federation, cerca de 98,2 mil crianças e adolescentes com menos de 15 anos são 

diagnosticados com diabetes tipo 1 a cada ano, e o número sobe para 128,9 mil quando a faixa etária 

se estende até os 20 anos. Para auxiliar nesta questão, decidimos criar o jogo: “Um, dois: Diversão 

com arroz”.  
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2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo utilizou pesquisa de campo, visando alcançar através do jogo apresentado, 

a promoção de saúde infantil, estabelecendo, como metas a serem alcançadas, todos os objetivos de 

uma alimentação saudável, mencionados acima. O jogo “Um Dois: Diversão com Arroz”, foi 

desenvolvido de março a maio de 2021. A aplicação desse jogo ocorreu em 22 de abril de 2021. 

Baseamo-nos no Caderno de Atenção Básica da Saúde da Criança e o ENANI (Estudo Nacional de 

Alimentação e Nutrição no Brasil), com o intuito de produzir informações para crianças de forma 

palpável e divertida.  

O jogo é composto por 86 peças, sendo elas, 1 tabuleiro colorido e decorado com imagem de 

alimentos e bebidas considerados adequados e inadequados, 4 pinos, 1 dado, 40 cartas de perguntas 

e 40 cartas de desafios. No início do jogo, foram selecionadas crianças entre 7 a 12 anos, posicionadas 

em um ambiente confortável, contendo uma mesa e cadeiras. Todos demonstraram interesse, e 

entenderam, a partir do manual de instruções, todos os comandos necessários para a realização da 

atividade. Assim, baseamos as necessidades a serem trabalhadas dentro dos domínios: Nutrição e 

Promoção da Saúde da NANDA5, buscando alcançar o objetivo do Trabalho Interdisciplinar: 

promover a saúde através de um jogo. Ao se trabalhar tais domínios, as necessidades psicobiológicas 

propostas dentro destes serão promovidas através da Teoria de Wanda Horta de Aguiar. A 

compreensão dos pressupostos desta teoria é importante para o desenvolvimento do processo de 

Enfermagem e para apreensão das condições de saúde das crianças, de forma mais específica (SILVA, 

2006) 

 

3 DISCUSSÃO 

 

A alimentação adequada e saudável é fundamental para a manutenção da vida com bem-estar 

e qualidade. A alimentação adequada e saudável deve ser harmônica em quantidade e qualidade, 

atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer. Ela deve atender às 

necessidades de cada pessoa de acordo com a fase da vida em que se encontram, suas preferências e 

especificidades, como ter alguma doença ou restrição alimentar (BRASIL, 2019).  

 
5 North American Nursing Diagnosis Association (NANDA): classificação internacional que vem sendo adotada por 
enfermeiros brasileiros. 
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O jogo “Um, dois: Diversão com Arroz”, foi desenvolvido como projeto piloto, utilizando um 

grupo de 3 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, sendo eles 2 meninos e 1 menina, acompanhados 

pelas mães e por uma das alunas participante do Trabalho Interdisciplinar.  

O jogo foi realizado para contemplar crianças a partir de 7 anos de idade, levando em 

consideração o Plano Nacional de Educação (PNE), que contém como primeira meta a 

universalização. Portanto, as cartas, o tabuleiro e o manual de instruções, foram confeccionados com 

letra bastão para atender à fase inicial da alfabetização. Ainda assim, é imprescindível a presença de 

um adulto ou um profissional de saúde para explicar quando os jogadores errarem ou não souberem 

a resposta, auxiliando para a real absorção do conteúdo.  

No cenário brasileiro, aumenta a cada ano a parcela da população infantil, que apresenta 

excesso de peso (sobrepeso e obesidade), devido a intensas mudanças nas práticas alimentares, e no 

modo de vida da sociedade, aumento do consumo de alimentos não saudáveis, a existência de 

ambientes que favorecem seu consumo; falta de tempo da família para o preparo das refeições em 

decorrência, por exemplo, de extensas jornadas de trabalho e de deslocamento, particularmente nas 

grandes cidades; falta de rede de apoio às mulheres trabalhadoras e a suas famílias para o cuidado 

com as crianças e perda ou diminuição da tradição de cozinhar e da transmissão das habilidades 

culinárias entre as gerações, dentre outras. (BRASIL, 2019).  

Ao ser questionado F.I.A.N de 10 anos, reconheceu a salada de frutas como um lanche 

adequado e nutritivo, para ser consumido durante o lanche da tarde. Afirmou que crianças intolerantes 

à lactose, não devem consumir iogurte no café da manhã, que deve ser substituído por outro alimento 

adequado. Também demonstrou dominar informações sobre o consumo de suco durante os dias da 

semana, restringindo o consumo de refrigerante, apenas para os finais de semana; ao ser questionado 

sobre qual suco é rico em vitamina C, a criança optou pelo suco de acerola, ao invés do suco de 

morango. Após o jogo, ao ser questionado pela entrevistadora ele disse ter aprendido tópicos de que 

não tinha conhecimento antes, sobre uma nutrição saudável, não apenas na sua vez de jogar, mas 

prestando atenção na vez dos colegas até a finalização da dinâmica. Pontuou que acha importante que 

todas as crianças joguem esse jogo a fim de “aprender enquanto se divertem”. Por último, disse que 

o jogo poderia ser jogado com a família e que mesmo adultos podem tirar proveito do conteúdo 

apresentado.  

Tendo em vista o relato da criança, reafirma-se que os alimentos processados industrialmente 

(como enlatados, queijos e conservas) devem ser limitados e, se forem consumidos, utilizados em 

pequenas quantidades. Já os alimentos ultraprocessados (como biscoitos e bolachas, sucos artificiais, 

refrigerantes, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, guloseimas) não devem fazer parte da 

alimentação da criança (BRASIL, 2019). 
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Durante o jogo, A.C.A.A de 7 anos, relatou não ter conhecimento sobre frutas serem um tipo 

de sobremesa. Ela reconhecia apenas chocolate ou doces industrializados como tal. A criança 

consumia apenas achocolatado durante o café da manhã, e não sabia que era adequado tomar outras 

bebidas nessa refeição, como sucos e chás. No entanto, reconheceu que, durante o almoço, o consumo 

de diferentes tipos de legumes e verduras é importante, e que a sobremesa deve ser consumida após 

as refeições e não antes. Após o jogo, ela disse tê-lo achado educativo e ter se lembrado de tópicos 

que viu na escola, além de afirmar que as dúvidas que tinha foram sanadas quando teve acesso à 

resposta. Disse ter achado o jogo adequado para crianças de sua idade ou até menos. 

J.G.A.A, de 12 anos, relata não consumir alimentos saudáveis devido ao gosto alimentar, 

dando prioridade ao sabor adocicado, ingerindo industrializados. Também diz sobre a facilidade e 

praticidade de não precisar preparar sucos naturais, enquanto pode recorrer ao que vem na caixa, 

devido à praticidade. Disse que, ao ir ao mercado de sua cidade, não encontra variedade de frutas, e 

que antes de jogar “Um, dois: Diversão com arroz”, não se atentava em quantas refeições realizava 

durante ao dia. Quando questionado sobre qual alimento possuía mais cálcio e fibras, disse que, após 

o jogo, ficaria atento a estes componentes de suas refeições, já que tem vontade de seguir a carreira 

de atleta, para isso precisa de uma dieta rica em nutrientes. Também conseguiu identificar e modificar 

hábitos nocivos, como o uso excessivo de ketchup nos lanches, e o consumo de refrigerante durante 

a semana. Por fim, reconheceu que pode ajudar a modificar o hábito alimentar de sua família, 

principalmente de sua irmã caçula, já que realizam a maior parte das refeições do dia juntos. Ao ser 

questionado pela entrevistadora, ao final do jogo, ele disse ter aprendido muito, achado o jogo 

educativo e divertido, ajudou-o a ficar atento a pequenas refeições que realizava equivocadamente 

durante o dia, dando o conhecimento de que mudar os hábitos poderia modificar não só sua vida, mas 

de sua família.  

De acordo com Ministério da Saúde, existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-

estar físico e mental do indivíduo. Assim, se comprova através de pesquisas que a boa alimentação 

tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças. O aprendizado correto sobre a 

alimentação saudável e seus benefícios é de extrema importância e influência na vida de cada 

indivíduo, tendo um impacto não só em sua saúde física, mas em sua autoestima, autocontrole e saúde 

mental. 

O aprendizado sobre a alimentação correta influencia em diversos setores da sociedade 

(estado, mercado e associações de interesse social, por exemplo). A alimentação influencia nos 

valores, no humor, na saúde do funcionamento cerebral, memória e na produtividade. Segundo a 

BeeCorp (empresa focada no bem-estar corporativo), as estratégias para a promover uma alimentação 

saudável é uma forma muito eficiente das empresas cuidarem de seus colaboradores, pois os que se 
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alimentam bem são mais saudáveis e consequentemente adoecem menos, gerando diminuição em 

faltas ou afastamentos nos dias de trabalho. 

Assim, vemos o impacto social e demais setores da própria sociedade refletidos na 

alimentação saudável e da importância dessa conscientização na infância, relatando mais uma vez a 

importância do jogo “Um, dois, feijão com arroz”, então proposto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Trabalho Interdisciplinar (T.I) ressalta a interação entre os discentes, integrando os 

conteúdos de diferentes disciplinas, o que permitiu que os alunos adotassem papel ativo na construção 

do conhecimento. Tem o propósito de elaborar um material teórico e prático, para que os alunos 

exerçam a sua criatividade para desenvolver soluções acerca do tema proposto, de maneira que 

atendessem as necessidades de saúde identificadas na população infantil. 

O assunto trabalhado no eixo temático de promoção de saúde foi o desenvolvimento do jogo 

educacional, como estratégia para a educação em saúde infantil, buscando, por esse meio, que a 

criança adquira consciência da importância de hábitos alimentares saudáveis na infância. Para esse 

público, as atividades lúdicas auxiliam no processo educativo, e o jogo, de forma dinâmica, facilita a 

interação entre as crianças, resultando em seu aprendizado.  

A alimentação saudável é de responsabilidade da equipe de saúde como um todo, e, para 

alcançarmos a compreensão das crianças, podemos partir para a forma lúdica, ao invés de ministrar 

uma palestra abordando o assunto.  As brincadeiras e jogos infantis exercem um papel muito além da 

simples diversão, possibilitando aprendizagem de diversas habilidades, pois são meios que 

contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança (PIAGET, 1976). 

A educação nutricional tem papel importante na promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

desde a infância, é considerada uma medida de alcance coletivo com o fim primordial de proporcionar 

conhecimentos necessários e a motivação coletiva para formar atitudes e hábitos de uma alimentação 

sadia, completa, adequada e variada (FREITAS, 1997, p. 01). 

No decorrer do trabalho proposto, foi visto que faltava entendimento, por parte das crianças 

que jogaram o jogo, sobre o horário das refeições e o tamanho das porções. Sendo assim, conforme a 

atividade era realizada, eles sofriam penalidades ao responder aos questionamentos de forma errada, 

e ganhavam pontos ao responder de forma correta. Essas penalidades do jogo os faziam voltar 

algumas casas, e durante os acertos, avançar algumas. Ao finalizar o jogo, as crianças compreenderam 

um pouco mais sobre alimentação saudável e decidiram buscar alimentos mais nutritivos para incluir 

em suas rotinas alimentares. 
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Figura 1 - Exemplos de Cartas de Desafio e Cartas de Perguntas do jogo:                                                    

“Um, dois: Diversão com Arroz”, 

  
Fonte: Criado por alunas do 5º período do curso de Enfermagem da PUC Minas, 2021. 

 

Figura 2 - Tabuleiro do jogo “Um, dois: Diversão com Arroz” 

 
 

Fonte: Criado por alunas do 5º período do curso de Enfermagem da PUC Minas, 2021. 
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Figura 3 - Manual de instruções do jogo “Um, dois: Diversão com Arroz” 

  
Fonte: Criado por alunas do 5º período do curso de Enfermagem da PUC Minas, 2021. 
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RESUMO 

A pandemia ocasionou inúmeros impactos para a população e para os profissionais da saúde, como os fisioterapeutas, 
que precisaram alterar o sistema de atendimento para o formato remoto. O Brincando de Respirar (BR) é um programa 
de extensão vinculado à Universidade do Estado de Santa Catarina/Brasil, que promove avaliação, atendimento e 
acompanhamento fisioterapêutico a crianças e adolescentes com pneumopatias nesse estado. O objetivo deste relato é 
proporcionar uma reflexão sobre os desafios envolvidos para adesão de pacientes e seus cuidadores à Fisioterapia 
oferecida remotamente, bem como acerca das barreiras para transmissão de orientações. Os participantes foram orientados 
quanto ao novo formato do BR, o qual envolveu: 1) oferta de orientações e conteúdos sistematizados nas redes sociais; 
2) organização de grupos de WhatsApp para monitoramento dos casos e programação de atividades fisioterapêuticas 
semanais; 3) disponibilização de vídeos educativos com propostas e condutas fisioterapêuticas; 4) desenvolvimento de 
um aplicativo para acompanhamento fisioterapêutico. Nesse cenário, o BR acompanhou cerca de 67 pacientes e seus 
cuidadores, por meio da oferta de conteúdos e orientações em 17 meses (de maio de 2020 a outubro de 2021). Apesar dos 
estímulos diários, a equipe encontrou dificuldade no feedback quanto a adesão e a satisfação dos participantes no novo 
formato, o que prejudicou a monitorização e a personalização dos atendimentos, e a identificação de possíveis ajustes e 
melhorias. Nota-se, portanto, a necessidade de refletir sobre esse contexto, assim como em diferentes estratégias e 
abordagens para manutenção da adesão de crianças e adolescentes com pneumopatias ao acompanhamento remoto da 
Fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Coronavírus. Telessaúde. Atenção Primária à Saúde. 

 

Barriers and Challenges of an Extension Program in Pediatric Respiratory 
Physiotherapy caused by the Pandemic 

 
ABSTRACT 

The pandemic caused many impacts to the population and to health professionals, such as physiotherapists, who needed 
to change their usual system to perform their activities remotely. Brincando de Respirar (BR) is an university extension’s 

program associated with the Santa Catarina State University/Brazil that offers evaluation, appointments and follow-up to 
children and teenagers with pneumopathies in that state. The aim of this study is to provide a reflection on the challenges 
involved in the adherence of patients and their caregivers to physiotherapy offered remotely, as well as the barriers to the 
sharing of orientations. Participants were instructed about the new BR format, which involved: 1) guidance offers and 
systematic contents in social media; 2) organization of WhatsApp groups for case monitoring and weekly physiotherapy 
activities; 3) providing of educational videos with physiotherapy propositions and conducts; 4) development of an 
application for physical therapy monitoring. In this scenario, BR monitored about 67 patients and their caregivers by 
offering orientation content for 17 months (from May 2020 to October 2021). Besides daily incentive, the BR group had 
difficulties in receiving feedback about their patient’s adherence and satisfaction with the new way of treatment, which 
disrupted the monitoring and personalization of treatments, as well as the identification of possible adjustments and 
improvements. Therefore, it’s noticed the need to reflect over these contexts, such as different strategies and approaches 
to allow children and teenagers with pneumopathies to maintain their access to physiotherapy remote care. 
 
Keywords: Coronavirus. Telehealth. Primary Health Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pela COVID-19 trouxe inúmeras mudanças e impactos na realidade da 

população brasileira (MALTA et al., 2020; CAMPOS; VIEIRA, 2021). Diante do novo cenário, 

foram necessários ajustes para o enfrentamento da pandemia, e diversas áreas e profissões da saúde 

tiveram seus esquemas assistenciais modificados do modelo presencial para o remoto, a fim de se 

garantir a segurança e de se evitar a contaminação e a disseminação da doença (GOIS-SANTOS et 

al., 2020). Estratégias como o isolamento físico, o uso de equipamentos de proteção individual – 

principalmente máscaras –, redução na circulação de pacientes foram adotadas para continuidade da 

assistência por alguns serviços de saúde. 

No caso da Fisioterapia, profissão que tem como referência o toque e o contato físico, também 

houve algumas adaptações. Com essa nova realidade voltada à preservação do isolamento físico, os 

atendimentos fisioterapêuticos tiveram o respaldo para ocorrerem de forma remota, segundo a 

Resolução 516/2020 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO, 2020), 

devido à necessidade e à importância de se manter a continuidade e a adesão dos pacientes ao 

tratamento proposto, independente da faixa etária e do diagnóstico. 

Nesse cenário, o Programa de Extensão Brincando de Respirar (BR), vinculado à 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 

(CEFID), localizado em Florianópolis, Santa Catarina/Brasil, e que existe desde 2010, também 

passou por algumas reestruturações. Esse programa tem como objetivo principal garantir suporte, 

avaliação e acompanhamento fisioterapêutico a crianças e a adolescentes com afecções respiratórias 

agudas e crônicas, que residem na Grande Florianópolis, e outras cidades de Santa Catarina (SC). 

Em 2020, devido à pandemia pela COVID-19, todos os atendimentos realizados pelo 

programa de maneira presencial foram suspensos, e suas ações foram ajustadas para um formato 

virtual. Com essas práticas adaptadas ao modelo remoto, desenvolveu-se uma estratégia de 

intervenção focada em recursos audiovisuais e nas redes sociais, como mecanismo para transferir 

informações e orientações fisioterapêuticas a crianças e a adolescentes com pneumopatias, bem como 

aos seus familiares e cuidadores, utilizando-se de uma linguagem simples, acessível e motivadora. 

Tal ação deve-se ao fato de que a adesão ao tratamento fisioterapêutico é primordial para a 

manutenção da saúde dos indivíduos com diferentes estados de saúde, principalmente o público 

infantil, por se tratar de um grupo consideradamente vulnerável, e que apresenta as doenças 

respiratórias como a causa principal de internação hospitalar no Brasil (BARBOSA; COSTA; 

VIEIRA, 2017), sendo essas relacionadas a altas taxas de mortalidade em crianças menores de cinco 

anos (FIORAVANTI, 2015). O público pediátrico com pneumopatias, como a doença crônica fibrose 
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cística (FC), ao apresentar baixa adesão ao tratamento fisioterapêutico e a não realização de uma 

rotina de exercícios físicos, pode ter, como consequência, um maior número de infecções, 

hospitalizações e exacerbações pulmonares (BUTTON et al., 2016). 

Assim como a FC, o referido programa de extensão BR atende outras enfermidades como 

asma, bronquiolite, broncodisplasia, bronquiectasia e pneumopatias crônicas secundárias a quadros 

neuromusculares. A FC é a enfermidade de maior atenção do programa, e se trata de uma doença 

genética e multissistêmica caracterizada principalmente por disfunções pulmonares e digestivas, 

sendo o comprometimento do sistema respiratório a maior causa de mortalidade nesses indivíduos 

(STOLTZ; MEYERHOLZ; WELSH, 2015; RATJEN et al., 2015). Dessa maneira, a assistência da 

Fisioterapia respiratória, por meio de recursos e técnicas para desobstrução brônquica, a adequação 

da ventilação pulmonar e a prática de exercícios físicos são essenciais para a manutenção e a 

prevenção da progressão da doença e de demais complicações respiratórias, bem como em desfechos 

posturais e de autoestima do paciente (ATHANAZIO et al., 2017).  

Assim, o objetivo do presente relato foi proporcionar uma reflexão sobre os desafios 

envolvidos para adesão de pacientes pediátricos pneumopatas, e seus cuidadores e familiares, ao 

acompanhamento fisioterapêutico proposto por um programa de extensão universitária em tempos de 

pandemia pela COVID-19, o qual passou a ter: caráter remoto, dependente de tecnologias, redes 

sociais e plataformas virtuais; assim como as barreiras para a transmissão de orientações 

fisioterapêuticas – de forma segura e qualificada – quantos aos cuidados com a saúde dessa população 

assistida pelo BR. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo possui caráter descritivo-reflexivo, com base na experiência vivenciada pela 

equipe de integrantes do BR com o programa atuando remotamente de maio de 2020 a outubro de 

2021, em decorrência da pandemia pela COVID-19. A equipe discutiu os desafios envolvidos para 

garantir e melhorar a adesão de pacientes e seus cuidadores ao acompanhamento fisioterapêutico 

oferecido de forma remota nesse período – dependente de tecnologias, redes sociais e plataformas 

virtuais –, bem como as barreiras que foram experienciadas pelos membros da equipe para a 

transmissão de orientações. 

Contextualizando o programa, inicialmente os pacientes, seus familiares e cuidadores, foram 

orientados quanto ao novo formato remoto de acompanhamento da equipe, o qual passou a apresenta 

novas propostas: 1) organização de grupos de WhatsApp – por idade – o qual realizou monitoramento 

dos casos e programação de atividades semanais ; 2) disponibilização de materiais educativos com 
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propostas de exercícios, alongamentos e condutas fisioterapêuticas direcionadas à diferentes 

situações clínicas; 3) oferta de conteúdos sistematizados nas redes sociais, incluindo orientações e 

cuidados com a saúde do sistema respiratório; 4) desenvolvimento de um aplicativo para 

acompanhamento fisioterapêutico dos pacientes. Diante da experiência de uma nova forma de 

intervenção do BR, cada uma dessas estratégias de atuação do programa tornou-se um desafio para a 

equipe de execução e, gradativamente, novas abordagens foram sendo atribuídas durante a 

implementação. 

 

2.1 Organização de grupos de WhatsApp 

 

No início da atuação remota, foram organizados e criados três grupos no aplicativo WhatsApp, 

com o intuito de monitorar e orientar os pacientes atendidos pelo programa, e/ou seus responsáveis, 

quanto à rotina de procedimentos fisioterapêuticos e exercícios. Para isso, foram desenvolvidos 

materiais educativos, respeitando-se as diferentes faixas etárias. Os grupos foram organizados no 

aplicativo da seguinte forma: Bebês (0-3 anos) com 8 familiares/responsáveis; Crianças e 

adolescentes (4-16 anos) com 39 familiares/responsáveis; Adultos (17 anos) com 20 pacientes, o que 

totalizou 67 participantes, dentre pacientes, familiares e/ou responsáveis assistidos. Os conteúdos 

desses grupos são descritos no item 2.2. 

 

2.2 Disponibilização de materiais educativos com propostas de exercícios, alongamentos e 

condutas fisioterapêuticas 

 

Os materiais educativos encaminhados nos grupos foram elaborados utilizando-se vídeos, 

imagens e textos informativos. Semanalmente, os materiais foram enviados aos participantes em 

formato de “desafios semanais”, com o intuito de estimular a execução e motivar a adesão ao 

tratamento. Para criação dos materiais, utilizaram-se aplicativos on-line, imagens ilustrativas e 

instruções sobre os objetivos de cada atividade fisioterapêutica, assim como a forma correta para 

executar cada proposta. Por sua vez, os vídeos foram criados com aplicativos de edição, sendo 

gravadas as instruções verbais e elaborados textos breves sobre a realização da Fisioterapia. Houve a 

participação de voluntários e membros da equipe do BR demonstrando cada atividade. 
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2.3 Oferta de conteúdos sistematizados nas redes sociais 

 

O Instagram tem sido utilizado pela equipe de execução do BR para disseminar conteúdos 

relevantes na área de pneumopediatria. Na página do BR (@brincandoudesc), com a pandemia, as 

postagens passaram a ser feitas semanalmente, com caráter informativo e linguagem simples, 

abordando temas referentes aos cuidados da saúde do sistema respiratório, à criação e à utilização de 

brinquedos terapêuticos de sopro, ao ensino de técnicas voltadas à Fisioterapia respiratória, bem como 

à divulgação de eventos promovidos pelos parceiros do Programa. A rede social é aberta e os 

conteúdos são voltados tanto para pacientes e familiares, quanto para acadêmicos e/ou profissionais 

da saúde interessados em aprender um pouco mais sobre a atuação fisioterapêutica na área de 

pneumologia pediátrica. Durante a pandemia, a divulgação e a atualização dos conteúdos foram mais 

assíduas e preocupadas com a adesão e a continuidade do tratamento. 

 

2.4 Desenvolvimento de um aplicativo para acompanhamento fisioterapêutico 

 

Com a pandemia, foi desenvolvido um aplicativo do BR, com o objetivo de oferecer a 

continuidade do acompanhamento fisioterapêutico aos pacientes e seus responsáveis, por meio de um 

dispositivo de acesso gratuito, simples e informativo, o qual caracterizou-se por conter um compilado 

dos materiais educativos relacionados à Fisioterapia. Além de ampliar o monitoramento dos 

participantes dos grupos de WhatsApp (item 2.1), e facilitar o acesso às informações e às orientações, 

esse aplicativo também permite o registro e as anotações das atividades realizadas pelos pacientes 

durante a semana, em uma planilha própria, que pode ser acessada pela equipe de execução, o que 

garante a interação e o acompanhamento da rotina dos pacientes. 

 

3 RESULTADOS 

 

O presente relato tem como objetivo refletir sobre uma experiência vivida pela equipe de um 

programa de extensão universitária de assistência fisioterapêutica à população pediátrica com 

pneumopatias, quanto à necessidade de criação de diferentes estratégias para melhorar a adesão dos 

pacientes e seus responsáveis ao tratamento fisioterapêutico remoto, visto que as repentinas mudanças 

causadas pelo isolamento físico criaram novas necessidades, tanto no manejo da doença, quanto em 

aspectos físicos, mentais e sociais da comunidade assistida. 

Nesse contexto, após discussões sobre os meios mais efetivos de alcance – terapêutico e 

educativo – do BR para a comunidade assistida, identificaram-se algumas restrições, pois diferentes 
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barreiras e desafios se estruturaram e exigiram diálogo e construção de ferramentas para enfrentá-los. 

Esses fatores limitantes são apresentados abaixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Propostas, seus desafios, limitações e barreiras para garantir melhor adesão de 

pacientes e seus cuidadores ao acompanhamento fisioterapêutico remoto. 

Proposta Desafios, limitações e barreiras 

Criação de grupos no 
WhatsApp 

● Padronizar o tipo de assistência para cada faixa etária específica; 

● Estimular o acesso e a realização dos participantes, semanalmente, quanto 
às orientações enviadas; 

● Estabelecer comunicação contínua e efetiva com os participantes, por meio 
de feedbacks. 

Disponibilização de materiais 
educativos 

● Ofertar assiduamente conteúdos atrativos e que gerem interesse a todos os 
pacientes assistidos e familiares; 

● Garantir uma comunicação efetiva com todos os participantes, que seja 
simples e informe adequadamente sobre a realização – ou não – de cada 
atividade fisioterapêutica; 

● Entender a real necessidade clínica e dificuldades de compreensão de cada 
um dos pacientes atendidos, assim como de seus responsáveis. 

Oferta de conteúdos 
sistematizados em rede social 

● Garantir que as informações sejam acessadas, compreendidas e executadas; 

● Entender e escolher o conteúdo mais apropriado para auxiliar e atrair a 
adesão dos participantes. 

Desenvolvimento de 
aplicativo de monitorização 

● Incentivar os pacientes e responsáveis a usarem o aplicativo e se 
comunicarem com a equipe de execução. 

Fonte: Elaboração Própria, 2021. 
 

Em meio a uma experiência nova para o BR, as propostas foram sendo reformuladas no 

decorrer da atuação para que as limitações, desafios e barreiras pudessem ser enfrentados e 

solucionados da melhor maneira possível. Assim, a equipe precisou focar em uma atuação 

interdisciplinar, com o desenvolvimento de habilidades audiovisuais para solucionar os problemas 

que surgiram com a atuação a distância, a fim de unir as tecnologias atuais com o tratamento 

fisioterapêutico. O contato e o acesso a outros profissionais da saúde, como médicos responsáveis 

pelos pacientes e fisioterapeutas dos locais de origem de algumas crianças, foram uma preocupação. 
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3.1 Criação de grupos no WhatsApp 

 

A escolha da criação de grupos no WhatsApp se mostrou, em um primeiro momento, a melhor 

opção de comunicação e de orientação aos pacientes e cuidadores, pois é uma estratégia que viabiliza 

o compartilhamento de informações e conteúdos audiovisuais de forma instantânea, prática e gratuita. 

Além disso, todos os pacientes e/ou familiares assistidos já tinham contas nesse aplicativo e sabiam 

utilizá-lo facilmente, o que favoreceu essa proposta. 

Diante da identificação de limitações, desafios e barreiras devido ao conteúdo oferecido pela 

equipe ser diferente de acordo com a idade, e como o objetivo dessa proposta é que a equipe do BR 

ofereça informações a respeito do manejo da doença pulmonar, produziu-se um tipo específico de 

material e conteúdo de acordo com a idade de cada grupo. Sendo assim, no grupo dos bebês, em 

função da terapia ser realizada de forma passiva, e diante da impossibilidade física do terapeuta 

realizar as intervenções, o material enviado foi, em sua maioria, de caráter informativo quanto ao 

autocuidado, com imagens e vídeos com temas sobre: lavagem nasal, shantala, hábitos de sono, 

terapia inalatória e técnicas de fácil aplicação para desobstrução brônquica, como a drenagem 

autógena assistida. 

Já no grupo de crianças e adolescentes, por possuírem uma maior familiaridade com o manejo 

da doença e compreenderem a importância da Fisioterapia por participarem de atendimento 

fisioterapêutico desde o nascimento, os participantes receberam a maioria dos materiais em formato 

de vídeo, focados em práticas ativas.  Entre os vídeos com condutas fisioterapêuticas, os exercícios 

mais prevalentes foram: aeróbicos, fortalecimento muscular global, técnicas de desobstrução 

brônquica e exercícios de reexpansão torácica. Por outro lado, no grupo dos participantes adultos, 

monitorados especialmente devido à pandemia, os materiais foram enviados em formato de imagem, 

com conteúdos informativos envolvendo a importância do manejo e do autocuidado na FC, bem como 

propostas de exercícios semanais. 

 

3.2 Disponibilização de materiais educativos 

 

As orientações fisioterapêuticas enviadas nos grupos deveriam ser realizadas diariamente 

pelos pacientes, em horários de escolha livre. Ao verificar a barreira de se ofertar conteúdos atrativos 

aos pacientes, a solução encontrada foi a de criar conteúdo audiovisual voltado para cada idade, de 

modo que os pacientes e/ou familiares se sentissem representados e estimulados.  

Em relação à troca de informações com os grupos assistidos, nota-se que, inicialmente, os 

pacientes retornavam com dúvidas e comentários sobre as atividades, principalmente no grupo de 
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crianças e adolescentes, porém, com a continuidade do modelo remoto ao longo dos meses, observou-

se uma redução na interação dos participantes diante do envio dos materiais, mesmo sendo 

questionados e estimulados pela equipe de execução. Desse modo, a solução encontrada pela equipe 

foi a de solicitar o envio de filmagens das atividades realizadas pelos participantes, seja no grupo ou 

por mensagem privada para alguém da equipe de execução.  

Por sua vez, no grupo de bebês e no de adultos, apesar de tentativas incessantes de interação 

com os responsáveis pelos bebês e com os próprios pacientes, desde o início identificou-se pouca 

comunicação e interesse deles, dificultando o acompanhamento da rotina fisioterapêutica e de 

cuidados desses pacientes. Então, para esses grupos, a solução foi acessar a Associação Catarinense 

de Assistência ao Mucoviscidótico (ACAM), parceira do programa, solicitando divulgação das 

atividades do programa e da monitorização remota, e também sensibilizando os familiares e pacientes 

quanto à importância da comunicação. 

 

3.3 Oferta de conteúdos sistematizados em rede social 

 

Reativou-se a página do Instagram do BR como uma proposta para disseminação de 

informações para a população em geral, e principalmente para indivíduos com FC e outras 

pneumopatias. Apesar de a página existir desde maio de 2019, as publicações eram realizadas 

esporadicamente. Dessa maneira, com a intenção de melhorar o engajamento e a interação entre os 

membros da equipe do BR e o público-alvo, discutiram-se estratégias para impulsionar as 

publicações, e ampliar e aumentar o número de seguidores. A primeira publicação após essa discussão 

foi em maio de 2020, e abordou a indicação de brinquedos de sopro. A ação teve um alcance de 457 

contas e 597 impressões, sendo que 245 foram originadas das hashtags. Com base nos resultados 

dessa publicação, organizou-se um direcionamento para as seguintes, com postagem no Instagram 

Stories, utilização de hashtags, linguagem clara e de fácil entendimento, uso de ilustrações, de vídeos 

e de títulos atrativos.  

Atualmente, as publicações são realizadas de forma semanal, com desenvolvimento de 

conteúdos pré-programados. Além disso, frequentemente são realizadas postagens no Instagram 

Stories, com caixa de perguntas, enquetes e reposts como forma de interação entre a equipe e os 

seguidores, bem como de se identificar suas dúvidas, direcionando as futuras postagens. Apesar da 

necessidade de uma complexa organização para manter a página ativa e com interatividade, o 

feedback dos seguidores tem sido positivo, com compartilhamento de perguntas e reações. 
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3.4 Desenvolvimento de um aplicativo para acompanhamento fisioterapêutico 

 

O aplicativo criado pela equipe de execução foi divulgado nos três grupos de WhatsApp de 

assistência remota, em palestras realizadas pela equipe e também no Instagram do BR. O maior 

desafio dessa proposta foi a de garantir o uso do aplicativo, apesar de todo incentivo para tal. O 

mecanismo encontrado pela equipe quanto a essa barreira foi a de divulgação do aplicativo, assim 

como reforço semanal quanto à importância de seu uso para o monitoramento da equipe e quanto à 

rotina fisioterapêutica dos pacientes. Mesmo com toda estratégia motivacional, não houve boa adesão 

dos usuários em relação ao registro na planilha compartilhada, e os responsáveis pelas crianças não 

geraram feedbacks sobre o dispositivo para a equipe de execução. No entanto, devido à ampla 

divulgação dessa ferramenta, pessoas de outros estados puderam acompanhar os materiais 

desenvolvidos e se beneficiaram com as informações elaboradas.  

Diante de todas as limitações, desafios e barreiras vivenciados, a equipe de execução do BR 

pensou então em uma nova abordagem que pudesse solucionar as dificuldades apontadas: a 

telefisioterapia.  Esse recurso surgiu com o objetivo de fortalecer o vínculo entre terapeuta e paciente, 

e de aproximar ambos quanto às necessidades dos pacientes frente à pandemia e garantir uma 

comunicação mais direta e efetiva. Ao assumir mais essa proposta, a equipe passou a divulgá-la, 

oferecendo aos grupos de pacientes a monitorização por videoconferência, de forma quinzenal, com 

discussão prévia dos casos de forma individual, elaboração de condutas e orientações personalizadas, 

respeitando-se os achados clínicos, ambiente e rotina de cada paciente. 

A telefisioterapia demorou um pouco para gerar engajamento com as famílias, porém, 

atualmente, quatro pacientes estão sendo atendidos pelo Programa. Esses atendimentos incluem uma 

organização a qual, inicialmente, envolve: 1) um teleatendimento introdutório, ocasião em que se 

explica aos participantes como funciona a telefisioterapia síncrona e é conduzida uma avaliação 

inicial sobre o caso do paciente; 2) elabora-se um plano de tratamento individualizado, no decorrer 

da semana, direcionado para o diagnóstico, clínica, rotina e necessidade de cada criança; 3) agenda-

se um telemonitoramento – com periodicidade personalizada – com sessões de 40 minutos de duração 

média; 5) encaminham-se materiais com orientações fisioterapêuticas e de autocuidado. Diante dessa 

proposta, as famílias têm apresentado um retorno positivo – tanto da própria atuação frente à rotina 

da Fisioterapia quanto sobre a adesão das crianças –, inclusive em relação à continuidade do 

tratamento fisioterapêutico de rotina no domicílio.  
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4 DISCUSSÃO 

 

Antes da pandemia da COVID-19, as ferramentas digitais eram utilizadas como complemento 

da prática presencial, porém, atualmente, a internet e as mídias sociais tornaram-se o principal meio 

de propagação de informação (SERTÃO, 2020). A necessidade de diminuir de alguma maneira o 

distanciamento social, trouxe diversos desafios e mudanças para a prática clínica. Desse modo, ao 

buscar novas alternativas, o programa BR contou com a interdisciplinaridade da equipe de execução, 

uma vez que novas habilidades precisaram ser desenvolvidas, como a criação de conteúdos 

audiovisuais e aplicativos para compartilhar e monitorar as famílias atendidas. 

A capacidade de trabalhar com diferentes abordagens promoveu a interdisciplinaridade na 

equipe, além de proporcionar inovação e estabelecer novas conexões de conhecimento, as quais antes 

poderiam parecer intangíveis (MAZZOCCHI, 2019). Nos primeiros meses de isolamento, 

desenvolveram-se propostas para continuidade da comunicação e do atendimento fisioterapêutico de 

forma remota e, diante da baixa adesão e participação de familiares e pacientes, identificação de 

desafios, barreiras e limitações, fez-se necessário entender, discutir e buscar novas estratégias para 

atuação. 

Diversos fatores podem ser sugeridos para justificar a diminuição da adesão ao tratamento 

proposto nos grupos, como a ansiedade e a depressão, visto que houve um aumento na taxa dessas 

condições em função da pandemia da COVID-19 (NICOLINI, 2020). Um estudo demonstrou que as 

mães de crianças entre zero e doze anos, com FC, quando comparado com o grupo controle, 

demonstram maiores níveis de ansiedade, o que pode ser explicado em função da FC ser uma 

comorbidade para o coronavírus (SENKALFA et al., 2020). Além disso, levando em consideração 

que a população deste estudo era, em sua maioria, composta por crianças menores de 16 anos, a falta 

de motivação dos pais para a continuação do tratamento proposto, também pode ser uma das causas 

da falta de adesão (CALTHORPE et al., 2020). 

Outras barreiras são descritas como fatores decisivos na adesão ao tratamento nos indivíduos 

com FC, como esquecimento, dificuldade na organização de horários e demandas acadêmicas 

(GEORGE et al., 2010; MODI; QUITTNER, 2006). Além disso, o apoio social, o da comunidade e 

o da equipe responsáveis pelo tratamento se mostram pontos fundamentais no suporte emocional, 

importante na efetividade do manejo da doença (BISHAY; SAWICKI, 2016). Um estudo demonstrou 

que as mães que tiveram acesso à telemonitorização, para esclarecimento de dúvidas e de 

informações, tiveram um menor nível de ansiedade após a chamada (SENKALFA et al., 2020). Além 

disso, outro estudo apresentou a experiência positiva dos pacientes e familiares com a utilização da 
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telessaúde (JACLYN et al., 2021). Diante desses fatos, a telemonitorização se mostrou uma 

ferramenta tangível para o aumento da aderência ao tratamento. 

Diante do cenário atual de mais de um ano de enfrentamento da pandemia  da COVID-19 e 

das inúmeras tentativas de propostas e de abordagens pela equipe de execução, nota-se uma 

considerável falta de motivação quanto à assistência fisioterapêutica de forma remota, caracterizada 

aqui pela: pouca adesão dos pacientes com a monitorização proposta por meio de grupos de 

WhatsApp, dificuldade na obtenção de respostas e feedbacks quanto aos materiais educativos 

divulgados, problemas na comunicação on-line, falta de recurso tecnológicos e redes de internet 

disponíveis e eficientes para comunicação, limitação para o entendimento da real situação dos 

pacientes; porém, quando oferecida a telefisioterapia individual, houve retorno positivo e envio de 

imagens e vídeos da criança realizando atividades fisioterapêuticas propostas. 

Além disso, a criação de conteúdos para alimentar os grupos de WhatsApp proporcionou ao 

projeto uma quantidade de materiais informativos, o que facilita a disseminação de informação em 

outras redes sociais, favorecendo o acesso, à informação, de outras pessoas interessadas. As 

discussões geradas para elaborar as propostas remotas, e tentar solucionar os desafios, limitações e 

barreiras que as acompanharam, foram muito importantes para equipe de execução do Programa – 

alunos, professores, fisioterapeutas e outros profissionais –, pois instigaram a criatividade, a 

organização e o pensamento crítico quanto à assistência fisioterapêutica e a realidade da comunidade 

assistida. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao tempo prolongado de isolamento físico e de distanciamento dos atendimentos 

presenciais, a continuidade da assistência fisioterapêutica remota ao paciente pediátrico pneumopata 

se depara com diferentes limitações, desafios e barreiras para manutenção da adesão e para garantia 

de uma educação continuada de qualidade. Nota-se, portanto, a necessidade de se refletir sobre esse 

contexto, assim como sobre diferentes estratégias e abordagens interdisciplinares para que esse 

acompanhamento remoto da Fisioterapia seja eficiente e seguro. 
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RESUMO 

O rompimento trágico e criminoso de uma barragem de rejeitos de mineração da empresa Vale, em 25 de janeiro de 2019, 
no município de Brumadinho, escancarou uma trajetória histórica de descaso do poder público em relação ao 
planejamento ambiental urbano e gestão de políticas públicas locais, pouco participativas. A tragédia deixou mais de 270 
mortos e um cenário catastrófico de degradação socioambiental, na escala regional, além de expôr a realidade cruel de 
uma economia local minério-dependente. As consequências sociais desse processo são graves e merecem atenção especial 
tanto por parte da população, movimentos sociais, como pelo poder público local, academia e técnicos, para garantia do 
cumprimento das justas ações em prol do bem estar geral do município. Diante desse cenário atual de luto e luta por 
direitos, faz-se necessário ampliar processos de reconhecimento das identidades físico-ambientais, estruturais e sociais, 
de ocupação e uso do solo, para reforçar a noção de pertencimento da população no território e reconhecimento de suas 
potencialidades e desafios. Dessa forma, o projeto de extensão promoveu, desde o segundo semestre de 2019, discussões 
colaborativas com a população do município resgatando velhos e novos conceitos de produção socioespacial para 
provocar a reflexão sobre o papel de cada indivíduo no contexto de vida cotidiana de sua comunidade e a necessidade de 
construção coletiva de uma rede de acompanhamento constante de processos de planejamento territorial e das políticas 
públicas municipais, com foco na gestão participativa do Plano Diretor, gerando produtos que conscientizaram e serviram 
de base técnica para estimular ações da comunidade. 
 
Palavras-chave: Planejamento ambiental urbano. Município de Brumadinho. Discussão colaborativa. Plano Diretor. 

 

Collaborative Discussions on Urban Planning and Environmental                                      
Management to Promote Constant Social Monitoring of the Master                                

Plan of the Municipality of Brumadinho 
 

ABSTRACT 

The tragic and criminal rupture of a mining tailings dam owned by the Vale company, on 2019 January 25, in the 
municipality of Brumadinho, opened up a historical trajectory of government neglect in relation to urban environmental 
planning and management of local public policies, not very participatory. The tragedy left more than 270 dead and a 
catastrophic scenario of socio-environmental degradation, on a regional scale, in addition to exposing the cruel reality of 
an ore-dependent local economy. The social consequences of this process are serious and deserve special attention both 
by the population, social movements, and by the local government, academia and technicians, to guarantee the fulfillment 
of just actions in favor of the general well-being of the municipality. Given this current scenario of mourning and struggle 
for rights, it is necessary to expand processes of recognition of physical-environmental, structural and social identities, 
occupation and use of land, to reinforce the notion of belonging of the population in the territory and recognition of their 
potentials and challenges. In this way, the extension project has promoted, since the second half of 2019, collaborative 
discussions with the population of the municipality, rescuing old and new concepts of socio-spatial production to provoke 
reflection on the role of each individual in the context of daily life of their community and the need for collective 
construction of a network for constant monitoring of territorial planning processes and municipal public policies, with a 
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focus on participatory management of the Master Plan, generating products that raised awareness and served as a technical 
basis to encourage community actions. 
 
Keyword: Urban environmental planning. Municipality of Brumadinho. Collaborative discussion. Master plan. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A trajetória de planejamento e gestão territorial, bem como das políticas públicas no município 

de Brumadinho é marcada por processos descontínuos e não participativos, frutos do descaso 

histórico com os aspectos físicos e ambientais, sociais, de infraestrutura e de parcelamento, ocupação 

e uso do solo. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração, denominada Barragem Mina 

Córrego do Feijão, de responsabilidade da Vale, provocou impactos seriados, extramunicipais no 

âmbito da bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, com epicentro em porções específicas da área urbana 

e rural do entorno da cidade de Brumadinho. A tragédia atraiu a atenção de técnicos, de movimentos 

sociais e da mídia, interessados em estimar as perdas, dar suporte à população considerada atingida 

pelo crime e cobrar a responsabilidade pelo rompimento, como medidas paliativas e emergenciais. 

No entanto, mesmo após a adoção de tais medidas, a população continua a vivenciar os impactos 

negativos e em rede do funcionamento de grandes empreendimentos de impacto ambiental, como as 

mineradoras, barragem de abastecimento de água potável, dentre outros. São impactos ambientais, 

sociais, econômicos e na saúde das pessoas que ampliam a violação de direitos decorrente da minério-

dependência, refletida também na segregação socioespacial do território. 

No município de Brumadinho, o histórico de participação social é desarticulado do 

planejamento territorial municipal e foi agravado pelos impactos negativos após o crime da Vale. 

Novas demandas emergenciais de articulação social surgiram em função do acompanhamento do 

corrente processo de violação de direitos e exigência do cumprimento de compensações, 

contrapartidas, indenizações, repasses e aplicação de verbas da empresa Vale, em obras estruturantes 

reparadoras e emergenciais, todas de interesse público e que demandam planejamento prévio. 

Paralelamente a este contexto de gestão de crise, a exigência prevista na legislação federal para 

revisão do Plano Diretor - PD do município de Brumadinho - Lei Complementar nº 52, de 28 

dezembro de 2006 –, segue acompanhada pelo Ministério Público, em atraso e desconforme com a 

prescrição legal do Estatuto da Cidade, que determina sua revisão periódica ao menos a cada 10 anos:   

 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana. (...) 
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 
(BRASIL, Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade). 
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O Plano Diretor de Brumadinho passou por dois processos de revisão não concluídos, ambos 

resultaram em Projetos de Lei que foram arquivados ao fim das legislaturas, o primeiro em 2012 e o 

segundo em 2016. Uma lei de Plano Diretor (PD) tem como principal elemento a definição da função 

social da propriedade urbana em âmbito municipal, conforme prescreve o art. 182 da Constituição 

Federal de 1988.  É partindo desta função social da propriedade que o Plano Diretor deve organizar 

e integrar todas as políticas públicas no município, regulamentadas pela Lei Federal no 10.257, de 10 

de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. Esta lei federal definiu os requisitos legais de um Plano 

Diretor, conferindo-o a função de ser um instrumento de planejamento municipal para a promoção e 

atualização de políticas públicas. Além disso, todo o processo de elaboração da legislação apenas faz 

sentido se o for democrático, passando por diversas etapas de consulta e mantendo um instrumento 

permanente de acompanhamento pela população, tradicionalmente disposto como um Conselho com 

a participação da sociedade civil. A Constituição Federal / 1988 e o Estatuto da Cidade estabelecem 

a seguinte obrigatoriedade ao Plano Diretor: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes;  
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;  
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 
art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;  
V– inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.  
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos. (BRASIL, Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto 
da Cidade). 

 

Pelas características do Município, é possível identificar quatro características que tornam 

obrigatória a atualização do Plano Diretor em Brumadinho, conforme apresentado nos incisos I, II, V 

e VI do referido artigo supracitado.  Na verdade, o processo de revisão do PD não partiu de discussões 

prévias e conceituais de território, com ampla participação de lideranças sociais e reconhecimento 

cidadão do seu pertencimento aos lugares ambientais e de vida cotidiana, nem mesmo de possíveis 

demandas sociais integradas.  

Sabe-se que o adequado envolvimento cidadão no processo depende de ampla participação 

social, mas a revisão do PD, iniciada em setembro de 2019, deu início a um ciclo de reuniões públicas 

presenciais agendadas de forma descentralizada no território, pouco articuladas com as lideranças 

locais e em período de luto coletivo decorrente do crime da Vale. Durante o ano de 2020, a população 

foi convidada a seguir o processo, considerado “participativo”, mesmo no modo remoto, devido à 

pandemia da COVID-19 e com dificuldades territorializadas de acesso à internet, agenda de eventos 
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em período de férias, hiatos e paralisações de discussões durante o período eleitoral municipal. A 

comunidade ainda seguia e segue em luto, agravado pelo período de isolamento social em função das 

restrições sanitárias impostas pela pandemia. Mesmo assim, o processo de revisão do PD seguiu 

controverso e pouco participativo e por isso as discussões colaborativas do Projeto Brumas Colabora 

não foram realizadas concomitante ao mesmo.  

Não obstante, o Projeto continuou na defesa de um conceito de território entre os 

colaboradores, inclusive para ampliar o senso crítico sobre o processo de participação social na 

agenda de revisão do PD. A revisão do PD foi coordenada por consultoria técnica contratada pela 

Vale S.A., como contrapartida do crime ocorrido, mas sabe-se da ambiguidade do envolvimento da 

empresa na discussão de um território por ela, em grande parte, controlado economicamente e 

também em função da propriedade dos territórios minerários: 

 

Por isso afirmamos que a mineração não é um tipo qualquer de extrativismo. É uma forma 
extrema, por sua condição fundamental-constituinte, e também por suas consequências de 
longa duração, pelos efeitos ecobiopolíticos. A mineração moderno-colonial afetou 
drasticamente o sociometabolismo da espécie humana. Desencadeou uma nova era geológica 
não apenas marcada pelo aquecimento global, pela crise de biodiversidade e pelo 
esgotamento dos nutrientes básicos, mas também, decisivamente, pela mineralização do que 
é humano. (ARÁOZ, 2020, p.33-34). 

 

As etapas de diagnóstico e diretrizes para o projeto de lei de revisão do PD ocorreram de 

setembro de 2019 a dezembro de 2020. Na verdade, a prefeitura promoveu a revisão do PD por 

cobrança legal, mas a grande maioria da população desconhece o tema. Por tais motivos o Brumas 

Colabora, em 2020, visou ampliar seus objetivos para além da promoção da participação social no 

atual processo em prol de um PD atualizado e atento às demandas coletivas. A ideia foi também 

difundir a importância do constante acompanhamento social colaborativo da gestão de um PD posto 

em prática, fiscalizado e monitorado pelo poder público e sociedade: 

 

O problema central, portanto, é o da recuperação do controle do cidadão, no seu bairro, na 
sua comunidade, sobre as formas do seu desenvolvimento, sobre a criação das coisas 
concretas que levam a que a nossa vida seja agradável ou não. Mais uma vez, não há nenhuma 
lei que determine que devamos nos matar todos de trabalho para criar um mundo que não 
queremos. Já é tempo de nos tornarmos exigentes.  (DOWBOR, 2016, p.11). 

 

As contribuições do presente projeto de extensão ao atual processo de revisão do PD foram 

reais e estão dispostas tanto no E-book Brumas Colabora, como na Carta de Brumadinho, elaborados 

no final de 2020, em que são apresentados a síntese de potenciais e enfrentamentos necessários ao 

município para a melhoria da qualidade de vida ambiental urbana.  



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

455 

O conteúdo de ambos os produtos fundamentou a inserção de diretrizes para a redação do 

Projeto de Lei do PD de Brumadinho, registradas em audiências públicas remotas. A necessidade do 

cumprimento das legislações vigentes, principalmente a lei federal – Estatuto da Cidade (Lei 057/01) 

–, que exige a constância das práticas de planejamento e gestão territorial, da atualização constante 

do PD municipal, e a constatação de que tais ações poderiam ter contribuído para evitar o crime da 

Vale, ocorrido em Brumadinho, justificam a necessidade de instauração de um processo de discussão 

colaborativo e permanente sobre a importância da integração das políticas públicas locais. Neste caso, 

a academia pôde contribuir com a prática da extensão universitária e transferência de saberes técnicos 

e conceituais e a população com a bagagem da vivência de território, relações sociais e 

reconhecimento de demandas reais, como elo motivador da pesquisa e do cumprimento da sua função 

social.  

A problemática que norteia a realização deste Projeto, bem como as experiências práticas 

mobilizadas pelas ações de extensão estão diretamente relacionadas aos objetivos dos cursos 

envolvidos e podem promover conhecimento e avaliar a replicabilidade da proposta em outros 

territórios, a partir dos resultados deste projeto. Para isso, o curso de Arquitetura e Urbanismo abrange 

discussões técnicas de planejamento ambiental urbano, gestão territorial, interface de políticas 

públicas e desenvolvimento de planos e projetos urbanísticos participativos. O curso de Economia 

contribui com a abordagem das práticas mais sustentáveis de geração de renda, envolvimento cidadão 

e promoção de economias limpas e solidárias. O curso de Administração engloba a discussão da 

administração pública, interfaces entre políticas setoriais e o enfrentamento à minério-dependência. 

O curso de Direito contribuiu com a valorização do conhecimento e discussão participativa da 

legislação territorial ambiental e urbana.  Todas essas frentes de ação contribuem para a articulação 

tanto de novos representantes sociais como para a criação e ou fortalecimento de redes sociais mais 

colaborativas e que possam atuar de forma ativa no processo de planejamento territorial e com a 

população. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Diante dos graves impactos ambientais pós-crime da Vale, os efeitos da minério-dependência 

ficaram expostos na vida da população, na saúde física e mental, nas relações sociais rompidas com 

as perdas, na reviravolta econômica, como explícito no processo de violação de direitos, 

territorialmente socioespacializado e segregado. Um território historicamente já dividido e ao mesmo 

tempo unido, ambientalmente por um rio, por uma linha férrea, extensos territórios minerários ou de 

represa de abastecimento de água, grandes empreendimentos culturais e áreas rurais de plantio, 
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condomínios fechados e pequenas comunidades urbanas segregadas e dependentes da cidade, 

agravam a disputa pela terra, processo que também motivou a elaboração deste projeto. 

A área objeto do trabalho abrange todo o território municipal, composto por cinco distritos, 

conformados por áreas rurais e urbanas, e que deveriam ser integrados pelo PD municipal. Para a 

realização deste projeto, entende-se a diversidade de agentes e representantes da sociedade civil 

organizada municipal como parceiros externos potenciais, agentes promotores das discussões 

colaborativas e que foram convidados a participar do processo. Destaca-se a necessidade de ampliar 

a discussão e não de focá-la em grupos específicos para que os próprios colaboradores sejam os 

replicadores de conhecimento, haja vista que a discussão de um PD, por legislação federal, não pode 

fomentar a exclusividade de parcerias e ou colaboradores. 

Dessa forma, o plano inicial que orientou o Projeto, em 2019, foi a realização de discussões 

colaborativas em dois grandes territórios organizados pela lógica de relação ambiental com o rio 

Paraopeba: território da margem direita e território da margem esquerda. O conceito do Projeto preza 

pela adoção de critérios ambientais e históricos para localização dos territórios como contribuição 

para a reafirmação dos laços comunitários e de percepção ambiental com o elemento água, base para 

a ocupação, e o papel relevante do rio Paraopeba, como elemento natural estruturante da evolução da 

dinâmica territorial. A noção de pertencimento territorial parte das reflexões sobre a base ambiental, 

a dinâmica de evolução da ocupação e, atualmente, não há como pensar em planejamento territorial 

colaborativo, sem o reconhecimento integrado dos espaços e lugares de vida cotidiana. E como legado 

de Brumadinho, pós-crime da Vale, urge a discussão de sua referência geográfica no contexto da 

região do Alto curso do Paraopeba, para a melhoria ambiental de grande parte da sua bacia 

hidrográfica. Esta reflexão é fundamental para o entendimento da organização municipal em distritos 

e suas funções na rede urbana municipal, bem como para a construção de legislações futuras que 

possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida em termos de saneamento e drenagem urbana, 

valorização e preservação patrimonial ambiental e cultural e construção de rede integrada e 

sustentável entre territórios urbanos e rurais.  

Nesta lógica, entende-se que a construção do novo PD deva partir deste entendimento 

territorial ambiental. Os processos participativos são mais efetivos quando esse senso de 

pertencimento individual e coletivo é valorizado nos territórios envolvidos, o que nunca ocorreu em 

Brumadinho, e compreender a importância da localização das áreas urbanas e rurais na bacia 

hidrográfica é fundamental para promover o debate sobre a capacidade de suporte ambiental para a 

ocupação e suas diversas funções, redes e densidades construídas no território. Somente a partir dessa 

construção coletiva, zoneamentos ambientais e urbanos poderão contribuir, de forma equilibrada, 

para a defesa da qualidade de vida entre territórios ocupados e preservados. 
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Como o município de Brumadinho é extenso e com realidades diversas, mas conectadas pelo 

eixo do Paraopeba, as discussões colaborativas do Projeto foram realizadas em duas comunidades 

estratégicas por território. Estas comunidades, a partir da participação de suas lideranças sociais, 

ampliaram discussões e, geograficamente, representaram as demais pertencentes no mesmo território, 

como experiência piloto. Nesse contexto, destaca-se a experiência da participação ativa da 

comunidade do bairro São Conrado que, por critérios locacionais, ambientais, articulação comunitária 

consolidada e relação direta com áreas afetadas pelos rejeitos da atividade minerária, pós-crime da 

Vale, serviu de exemplo para a confirmação da importância do entendimento do pertencimento social 

no território de forma multiescalar. A discussão colaborativa na escala comunidade/bairro 

demonstrou como é importante o papel das lideranças como porta-vozes de discussões nos contextos 

ampliados de território urbano/cidade, sedes de distritos, povoados e comunidades tradicionais e 

rurais no contexto do município.    

O bairro São Conrado encontra-se localizado na área central da cidade de Brumadinho, junto 

à margem esquerda do rio Paraopeba que o circunda e que agora está contaminado pela lama do 

rompimento da barragem, pois encontra-se à jusante desta no contexto da bacia hidrográfica. Além 

do relevo de topo de morro, possui margens de rio diretamente impactadas pela lama. Foi o bairro 

que sofreu o maior número de óbitos com o crime, e possui uma geografia de grande relevância 

ambiental, paisagística e escala adequada para a discussão de uma proposta de engajamento 

comunitário colaborativo. Tais aspectos foram fundamentais para o engajamento da comunidade na 

proposta de possível plano ambiental urbano participativo e diretrizes para o processo de revisão do 

PD. O bairro também possui lideranças sociais articuladas e atuantes nas defesas locais - intrabairro 

e municipais, bem como demonstraram, nas audiências remotas do processo de revisão do PD, o 

resultado da importância das discussões colaborativas realizadas.    

Como metodologia de trabalho, foram realizados encontros colaborativos presenciais, ainda 

em 2019, por priorizarem a escuta e o debate entre os membros da comunidade. Quatro encontros 

comunitários foram realizados no bairro, sempre aos sábados, à tarde, e com participação crescente 

de pessoas da comunidade. Além dos trabalhos em campo e reuniões comunitárias, todos os 

resultados foram espacializados na cartografia editável disponível para a produção de material gráfico 

sobre o bairro e para que pudesse ser constantemente complementado durante as reuniões com os 

moradores. A devolutiva final dos trabalhos realizados, ocorreu na reunião colaborativa do dia 07 de 

dezembro de 2019. Nessa data, foi acordado o modelo preliminar de entrega física de um relatório 

síntese para o registro das demandas comunitárias no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. 

Nesse documento, a pedido da própria comunidade, foram registradas, em nome da Associação 

Comunitária do bairro São Conrado (ASCON), a síntese das demandas e diretrizes colaborativas 
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estruturantes acordadas, como espécie de Plano Preliminar de bairro pertinente às reais demandas de 

planejamento territorial do PD municipal.    

Já as discussões colaborativas do Brumas Colabora, realizadas no segundo semestre de 2020, 

foram desatreladas do processo de revisão do Plano Diretor e planejadas no modo remoto em função 

da pandemia da COVID- 19, em três grandes temas mensais de abordagem municipal:  1º tema 

(setembro) - Território Ambiental Urbano; 2º tema (outubro) - Territórios de vida urbana; 3º tema 

(Novembro) - Território planejado e gerido por todos. A síntese conceitual destes temas foi registrada 

no e-book  Brumas Colabora, lançado em 2021.  

O primeiro tema, denominado Território Ambiental Urbano, discutido pela comunidade 

envolvida, durante todo o mês de setembro, abarcou conceitos iniciais do PD e destacou a importância 

do entendimento sistêmico de território municipal, com foco no papel do Rio Paraopeba como 

elemento natural estruturador da ocupação, seu valor físico e ambiental, cultural e social para a 

trajetória de uso e ocupação do solo e laços afetivos da vida em comunidade. A discussão conceitual 

abriu espaço para que os moradores expressassem suas insatisfações e demandas territoriais locais e 

municipais. A partir deste tema, foi demandada a elaboração de uma carta de intenções para o 

Município de Brumadinho, que também está registrada no e-book Brumas Colabora, e foi repassada 

como diretrizes municipais nas audiências públicas do processo de revisão do PD e também, como 

sugestão de redação de artigos para o projeto de lei do novo PD, entregue oficialmente, mas ainda 

não apreciado pela Câmara Municipal de Vereadores. 

Além disso, foi demandada pelos moradores participantes dos encontros, a elaboração de 

alguma estratégia de divulgação dos assuntos mais urgentes relacionados às temáticas  abordadas no 

Projeto e que contrastavam com a prática de planejamento municipal, espacializadas nas obras 

públicas de reparação e mitigação dos impactos decorrentes do crime da Vale, implantadas sem a 

prévia discussão social. Tais obras também foram estratégicas no período pré-eleitoral e ocorreram 

de forma velada também em decorrência das restrições sanitárias durante a pandemia da COVID-19. 

A população estava revoltada e precisava expressar-se de alguma forma sobre as obras e, desse 

processo, surgiu a proposta coletiva de elaboração de panfletos virtuais críticos e conceituais, 

divulgados nas redes sociais do município e na mídia social do Projeto. O conteúdo desses panfletos 

gerou muitas discussões coletivas nas redes sociais e ampliou a cobrança dos moradores em relação 

ao Plano Diretor de Brumadinho. 

O segundo tema do Projeto em 2020, denominado “Territórios de vida urbana”, demandou 

discussões colaborativas, em outubro, para a discussão dos impactos das relações de parcelamento, 

ocupação e uso do solo no território ambiental natural e possíveis relações harmonizadas entre eles, 

no contexto geográfico, histórico, social, cultural, econômico e político de Brumadinho.  
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Os participantes brumadinhenses, colaboradores do projeto, insatisfeitos com a gestão 

municipal, ao longo do segundo semestre de 2020, passaram a participar mais ativamente das 

discussões da revisão do PD de Brumadinho. Como estratégia de participação, a equipe do projeto 

consolidou as discussões em dois tipos de documentos: elaboração de diretrizes conceituais para o 

planejamento ambiental urbano do município que recebeu o nome de Carta de Brumadinho, e a 

elaboração de minuta de artigos para o projeto de lei de revisão do PD, encaminhados, no dia 04 de 

novembro de 2020, à equipe técnica responsável pela revisão do Plano Diretor do Município de 

Brumadinho. A maioria das diretrizes e sugestões de artigos foi acatada e inserida no projeto de lei 

encaminhado à Câmara. De maneira complementar, a equipe do projeto e alguns participantes das 

discussões estiveram presentes na audiência pública final de apresentação do Plano Diretor, neste 

mesmo dia, transmitida pelo YouTube. No canal de comunicação dessa plataforma, foi possível 

apontar reflexões sobre diversos conceitos levantados nos dois temas abordados até então e as 

ponderações e cobranças feitas foram lidas, respondidas e algumas levantaram discussões entre os 

moradores que também participavam em meio virtual. Sugestões – como a proibição de canalização 

dos cursos d’água em Brumadinho – foram mencionadas e demonstraram a relevância das nossas 

discussões e participação no pseudo processo participativo de revisão do PD de Brumadinho.  

O terceiro tema, denominado “Território planejado e gerido por todos”, discutido durante o 

mês de novembro, abordou assuntos como o planejamento e gestão territorial colaborativos e 

interfaces da legislação territorial e participação social, sendo a importância da construção coletiva 

do PD municipal, discutida a partir do reconhecimento do território e pertencimento cidadão neste. 

Este tema foi fundamental para a finalização da “Carta de Brumadinho”. Como produto e contribuição 

do Projeto Brumas Colabora, a Carta apresenta diretrizes conceituais estruturantes para a reflexão e 

ação de planejamento e gestão participativa no município de Brumadinho.  

A Carta é inspirada nas discussões coletivas, na troca de vivências comunitárias, nos anseios 

e no reconhecimento de reais demandas sociais, e toda a construção das diretrizes foi fundamentada 

em dados técnicos e científicos, na defesa do cumprimento da legislação vigente e na cobrança da 

responsabilidade de seus gestores e da participação social, atreladas também às metas 2030 para os 

Objetivos de Desenvolvimento sustentável, da Organização das Nações Unidas. Ela busca promover 

o enfrentamento dos impactos negativos da minério-dependência para a retomada da integração 

ambiental dos territórios de governança local e regional, baseando seus princípios nos três grandes 

temas do Projeto Brumas Colabora 2020, que defendem um município para todos e ressalta a 

emergência dessas ações. Espera-se que a reflexão e a prática dos vinte e sete princípios elencados na 

Carta promovam o pacto participativo entre população e governança local para o desenvolvimento 

sustentável. Este deverá estruturar-se na capacidade de suporte do território ambiental, nas 
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especificidades socioterritoriais, econômicas e culturais de defesa comum do legado de Brumadinho 

para as atuais e as futuras gerações. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Como produto final do Projeto Brumas Colabora, em 2020, foi elaborado um e-book, que 

sintetiza todos os conceitos defendidos nos nove encontros, além de um resumo da experiência da 

realização do Projeto, de forma bem objetiva e para ser divulgada. Este e-book teve como objetivo 

repassar os conhecimentos adquiridos nas reuniões virtuais realizada em conjunto com os 

colaboradores da comunidade - lideranças locais para replicabilidade das informações; para amparar 

e incentivar novos projetos que tenham interesse em realizar processos colaborativos de gestão de 

seus espaços e instruir a população a cobrar, dos órgãos públicos, processos de planejamento e gestão 

participativos das políticas públicas. 

Os resultados finais do Projeto, esperados para o primeiro semestre de 2021, estiveram 

alinhados à busca de novas parcerias para o Brumas Colabora, principalmente em relação à sociedade 

civil organizada, lideranças comunitárias, conselhos municipais de políticas públicas, escolas 

públicas, prefeitura e câmara municipal. A proposta de apresentar o conteúdo do Projeto (e-book e 

Carta de Brumadinho) para esse público com grande potencial para a multiplicação das informações 

e também promotor de discussões complementares foi o eixo norteador dos trabalhos.  

Sobre o alinhamento com as escolas públicas, o resultado não foi como o esperado em 

decorrência do momento remoto de aulas, complicações de gestão em decorrência da pandemia da 

COVID-19 e dificuldade de alinhamento entre agendas escolares e do Projeto. Foram realizadas duas 

reuniões virtuais com os coordenadores das escolas públicas municipais, nas quais foram relatadas a 

trajetória exaustiva do trabalho remoto dos professores e a ansiedade dos alunos com a volta às aulas 

para o possível sistema híbrido de ensino. Esses foram os motivos indicados para a não discussão do 

Projeto no primeiro semestre de 2021 com as escolas municipais. No entanto, novas possibilidades 

de parcerias com as escolas já estão previstas para o segundo semestre de 2021 e já foram pré-

alinhadas com a coordenação do projeto.  

A entrega física dos volumes do e-book e da Carta de Brumadinho, à Prefeitura e à Câmara 

de Vereadores ainda está prevista para o mês de julho de 2021, conforme solicitação dos 

colaboradores brumadinhenses envolvidos no projeto. No atual momento, estão sendo alinhadas as 

parcerias com as lideranças municipais e grupos sociais, além da apresentação para os conselhos de 

políticas públicas. Mesmo com a dificuldade de alinhar parcerias com o poder público local, foram 
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estabelecidas outras em paralelo, não apresentadas no escopo dos objetivos do Projeto para o 

semestre.  

A apresentação do Projeto foi realizada em 15 de junho de 2021 aos alunos da Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo FEC / Unicamp, no ambiente da disciplina de graduação 

CV-936, Impactos Ambientais Resultantes de Obras Hidráulicas e no ambiente da disciplina de pós-

graduação IC-474, Tópicos Especiais em Recursos Hídricos, Energéticos e Ambientais I, com ementa 

na área de impactos ambientais resultantes de obras Hidráulicas. A proposta é buscar interfaces 

técnicas para a ampliação da defesa conceitual e técnica do Projeto com outras entidades que também 

possuem projetos de pesquisa no município de Brumadinho e defendem o conceito de bacia 

hidrográfica como norteador da construção de conceitos territoriais ambientais e políticos. Os alunos 

destes cursos se mostraram interessados em contribuir na divulgação dos conceitos e troca de 

informações técnicas sobre o projeto.  

O alinhamento do repasse do conteúdo do Projeto para os conselhos municipais também está 

sendo preparado para ocorrer de forma mais participativa no segundo semestre de 2021. Trata-se de 

uma parceria importante para a construção da gestão social representativa no PD municipal. Destaca-

se que todas as apresentações dos produtos do Projeto, no âmbito municipal, foram postergadas ao 

máximo para não anteciparem a entrega, em mãos, aos representantes oficiais da prefeitura e câmara 

municipal. Além disso, a coordenação do Projeto vem participando, de forma ativa, de audiências 

públicas remotas, na Câmara de Vereadores de Brumadinho, sempre na defesa da apreciação do 

Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal, entregue a esta casa, pelo Executivo, no primeiro trimestre 

de 2021 e ainda sem data agendada para o início das discussões públicas para sua votação.  

Vale destacar a parceria firmada do Projeto Brumas Colabora com os cursos de Administração 

e Economia da PUC Minas, e a importância da troca de saberes e da multidisciplinaridade como peça 

fundamental para o maior alcance dos resultados com a comunidade, dona do saber máximo territorial 

e social. Nesse contexto, o Brumas Colabora segue contribuindo para a construção de projetos sociais 

setoriais e localizados nos territórios atingidos pelo crime, que vão além do município de 

Brumadinho, no contexto da Bacia do Paraopeba, também abarcados pelo Programa PUC Minas e 

Brumadinho - Unindo Forças.   

O importante papel da integração entre grupos sociais organizados e da discussão territorial 

embasada em defesas ambientais e estratégias conscientes de planejamento e gestão de políticas 

públicas, resultaram na atual defesa de um projeto conceitual para a construção de um galpão de 

coleta seletiva. Trata-se de uma demanda da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Sarzedo - ACAMARES, para a elaboração e defesa de um conceito de projeto arquitetônico de galpão 

de coleta seletiva, para o município de Mário Campos.  Esse trabalho mostra a importância da ação 
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conjunta da extensão universitária e parcerias entre Projeto Brumas Colabora e o Projeto Reciclagem 

Solidária, ambos do Programa Extensionista da PUC Minas. Vale ressaltar a emergência e 

objetividade para o atendimento desta demanda, em função da participação da Acamares, em edital 

para busca de recursos para a construção do galpão, que pretende ser construído para implantação da 

coleta seletiva com inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Essa defesa faz 

parte do escopo do “Projeto reciclando vidas – construindo sonhos e oportunidades” e pretende 

promover a inclusão social, geração de renda a partir de economia solidária, sustentável e focada no 

legado comunitário para o planejamento ambiental e cuidado com territórios inseridos na bacia do rio 

Paraopeba. Além disso, a defesa da necessidade do galpão para coleta seletiva serve de exemplo de 

como a sociedade civil organizada e grupos sociais ativos têm forças em defesas e demandas reais, 

elaboradas de forma participativa e defendidas a partir de critérios locais, com embasamento técnico 

e justificativa ambiental e social relevantes. Trata-se de um bom exemplo de iniciativa popular em 

prol da economia solidária para o início de um processo de construção de política setorial de gestão 

de resíduos sólidos, baseada em planejamento participativo, que constitui um dos grandes princípios 

defendidos pelo Projeto Brumas Colabora para a promoção de um território municipal planejado e 

gerido por todos.  

 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÓZ, Horácio Machado. Mineração, genealogia do desastre: o Extrativismo na América 
Como Origem da Modernidade. 1. ed. Editora Elefante, São Paulo, 2020. 

BRASIL. Lei Federal nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade. Diário Oficial da União. Brasília: 2001 

BRASIL. Senado Federal. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. 

BRUMADINHO, Lei Complementar nº 52/2006, Plano Diretor de Desenvolvimento de 
Brumadinho. Brumadinho, 2006. 

DOWBOR, Landislau. O que é poder local? 1. ed. revisada e atualizada. Editora Ética, Imperatriz, 
2016. 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

463 

Inteligência Emocional e Envelhecimento: relato de experiência 

 
Amanda Luiza Monteiro Amorim1 

Ana Claudia da Silva2 
Lais Aline Rodrigues3 

Yasmin Stephanie Arruda Maia4 
Cláudia Venturini5 

 

RESUMO 

O processo de envelhecimento envolve diversas repercussões, sendo imprescindível compreender os aspectos biológico, 
social, cultural e econômico. Sob essa perspectiva, a inteligência emocional, definida como a capacidade de compreender 
e gerenciar suas emoções e a sua relação com si mesmo e com o próximo, torna-se uma importante ferramenta para o 
enfrentamento ao longo da vida. Desse modo, compreendendo toda a sua relevância e como ela pode ser benéfica para a 
melhor idade, por meio do projeto PUC Mais Idade, foi realizada uma intervenção conduzida pelas alunas do curso de 
Fisioterapia da PUC Minas Betim. Por meio de uma roda de conversa, através de algumas perguntas orientadas, ocorreram 
diálogo, troca entre as gerações e debate sobre a utilização no dia a dia da inteligência emocional, como mantê-la em 
tempos de pandemia e a importância do autoconhecimento. Nesse ínterim, as duas gerações se beneficiaram e, através do 
relato dos idosos, após a oficina, foi possível concluir que eles se sentiram acolhidos, aprenderam novas formas de olhar 
para a vida, assim como as alunas também relataram trocas de conhecimento. 
 
Palavras-chave: Idoso. Emoções. Autocuidado. 

 

Emotional Intelligence and Aging: experience report 

 

ABSTRACT 

The aging process involves several repercussions, and it is essential to understand its biological, social, cultural and 
economic aspects. From this perspective, emotional intelligence, defined as the ability to understand and manage your 
emotions and your relationship with yourself and others, becomes an important tool for coping throughout life. Thus, 
understanding all its relevance and how it can be beneficial for the better age, through the PUC Mais Idade, an intervention 
was carried out by the students of the Physiotherapy course at PUC Minas Betim. Through a dialogue circle through some 
guided questions, there was dialogue, exchange between generations and the debate about the daily use of emotional 
intelligence, how to keep it in times of a pandemic and the importance of self-knowledge. In the meantime, both 
generations benefited and, through the reports of the elderly, after the workshop, it was possible to conclude that they felt 
welcomed, learned new ways of looking at life, as well as the students also reported exchanges of knowledge. 
 
Keywords: Elderly. Emotions. Self-care. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inteligência emocional foi um conceito citado no princípio por Salovey e Mayer (1990), 

definido basicamente como a capacidade de perceber, avaliar, expressar e/ou gerar sentimentos de 

modo a facilitar o pensamento, e a capacidade de controlar emoções promovendo assim o crescimento 

emocional e intelectual. Bar-On (2002) interpretou que o conceito inicial de Inteligência emocional 

proposto por Salovey e Mayer envolvia a autopercepção e a empatia, e referia-se à capacidade de 

utilizar informações emocionais para guiar a cognição e o comportamento (BAR-ON, 2002 apud 

MIGUEL et al., 2010). Em suma, pode-se compreender a inteligência emocional como a capacidade 

de entender e de gerenciar suas emoções e a sua relação com si mesmo e com o próximo. Tendo em 

vista o contexto da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que assola todo o 

mundo e tem, como uma medida de prevenção, o isolamento social, foi observado que os idosos 

acima de 60 anos são considerados grupo de risco não só por sua fragilidade fisiológica decorrente 

do processo de envelhecimento, mas também em relação à saúde mental, pois são um grupo mais 

propenso ao isolamento, a sintomas de depressão e à solidão (ARMITAGE, NELLUMS, 2020). 

Além dos fatores pessoais, ainda há os contextuais em que é possível observar os idosos em 

instituições de longa permanência ou que moram sozinhos e/ou com um cuidador. Perante as medidas 

de isolamento social, eles se encontram ainda mais sozinhos devido à restrição de visitantes e à 

redução das atividades em grupos, não só nas instituições de longa permanência, mas também em sua 

própria rede de convívio no caso de idosos independentes e não institucionalizados (SILVA; COMIN; 

SANTOS, 2013). 

Diante do que foi exposto, a intervenção teve como objetivo explicar o que é a inteligência 

emocional, suas implicações e qual a sua importância, não só no contexto pandêmico atual, mas 

também no dia a dia para a manutenção da saúde mental dos idosos. 

 

2 METODOLOGIA 
 

O primeiro passo para a elaboração do Projeto consistiu no entendimento de que a inteligência 

emocional é um fator fundamental para a qualidade de vida e para a saúde mental, e que ela pode ser 

construída e aprimorada, através do autoconhecimento, da empatia e pela atenção dada para o corpo 

e o comportamento. Isso posto, considerou-se a importância da inteligência emocional para uma boa 

qualidade de vida. Dessa forma, realizamos esta atividade extensionista através de uma roda de 

conversa virtual com participantes do PUC Mais Idade do campus da PUC Minas / Betim, com o 

intuito de apresentar e de explicar o termo “inteligência emocional”, além de incitar o 
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autoconhecimento e de promover o bem-estar físico, o psicológico e o mental. A prática foi realizada 

no dia 11 de maio de 2021, às 15h30, por uma videoconferência no aplicativo Google Meet. 

No início da intervenção, para contextualizar o tema discutido com os participantes, foi 

apresentado para os idosos um resumo do filme “Um senhor estagiário”. Trata-se de uma comédia 

que relata a vida de um senhor de 70 anos, chamado Ben Whittaker, que retornou para o mercado de 

trabalho. O filme relata a forma com que ele lida com novos desafios e os seus relacionamentos 

interpessoais com pessoas mais jovens. 

A roda de conversa foi instigada por meio das perguntas: “Você sabe o que é inteligência 

emocional?”; “Como vocês acham que a inteligência emocional te ajuda no seu dia a dia?”; “Vocês 

perceberam se a pandemia da COVID-19 tem influência negativa sobre a inteligência emocional?”; 

“Para você, quais fatores mais interferem nas suas emoções?”. Também foi realizada uma dinâmica 

com o objetivo de desenvolver o autoconhecimento, na qual foram realizadas as seguintes perguntas: 

“Quais são duas partes do seu corpo que você gosta?”; “Quais são duas qualidades que você gosta 

em si mesmo?”; “Qual uma capacidade ou conhecimento de que se orgulha?”; “Há algo que você 

tenha que trabalhar para melhorar?”; “Qual é um dos desafios que tem que superar todos os dias?” 

Quando questionados, os participantes escreviam suas respostas em uma folha, e quem se sentisse à 

vontade as compartilhava com o grupo. 

Ao fim, foi enviado um questionário via Google Forms, com o intuito de avaliar a intervenção, 

com as seguintes questões: “De 0 a 4, quanto esta apresentação foi de fácil entendimento?”; “Como 

foi a interação das alunas com você?”; “Tem algum comentário sobre a apresentação? Gostaríamos 

de saber.” 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O Projeto PUC Mais Idade foi oficializado em 2004 no campus Coração Eucarístico, e hoje 

tem atividades em todas as unidades. Desenvolvido através de oficinas, ele oferece aos idosos o 

exercício diário de passar pelo envelhecimento da melhor forma possível, estimulando o convívio 

social e o bem-estar. Além disso, indubitavelmente, a extensão se caracteriza como um instrumento 

de qualificação dos alunos, em que são incentivados a pesquisar, a desenvolver o senso crítico, a 

empatia e a autonomia, além de promover o convívio entre as comunidades internas e externas à vida 

universitária. O Projeto é voltado para a faixa etária entre 50 e 80 anos de idade, em que eles, 

semanalmente, participam de oficinas oferecidas pelos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, 

Ciências Biológicas, Odontologia e Direito; e do curso de informática básica, com foco nas redes 

sociais. 
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A partir disso, é notório vislumbrar que o Projeto visa à integralidade do indivíduo à medida 

que se propõe a englobar diversas áreas do saber, enfatizando a qualidade de vida como bem-estar 

biopsicossocial. A associação entre o estado emocional e a boa saúde era quase um contrassenso para 

a ciência, mas isso era fundamentado por uma visão biologizada, em que se entendia como saúde a 

ausência de doença, em que o organismo se encontra em bom estado geral, sem alterações patológicas. 

Contudo, em 1948, a saúde foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948 apud 

SEGRE; FERRAZ, 2001), como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de afecção ou de doença. Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo 

de estudos abordando o processo de envelhecimento e suas repercussões na saúde do idoso, 

comprovando a relevância de se compreender os aspectos biológico, social, cultural e econômico. 

Entretanto, quando a pessoa envelhece, existem alguns fatores psicossociais que interferem 

na qualidade de vida, como a perda da posição social após a aposentadoria; a pobreza, que dificulta 

as condições mínimas de sobrevivência, e, consequentemente, limita a participação dos idosos em 

eventos sociais; a solidão, pois muitas vezes os idosos têm pouco contato com outras pessoas devido 

à dificuldade de transporte adequado; problemas financeiros; incapacidade física; e falta de 

companhia associada ao medo e à perda de amigos, parentes, cônjuges. Tudo isso pode levar o idoso 

à depressão, além de provocar dependência física e/ou psicossocial (PENNA; SANTO, 2006). 

Como consequência da pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, foi 

imprescindível a adoção de medidas de contenção da doença, em que ficou clara a importância de um 

olhar direcionado à integridade física e à psicológica dos idosos. Desse modo, apesar de algumas 

medidas como o isolamento social serem eficazes quanto à diminuição das taxas de contaminação 

pela doença, o engajamento social, que inclui não visitar alguém, não receber visitas, evitar atividades 

de lazer, distanciamento social e o isolamento, podem estar diretamente ligados à saúde mental e ao 

declínio funcional entre os idosos. (VENTURINI et al., 2021). 

Decerto, essas medidas sociais contribuem positivamente em relação à contenção da doença 

e à prevenção da propagação, no entanto, a saúde mental dos idosos requer mais atenção e cuidados, 

haja vista que compõem um grupo demográfico que vivencia o isolamento social por mais tempo. 

Além disso, sabe-se que o isolamento social pode contribuir negativamente para o risco de problemas 

cardiovasculares, autoimunes, neurológicos e de saúde mental. Nessa perspectiva, os problemas de 

saúde mental devem ser ponderados e classificados como um problema de saúde pública (LEE et al., 

2020). “Se COVID-19 penetra no corpo humano e paralisa os pulmões, o órgão da vida, o medo do 

vírus invade o cérebro, a torre de controle do corpo humano, e paralisa a razão.” (LEE et al., 2020). 

Em contrapartida, projetos como o PUC Mais Idade estimulam o resgate da cidadania através 

de atividades lúdicas e de debates que conscientizam o idoso sobre seus direitos, bem-estar físico e 
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mental e que, também, por meio da convivência em grupo, proporcionam a oportunidade aos idosos 

de partilhar suas experiências e fazer novas amizades. Desse modo, o projeto caracteriza-se como 

uma ferramenta promotora de qualidade de vida, em que pautas como a inteligência emocional são 

abordadas visando à integralidade do bem-estar do idoso. 

Cabe ainda ressaltar que as emoções são essencialmente impulsos para agir e lidar com as 

situações da vida e sofrem influência das experiências vivenciadas e da cultura (GOLEMAN, 2001). 

Existem centenas de emoções, juntamente com suas combinações, variações, mutações e matizes tais 

como: ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo e vergonha. O momento da emoção é aquele 

em que tocamos a nossa força vital, reencontramos a nossa origem, os ancestrais, a nossa história 

coletiva e pessoal (GAUTHIER, 1999). Sentimentos considerados positivos e negativos interferem 

no sistema imunológico, podendo levar a alterações psicológicas e imunológicas, o que interfere 

diretamente no bem-estar (ADAMS, 1998). Isso quer dizer que as emoções desencadeiam reações 

físicas e, atualmente, a medicina em geral, e particularmente a psiquiatria, enfatizam a importância 

do bom humor, dos bons sentimentos e da afetividade sadia na qualidade de vida e na saúde global 

da pessoa. 

Os efeitos do bom humor sobre a saúde física são tão evidentes que uma boa e sincera risada 

pode ter a importância de uma sessão de ginástica (BALLONE, 2002). Com base no questionário 

apresentado via Google Forms aos participantes, as respostas obtidas para a pergunta: “De 0 a 4 

quanto esta apresentação foi de fácil entendimento?” foram organizadas no Gráfico 1, abaixo. Treze 

pessoas marcaram 4, e dois participantes marcaram 3; sendo 0 “muito difícil”, e 4 “muito fácil”. 

 

Gráfico 1 - Avaliação da pergunta 1 respondida pelos participantes do Projeto                                         

de Extensão PUC Mais Idade- Grupo Inteligência Emocional  

Fonte: Google Forms, acervo dos autores, 2021.  
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Na pergunta: “Como foi a interação das alunas com você?”, doze participantes marcaram 4, 

dois marcaram 3, e um participante marcou 2; sendo 0 “não houve interação”, e 4 “interagiu muito”. 

 

Gráfico 2- Avaliação da pergunta 2 respondida pelos participantes do Projeto de 

Extensão PUC Mais Idade - Grupo Inteligência Emocional 

Fonte: Google Forms, acervo dos autores, 2021.  
 

Na questão aberta na qual foi perguntado: “Tem algum comentário sobre a apresentação? 

Gostaríamos de saber”, foram apresentadas as seguintes respostas: “Ótimo”; “Foi muito bom e muito 

bem explicado”; “Gostei de falar o que sinto. Hoje em dia, é muito difícil alguém querer escutar a 

gente e amo conversar”; “Foi ótimo, me distrai muito, obrigado, gostei do conteúdo”; “Estão de 

parabéns”; “A oficina foi muito bem elaborada e, no momento da apresentação, os alunos interagiram 

com sabedoria do que estavam nos apresentando!”; “As alunas foram excelentes nas apresentações, 

será um prazer receber a equipe novamente!”; “Foi muito enriquecedora a oficina”. As respostas 

permaneceram anônimas e de acesso restrito aos alunos que elaboraram a intervenção. 

Através dos resultados e das respostas dos participantes, foi possível constatar que a 

intervenção foi de grande valia. As trocas de experiências e de conhecimentos entre as gerações 

possuem benefício mútuo, pois, quando constatadas as condições psicofísicas e sociais no cotidiano 

dos idosos, a dinâmica psicológica se mostra comprometida, principalmente no contexto da 

pandemia, devido ao isolamento social (TAVARES, 2009).  

Além dos fatores biológicos e psicológicos do envelhecimento, existe ainda a relação do 

indivíduo com a sociedade. Nesse âmbito, os idosos, muitas vezes, sentem-se inferiorizados pela 

sociedade, principalmente após a aposentadoria, quando tendem a ser considerados “inúteis” e 

“improdutivos”, pois, além de conviver com uma série de mudanças orgânicas, sentem-se como um 

peso para seus familiares e amigos, o que acaba gerando seu isolamento do convívio social como 

forma de preservação (TEIXEIRA, 2002 apud PENNA, SANTO, 2006). 
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Ademais, a população idosa brasileira apresenta alta prevalência de transtornos mentais, 

comportamentais e psicodinâmicos, visto que apresentam alterações neurológicas, como demência 

senil, que se manifesta com o passar da idade, devido a causas fisiológicas, até alterações graves como 

o Alzheimer e o Parkinson (TAVARES, 2009). Portanto, a intervenção realizada mostrou ser 

enriquecedora aos idosos, uma vez que não só se trata de um assunto de grande importância, mas 

também se tornou um ambiente acolhedor onde eles se sentiram confortáveis em participar da 

discussão, das dinâmicas e em compartilhar sobre seus sentimentos.  

De acordo com Tallmann et al. (2013), é importante levar em consideração a singularidade 

do indivíduo como característica de todo ser humano. Sob essa perspectiva, cada ser se percebe 

segundo a sua leitura de mundo, conforme o olhar que tem sobre sua vida e a forma de vivenciá-la, o 

que se reflete nos modos de enfrentamento do cotidiano. Portanto, além de bom estado de saúde física, 

eles necessitam de respeito, segurança e, principalmente, precisam sentir-se ativos em sua 

comunidade com oportunidades de expressarem livremente seus sentimentos, emoções, interesses, 

opiniões e experiências (PENNA, SANTO, 2006). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho propôs, como objetivo geral, explicar de forma clara e objetiva sobre o 

significado e a importância da inteligência emocional aos idosos do projeto PUC Mais Idade. Dessa 

forma, o primeiro passo do trabalho foi identificar, através de estudos, o que é a inteligência 

emocional e qual o seu objetivo, e assim montar uma dinâmica que fosse capaz de envolver os idosos 

que estavam participando. O segundo passo do trabalho foi a apresentação, por meio de uma roda de 

conversa, em que os idosos do projeto foram muito participativos, sempre respondendo às perguntas 

feitas, dando opiniões e querendo compartilhar suas respostas sobre a dinâmica elaborada. 

Por fim, o objetivo final foi alcançado com sucesso, já que os participantes saíram da 

apresentação entendendo sobre o assunto e satisfeitos com o que foi proposto. Salienta-se ainda, que 

o trabalho em si foi de extrema importância para os alunos da fisioterapia, visto que foi o primeiro 

contato deles com os idosos do projeto e permitiu uma troca de experiência entre as gerações. Para 

os idosos, também foi importante, já que eles relataram nas respostas do questionário que gostaram 

de se sentirem escutados e acolhidos. Portanto, os fatores emocionais dos idosos precisam de atenção, 

principalmente devido ao isolamento social decorrente da COVID-19. Estratégias diferentes para 

permitir conexões sociais são necessárias para desenvolver soluções de enfrentamento e assim poder 

oferecer maior qualidade de vida aos idosos (SILVA, VIANA, LIMA, 2020). 
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O Diferencial das Atividades Virtuais: experiências exitosas na implantação do 

Projeto de Extensão ELAS durante o cenário da pandemia 

 

Maria Carmem Schettino Moreira1  
Patricia Dayrell Neiva2 

 

RESUMO 

Em agosto de 2020, seis meses após o início da pandemia do COVID-19, começaram as  ações previstas no projeto ELAS, 

com os objetivos de conhecer o perfil das mulheres encarceradas e propor intervenções, que contribuíssem para a 

efetivação dos direitos da mulher privada de liberdade e promovessem ações que considerassem os processos de 

humanização e as especificidades do gênero, com vistas à preparação para o retorno ao convívio social, fortalecendo o 

vínculo familiar e a qualificação profissional. O Projeto iniciou na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC BH) com as parcerias dos Cursos de Graduação da Fisioterapia, Direito e Psicologia, expandindo-se em 2021, 

com os cursos de Enfermagem, Letras e Filosofia. Pelo atual cenário, as atividades deste projeto de extensão foram 

realizadas exclusivamente no formato remote, por meio virtual síncrono através da plataforma Microsoft Teams, 

cumprindo os protocolos sanitários municipal, estadual, federal, como também os regulamentos da Universidade, 

condizentes com a necessidade de proteção à vida como o bem maior.  Os resultados dos oito meses do projeto ELAS 

reforçam que a Extensão cumpre a sua função social, articulada com os componentes curriculares dos cursos e as áreas 

de conhecimento existentes na Universidade. Espera-se formar profissionais tecnicamente competentes e eticamente 

comprometidos com uma sociedade mais justa e fraterna. 

 
Palavras-chave: Extensão universitária. Reintegração Social. Tecnologias digitais. 

 

The Differential of the Virtual Activities: successful experiences in the 

implementation of the ELAS Extension Project during the pandemic scenario 

 

ABSTRACT 
In August 2020, six months after the start of the Covid-19 pandemic, the first actions planned in this ELAS project began, 
with the objectives of knowing the profile of incarcerated women and proposing interventions contributing to the 
realization of the rights of women deprived of liberty, promoting actions that consider the humanization processes and 
gender specificities, with a view to preparing for the return to social life, strengthening the family bond and professional 
qualification. The project started at the Association for Protection and Assistance to Convicts (APACBH) with the 
partnerships of Undergraduate Courses in Physiotherapy, Law and Psychology, expanding in 2021, with courses in 
Nursing, Languages and Philosophy. Due to the current scenario, the activities of this extension project were carried out 
exclusively remotely, through synchronous virtual means through the Microsoft Teams platform, complying with 
municipal, state, federal sanitary protocols, as well as the University regulations, consistent with the need to protect life 
as the greater good. The results of the eight months of the ELAS project reinforce that the Extension fulfills its social 
function, articulated with the curricular components of its courses and the areas of knowledge existing in the University 
and it is expected to train technically competent professionals and ethically committed to a more fair and fraternal society. 
 
Keywords:  University Extension. Social Reintegration. Digital technologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2020, seis meses após o início da pandemia do Covid-19 e nove meses após a 

inauguração da unidade feminina da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) 

em Belo Horizonte, as atividades do projeto ELAS começaram. É nesse cenário de implantação da 

APAC BH que as primeiras ações previstas neste projeto foram executadas, com os objetivos iniciais 

de conhecer o perfil das mulheres encarceradas e propor intervenções que contribuam para a 

efetivação dos direitos da mulher privada de liberdade. Com isso, esperamos promover ações que 

levem em consideração os processos de humanização e as especificidades do gênero, com vistas à 

preparação para o retorno ao convívio social, fortalecendo o vínculo familiar e a qualificação 

profissional; além disso, futuramente, executar intervenções que favoreçam o diálogo da instituição 

com a comunidade, sobretudo da região na qual a unidade prisional foi implantada. A parceria no 

desenvolvimento de projetos com a APAC já havia sido experienciada pelos professores dos 

primeiros cursos vinculados ao Projeto de Extensão ELAS (Direito, Fisioterapia e Psicologia), em 

ações anteriores do Programa Apenas Humanos, desenvolvido na APAC Santa Luzia, embora com 

beneficiários do sexo masculino (BOTELHO, 2017).  

Uma breve revisão histórica nos permite enxergar que o desenvolvimento do conceito de perda 

da liberdade surgiu com a ideia de ser um sistema baseado em vingança, moral e religião, cujo 

objetivo era punir o infrator, impedindo-o da convivência em sociedade e do exercício de funções 

que visassem à reinclusão social. Com o desenvolvimento desse conceito até a Idade Moderna, 

cenário de elevado índice de pobreza, a privação de liberdade materializou-se em espaços restritos, 

caracterizando as unidades prisionais comuns, que são destinadas a abrigar pessoas condenadas pela 

justiça, a fim de cumprir a pena e seus tratamentos penitenciários.  

Especificamente em relação ao atual sistema carcerário brasileiro, é notório perceber que há 

diversas críticas a seu funcionamento, no que tange à superlotação dos presídios, falta de estrutura 

sanitária e desrespeito aos direitos humanos. Como nova forma de reintegração social, a APAC foi 

criada em 1972, por Mário Ottoboni, e surgiu com objetivo de ser uma experiência revolucionária, 

transpassada pela religião cristã, que auxilia judicialmente a execução da pena e a recuperação do 

preso, promovendo, dessa forma, uma justiça restaurativa (FBAC, 2001).  

As APACs são espaços prisionais que não utilizam força policial e as funções essenciais 

laborais são praticadas pelos próprios(-as) detentos(-as), denominados “recuperandos(-as)”, dentro 

da instituição. Todos os recuperandos devem viver segundo os ideais de uma família. Agressões não 

são toleradas, cada recuperando(a) possui seu espaço, todos são tratados pelo nome, em uma relação 

que espelha um círculo de amizade. A desordem, que era combatida com violência, dá lugar à 
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melhoria na educação, espiritualidade, convivência familiar, conhecimento profissional, senso de 

comunidade. A transformação interna inicia-se na metodologia, no apoio familiar, dos amigos, das 

oportunidades profissionais e de todo o meio que os cerca.  

O tempo de APAC vai, com certeza, mostrar ideias de convivência em união, fraternidade, 

trabalho em conjunto pela casa, respeito aos funcionários e voluntários, amor ao próximo e à vida. A 

metodologia apaquiana visa ao tratamento digno ao recuperando(a) e à sua reinserção na sociedade, 

à dialogicidade e ao comprometimento ético no trato com esta instituição prisional. De acordo com 

Ottoboni, doze são os elementos fundamentais do Método APAC: participação da comunidade, ajuda 

mútua, trabalho, religião, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, participação 

da família, voluntariado e sua formação, Centro de Reintegração Social, mérito, jornada de Libertação 

com Cristo (FERREIRA, 2016). Entretanto, mesmo que seja muito benéfico o método apaquiano, há 

alguns desafios que são encontrados no cotidiano, que dificultam o pleno exercício de reintegração e 

promovem a manutenção de papéis sociais baseados em preceitos ainda limitados.  

Segundo Levantamento do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional 

(SISDEPEN), apesar de ser crescente o aprisionamento feminino, houve uma redução do ano de 2016 

para 2020; a faixa etária de mulheres privadas de liberdade prevalente é de jovens com idades entre 

18 a 54 anos, sendo a maioria negra e com ensino fundamental incompleto. Dessas, 74% possuem 

filhos. Mais da metade da população carcerária feminina (57,76%) cumpre pena por tráfico de drogas, 

seguidas de crime sobre o patrimônio (24,6%) e considerando dados da população carcerária em 

ambos os gêneros, uma porcentagem pequena (13,2%) está em laborterapia (SISDEPEN, 2021).  

Em Minas Gerais, o perfil das mulheres presas condiz com a estatística nacional. O abandono 

afetivo por parte de familiares é comum quando a encarcerada é a mulher. É habitual que as mães 

percam a guarda dos filhos, encontrando imensa dificuldade em recuperá-la ao sair do cárcere, já que 

para que isto ocorra, é recorrente os juízes requisitarem a apresentação de comprovante de residência 

fixa e emprego. Tais exigências são extremamente difíceis de serem cumpridas, dado o estigma de 

serem ex-presidiárias e as dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, tendo em vista a baixa 

escolaridade e a formação precária (CERNEKA, 2009).  Pelo atual cenário da pandemia do Covid-

19, as atividades deste projeto de extensão foram exclusivamente realizadas remotamente, cumprindo 

os protocolos sanitários municipal, estadual, federal, como também os regulamentos da Universidade, 

condizentes com a necessidade de proteção à vida como o bem maior (BRASIL, 2020). Para tanto, o 

acesso às recuperandas foi feito remotamente, por meio virtual síncrono, através da plataforma 

Microsoft Teams, em dias e horários previamente estabelecidos. 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

475 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Todas as atividades no projeto ELAS, no período de agosto a dezembro de 2020, foram 

realizadas virtualmente pelos alunos extensionistas, graduandos dos Cursos de Fisioterapia, Direito e 

Psicologia, além do vínculo de três disciplinas do Curso de Psicologia e três disciplinas do Curso de 

Fisioterapia. Acrescido a isso, dois projetos de pesquisa selecionados pelo Fundo de Iniciação a 

Pesquisa (FIP/PUC Minas) foram aprovados com temas relacionados ao levantamento 

epidemiológico do perfil das recuperandas (Curso de Pós-Graduação da Psicologia) e incidência dos 

distúrbios do sono (Curso de Fisioterapia), preconizando a extensão como atividade-fim para o 

desenvolvimento humano e social da comunidade acadêmica e externa, prevalecendo o princípio de 

sua indissociabilidade com o ensino e a pesquisa (PUC MINAS, 2011).   

A partir do mês de abril de 2021, extensionistas dos cursos Enfermagem, Filosofia e Letras 

foram inseridos ao projeto, totalizando seis cursos de Graduação da PUC Minas participantes. A 

viabilização de um espaço adequado na APAC BH para que as atividades fossem desenvolvidas, 

respeitando o distanciamento, foi o grande diferencial, entretanto o acesso precário à internet e aos 

links do Teams, enviados previamente, foram uma barreira, sendo necessária, algumas vezes, a 

transferência para outras plataformas como Zoom ou Google Meet. As videoconferências nestes 

aplicativos se assemelham melhor à modalidade presencial, pois todos participantes juntos são 

visualizados em uma única tela, mesmo que em espaços diferentes.  

Segundo Daudt (2015), as videoconferências se tornaram popular entre os alunos que, a todo 

momento, procuram um pouco de calor humano durante a quarentena. Esses dois aplicativos para os 

encontros que envolviam a realização de atividades motoras ou exercícios tiveram maior adesão pela 

facilidade de visualização do grupo como todo, sem necessidade de geração de emissão do som, o 

que não é possível no aplicativo Teams. A escolha pela manutenção da plataforma do Microsoft 

Teams permitiu a organização dos agendamentos dos encontros e a gravação de algumas oficinas 

realizadas, conforme termo de aceite prévio das recuperandas, além da possibilidade da criação da 

equipe, possibilitando que todo o material didático construído pelos alunos fosse arquivado 

automaticamente. Para a coordenação do Projeto foi um facilitador, visto que, em oito meses de 

atividades, além dos extensionistas, alunos vinculados a outras disciplinas inseridas e alunos 

convidados de outras unidades da PUC Minas, como o Curso de Nutrição da Unidade Barreiro 

(Oficina: Escolhas Alimentares Saudáveis na Promoção da Saúde), realizaram ações 

interdisciplinares com maior facilidade.  

Uma estratégia adotada anteriormente era a capacitação no início do projeto e as reuniões 

interdisciplinares mensais no formato presencial. Com o advento da pandemia, foram migradas para 
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espaço virtual, possibilitando a participação mais efetiva dos professores e alunos e o arquivamento 

da gravação, o que oportunizou uma melhor troca de informações entre todos os participantes. Dessa 

forma, o aluno teve todo o conteúdo a qualquer momento na plataforma, permitindo-lhe a liberdade 

para acessar o material virtualmente no melhor horário.  

De acordo com Dotta et al. (2013), para ter uma aprendizagem efetiva, o ideal é mesclar a 

mediação da aprendizagem, combinando ferramentas síncronas e assíncronas, a fim de que os 

mediadores possam oferecer aos participantes uma inovadora experiência no ensino remoto. Para 

quaisquer encontros virtuais, frequentemente era enviado um banner digital tanto para a APAC 

quanto para o grupo de professores, para que as atividades semanais pudessem ser postadas, salvas, 

programadas ou arquivadas. Neste período, foram realizadas nove reuniões interdisciplinares 

coordenadas pelos professores do Curso de Fisioterapia, Psicologia, Letras e Filosofia, abordando 

temas relativos ao encarceramento feminino, como também capacitações para uso das tecnologias 

digitais e ferramentas mais interessantes para serem utilizadas, como elaborar roteiro para produção 

de podcasts, uso de aplicativos de edição de vídeos, como redigir um bom relatório e estímulo à 

leitura. A meta do trabalho interdisciplinar foi atingida. 

As primeiras ações dos alunos extensionistas do Curso de Psicologia foram direcionadas para 

produção técnica de quatro vídeos, assim como a participação em supervisão com os professores em 

onze reuniões, em 2020, e oito em 2021, com objetivo de se estudar as características das mulheres 

encarceradas, nas quais foram discutidas as formas singulares de atender às demandas, retratando o 

abandono, a pandemia, a espiritualidade. Foram realizadas abordagens síncronas pelas alunas da 

disciplina Psicologia do Trabalho, levantando algumas demandas de temas, como: o sistema de 

trabalho na APAC, a relação entre o trabalho e as pessoas marginalizadas, a vivência das mulheres 

nas instituições carcerárias. Vinte e uma recuperandas do sistema semiaberto foram entrevistadas.  

As atividades das disciplinas de Estágios em Psicologia Jurídica e Psicologia Social foram 

executadas no formato síncrono, em 36 encontros, respectivamente 18 em 2020 e 14 em 2021, que 

trabalharam a promoção do resgate da autoestima e autoimagem das mulheres e a identificação das 

especificidades da prisão feminina, para que intervenções sobre os aspectos relacionados ao gênero 

fossem planejadas. Visando a iniciar a relação de confiabilidade, o sigilo das atividades foi reforçado.  

Temas relacionados com uma das premissas da APAC que é a Valorização Humana foram 

direcionados em grupos de reflexão. As alunas foram cuidadosas para, além da escuta ativa, evitar 

conversar sobre alguns temas que poderiam gerar desconforto para as recuperandas, esclarecendo e 

delimitando o período das atividades, para que a relação fosse construída de forma que não reforçasse 

o sentimento de abandono. Dessa forma, foi possível compreender um pouco mais o trabalho do 

psicólogo no sistema prisional, de forma crítica e com postura ética. Entende-se que houve perdas 
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principalmente quanto ao aspecto da corporeidade, uma vez que as recuperandas foram observadas 

apenas de forma bidimensional. 

Os alunos extensionistas do Curso de Direito realizaram oito encontros on-line em 2020, com 

a participação de 32 recuperandas, em que deram esclarecimentos jurídicos dos principais direitos 

assegurados às mulheres pela Lei de Execução Penal e a abordagem das principais mudanças 

introduzidas pelo Pacote Anticrime foram repassados. Uma parceria informal com o projeto “Livro 

De Graça Na Praça”, visando à remição de pena pela leitura gerou a doação de 120 exemplares para 

a Biblioteca da APAC e a produção bibliográfica dos extensionistas foi a elaboração de uma cartilha 

digital para uso das recuperandas (informações relativas às principais mudanças introduzidas pelo 

Pacote Anticrime na Lei de Execução Penal). No primeiro semestre de 2021, os encontros virtuais 

foram conduzidos pelos extensionistas quinzenalmente, com temas relacionados aos Direitos 

Humanos e Cidadania.  

Os alunos extensionistas do Curso de Fisioterapia produziram dois vídeos, que foram enviados 

à APAC BH inicialmente e realizaram doze oficinas síncronas, com temas abordando a importância 

da prática regular do exercício físico, técnicas para manter uma boa higiene do sono e dicas de como 

preservar a integridade da coluna vertebral, considerando que as maiores demandas das recuperandas 

foram o descondicionamento cardiorrespiratório pela imobilidade, o sobrepeso e a presença de dor. 

Todas as ações foram direcionadas para a promoção de saúde e os encontros eram precedidos de 

banners ilustrativos como convite para que as recuperandas se adequassem, com roupas mais leves 

para realização das atividades físicas.  

A dificuldade de visualização da imagem de “corpo inteiro” de todas as participantes 

impossibilitou que as atividades fossem avaliadas satisfatoriamente, no sentido da correção da postura 

durante a execução dos exercícios físicos; entretanto, ao longo do processo, foi ajustada a ferramenta 

e priorizado o uso da plataforma do Google Meet.  Participavam destas atividades em média de 10 a 

15 recuperandas. As três disciplinas do Curso de Fisioterapia vinculadas ao projeto, uma já integrando 

as Práticas Curriculares de Extensão (PCE), desenvolveram ações pontuais. Os grupos foram 

nomeados como “Promover”, “Mulher que se Cuida” e “Bem me quero” para serem melhor 

identificados visto que os objetivos eram distintos.  

As abordagens visaram a ressaltar a importância de evitar o sedentarismo, de serem 

cuidadosas com a coluna vertebral, de estimular a saúde cerebral. A metodologia dos encontros 

intercalava videoaulas e atividades síncronas. Essas ações permitiram que os alunos desenvolvessem 

as competências de autonomia, tomada de decisão, trabalho em equipe e comunicação, assim como 

melhoraram a habilidade de desenvolvimento da escrita de relatórios e estabelecimento da relação 
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teoria / prática, a partir da percepção da realidade, na tentativa de contribuir com processos educativos 

em saúde.  

A possibilidade de visualização do grupo de recuperandas assíduas e interessadas pelas 

atividades foi um motivador para que ações prosseguissem em 2021.Os encontros foram programados 

mensalmente. A possibilidade de envio on line dos questionários de avaliação das atividades do 

projeto, sua impressão na APAC BH e a pronta resposta das recuperandas permitiu que a avaliação 

das atividades fosse efetiva, assim como a readequação destas, de acordo com as demandas vigentes, 

haja vista o trabalho realizado em dois momentos na oficina programada pelos alunos da disciplina 

da Fisioterapia na Saúde da Mulher e Uroproctologia, abordando “Quem é este tal de períneo” e “O 

que podemos fazer para prevenir e cuidar da Saúde Pélvica”, que identificaram o perfil da saúde das 

recuperandas através da dinâmica virtual de “mito  ou verdade”. A construção de uma cartilha para 

as recuperandas com informações sobre a incontinência urinária e aplicação de um questionário 

propiciou que o Curso de Enfermagem, ao ser incluído no Projeto, já desenvolvesse ações 

simultaneamente, reforçando o papel multidisciplinar.  

Os extensionistas do Curso de Enfermagem realizaram, quinzenalmente, rodas de conversa 

virtuais sobre a Saúde, Hipertensão, Diabetes e Colesterol, Saúde íntima e Mental. A metodologia da 

roda de conversa on-line promoveu diálogos entre os saberes internos e com a comunidade 

acadêmica, favorecendo a reflexão coletiva ao construir uma nova relação entre os participantes e o 

fortalecimento da fala como um direito garantido na relação com a sociedade, a habilidade da escuta 

e a apropriação de um espaço para todo e qualquer diálogo (MERHY, 2009). 

Os extensionistas do Curso de Filosofia iniciaram as atividades apresentando podcasts como 

ferramenta pedagógica de aproximação entre si e as recuperandas no Projeto de responsabilidade da 

Coordenação de Extensão do Curso de Filosofia denominado “Deus é para todos”, cujo escopo é 

contribuir com as recuperandas no que diz respeito ao processo de promoção e valorização do ser 

humano, compreendido como criatura de Deus (BRITO; OLIVEIRA; THOMAZ, 2020).  

O conteúdo temático desenvolvido nestes arquivos digitais versou sobre o Amor e o Tempo, 

embasado em concepções filosóficas e teológicas, em um momento de imposição de isolamento 

social, narrado por três alunos extensionistas do referido projeto. Na possibilidade de realizar 

encontros síncronos, estes foram programados sempre nos dias de Evangelização da APAC BH, para 

que houvesse uma oportunidade de discussão de temas concorrentes.  

As atividades do Curso de Filosofia foram intercaladas quinzenalmente com as ações dos 

extensionistas do Curso de Letras, que atenderam a uma proposta de leitura que responde à Portaria 

276 de 20 de junho de 2012, a qual busca, a partir do seu Art. 1º, “instituir, no âmbito das 

Penitenciárias Federais, o Projeto ‘Remição pela Leitura’, em atendimento ao disposto na Lei de 
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Execução Penal, no que tange à Assistência Educacional aos presos custodiados nas respectivas 

Penitenciárias Federais”. Em seu Art. 4º, prevê-se que “o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 

(trinta) dias para leitura de uma obra literária, clássica, científica ou filosófica, entre outras, 

apresentando, ao final deste período, uma resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo 

critério legal de avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras 

lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, 

de acordo com a capacidade gerencial da Unidade”. Para o projeto ELAS, neste período, os 

extensionistas do Curso de Letras produziram duas videoaulas e realizaram quatro atividades 

síncronas, focando na capacitação para a resenha, na pontuação e na construção de parágrafos, visto 

que a maioria das recuperandas possui escolaridade fundamental incompleta. Na interlocução com 

elas, foi possível identificar que as demandas de capacitação para a resenha recrutariam uma formação 

mais ampliada e um resgate de conceitos primários de escrita que serão abordados no projeto de 

continuidade. 

Incentivads pelas atividades de todos os cursos, a promoção do diálogo no sistema prisional 

através de uma escuta qualificada, e a intervenção sobre as demandas da população alvo propicia a 

reflexão por parte de todos os envolvidos e a transformação social dos membros da comunidade 

acadêmica e as recuperandas, ali aprisionadas fisicamente, não se encontram presas na livre 

expressão!  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É a partir de sua missão e dos princípios enunciados que a Universidade vem desenvolvendo, 

através da extensão, o pioneirismo na condução das ações de natureza científica, cultural e educativa, 

em interlocução com os diversos segmentos da sociedade. A proposta é sempre de contribuir para a 

promoção da cidadania, inclusão e o desenvolvimento social, especialmente no âmbito local. Assim, 

a Extensão cumpre a sua função social, articulada com os componentes curriculares de seus cursos e 

as áreas de conhecimento existentes na nossa Universidade e espera-se formar profissionais 

tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e fraterna. 
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RESUMO 

O Projeto Integrado de Educação em Saúde consiste em uma proposta interdisciplinar com o objetivo de promover a 
saúde da população residente em áreas recentemente acometidas por um crime ambiental em Brumadinho. Outro objetivo 
do programa é favorecer a formação humanística e crítico-reflexiva dos alunos extensionistas. Ressalta-se o esforço da 
equipe em concretizar os principais objetivos da política de extensão universitária da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, os quais incluem a democratização do conhecimento acadêmico e a intensificação da relação entre 
universidade e sociedade. Para tanto, as atividades realizadas envolvem ações educativas na promoção de saúde por meio 
de programas semanais de rádio em conjunto com o Programa Vozes de Brumadinho. Sendo assim, os extensionistas 
elaboram roteiros baseados no contexto da saúde coletiva preparados a partir de demandas comuns trazidas por integrantes 
da comunidade. Os temas são analisados em seu conteúdo, como também o texto é cuidadosamente construído pela 
equipe, para se adequar ao meio de comunicação de rádio de modo claro e sensível com a finalidade de melhor atingir a 
comunicação efetiva junto à população. Os temas abordados no projeto consistem em assuntos sociais, como por exemplo, 
a violência contra mulheres, crianças e idosos, alcoolismo, cuidados com a saúde física e mental, em especial, além de 
demandas inerentes à pandemia do COVID-19. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pelos extensionistas, além de 
enfatizar a importância da integração entre os participantes de diferentes cursos, possibilitam o aprimoramento da 
formação técnica, humana e ética dos futuros profissionais. 
 
Palavras-chave: Educação Continuada. Meios de Comunicação de Massa. Práticas Interdisciplinares. 

 

University Extension and an experience report on the use of a radio program as 

a Health Education strategy 

 

ABSTRACT 

The Integrated Health Education Project is an interdisciplinary proposal with the objective of promoting the health of the 
population residing in areas recently affected by an environmental crime in Brumadinho. Another objective of the program 
is to favor the humanistic and critical reflective training of extension students. The team’s effort to achieve the main 

objectives of the university extension policy of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais, which include the 
democratization of academic knowledge and the intensification of the relationship between university and society, is 
highlighted. Therefore, the activities carried out involve educational actions in health promotion through weekly radio 
programs in conjunction with the Voices of Brumadinho Program. Thus, the extension workers prepare scripts based on 
the context of collective health prepared from common demands brought by members of the community. The themes are 
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analyzed in their content, and the text is carefully constructed by the team, to adapt it to the radio communication medium 
in a clear and sensitive way, in order to better achieve effective communication with the population. The themes addressed 
in the project consist of social issues, such as violence against women, children and the elderly, alcoholism, physical and 
mental health care, in particular, in addition to demands inherent to the COVID-19 pandemic. In this sense, the activities 
carried out by the extension workers, in addition to emphasizing the importance of integration between the participants 
of different courses, enables the improvement of the technical, human and ethical training of future professionals. 
 
Keywords: Continuing Education. Mass Media. Interdisciplinary Practices. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As atividades desenvolvidas no Projeto Integrado de Educação em Saúde nos permitem 

compreender a importância das práticas educativas em saúde para a população, sobretudo para 

aquelas que estão mais vulneráveis, como é o caso de Brumadinho e proximidades, as quais foram 

recentemente acometidas por um crime ambiental. Sabemos que os efeitos desse desastre foram e são 

inúmeros, de forma que, além das consequências irreparáveis, a exemplo das mortes, traumas e lesões, 

existem os danos psicossociais e a redução dos padrões de bem-estar entre as pessoas, os quais 

corroboram a importância das nossas ações educativas (SÁSSI et al., 2021). 

Sabe-se que a Extensão universitária, além de favorecer o desenvolvimento social, de 

oportunizar a realização de pesquisas e de ser campo de ensino-aprendizagem junto às comunidades, 

busca mudar algumas realidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas. Assim sendo, 

o atual Projeto tem procurado concretizar os principais objetivos da política de extensão universitária 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), principalmente a democratização 

do conhecimento acadêmico e a intensificação da relação entre universidade e sociedade, 

aproximando os extensionistas de diferentes realidades locais. Tais objetivos estão demonstrados na 

busca contínua de envolver a comunidade parceira no processo de produção dos materiais que são 

apresentados, bem como o estímulo ao desenvolvimento da capacidade de comunicação pelos 

estudantes (MOURA et al., 2012; PUC MINAS, 2012). 

Assim como Karl Marx, Paulo Freire acreditava que ninguém liberta, mas sim que todos nos 

libertamos em comunhão. Nesse sentido, considerando que nós precisamos uns dos outros para nos 

completar, chamamos a atenção para o diálogo, trazido também pelo educador e filósofo na obra 

“Pedagogia do Oprimido”, que pode ser estabelecido a partir de cinco pontos: amor, humildade, fé 

nos homens, esperança e pensar crítico. A partir dessa concepção, e considerando um dos objetivos 

deste projeto, que é o de buscarmos sempre estimular a relação bidirecional entre os extensionistas e 

a sociedade, uma rádio apresentou-se como um meio de comunicação eficaz por ser acessível à 

população (GADOTTI, 2017; FREIRE, 1974; PUC MINAS, 2006). 
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A universidade pode ser uma propulsora de transformação social já que é capaz de, através de 

suas atividades, contribuir para melhorias na qualidade de vida da sociedade. Sobre isso, é inegável 

que a extensão acaba sendo uma ferramenta para responder às demandas da comunidade, tal qual 

observamos no projeto em desenvolvimento, em que a população da região passa por diversos 

desafios, sobretudo se considerarmos que os desastres em barragens de mineração apresentam uma 

complexa natureza de processos sociais, econômicos, ambientais, culturais e sanitários (SILVA, 

2020; FREITAS et al., 2019). 

A partir da análise da realidade dessa população, constatou-se que um dos desafios 

encontrados dizia respeito à importância de um trabalho que valorizasse a produção, e a formação 

acadêmica e comunitária numa perspectiva sistêmica, interdisciplinar e intersetorial, tal como 

realizado no programa PUC Minas e Brumadinho – Unindo Forças e, mais especificamente, no 

Projeto Integrado de Educação em Saúde, que atualmente conta com acadêmicos e docentes de 

diferentes cursos da universidade. Essa integralidade, evidenciada pelo próprio nome do projeto, 

também envolve outro objetivo da política de extensão universitária da PUC Minas, que é o de 

estimular as atividades interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares nas práticas de 

extensão (FREITAS et al, 2019; PUC MINAS, 2006). 

Os desastres ambientais, principalmente os de grandes dimensões, como foi o ocorrido em 

Brumadinho, trazem consequências impactantes à saúde psicossocial da população. Da mesma forma, 

ainda que exista uma parcela de indivíduos que consiga relativamente superar os impactos da tragédia, 

há uma demanda constante por ajuda entre os acometidos. Somados a esse ponto, temos o isolamento 

social e demais repercussões trazidas pela pandemia do COVID-19 que, infelizmente, contribuíram 

para aumentar a vulnerabilidade desses sujeitos, em diversos aspectos. Diante do exposto, ressaltamos 

que o atual projeto de extensão reforça o compromisso social, que tal como apresentado nos princípios 

da extensão universitária, acredita ser uma das formas de produzir o conhecimento com e a serviço 

da dignidade das pessoas. Assim, reforçamos o empenho dos extensionistas em cultivar a igualdade, 

a liberdade, a autonomia, a pluralidade e, sobretudo, a solidariedade, tanto entre a comunidade 

acadêmica quanto entre ela e a população atendida (FÉLIX et al., 2020; PUC MINAS, 2006). 

Por fim, destacamos a relevância do Programa PUC Minas e Brumadinho – Unindo Forças, 

do Projeto Integrado de Educação em Saúde e do programa Vozes de Brumadinho, que, trabalhando 

de forma articulada, buscam reduzir a distância entre a academia e a população, construindo ações 

compartilhadas que contemplem as reais necessidades das comunidades envolvidas. Acreditamos que 

a experiência do uso de programas de rádio como ferramenta para educação em saúde tem promovido, 

acima de tudo, o acesso ao conhecimento com informações em linguagem acessível, favorecendo a 

emancipação dos sujeitos através de um processo educativo coletivo e compartilhado. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Integração entre os Projetos 

 

A proposição das atividades desenvolvidas se iniciou a partir da articulação entre as 

coordenadoras do Projeto Integrado de Educação em Saúde, do Projeto Vozes de Brumadinho e do 

programa PUC Minas e Brumadinho – Unindo Forças. Com o objetivo de tornar as informações do 

Programa de Rádio Vozes de Brumadinho mais próximas da realidade e comunidades locais, foi 

proposto que se realizassem reuniões semanais virtuais entre os integrantes de ambos os projetos, 

bem como com os líderes da comunidade, visando a uma construção coletiva sobre o que deveria ser 

levado à população.  

O Programa Vozes de Brumadinho, iniciado com o intuito de atuar diretamente no 

fortalecimento, no bem-estar e na emancipação das comunidades afetadas pelo rompimento da 

barragem Mina do Córrego do Feijão, atualmente contempla os moradores das comunidades de Pires, 

do Acampamento Pátria Livre, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), dos 

Quilombos Sapé e Marinhos, e do Ponte das Almorreimas. 

A construção do programa de rádio se iniciou com reuniões entre os integrantes dos projetos 

e líderes da comunidade que se encontram uma vez na semana para debater e propor ideias sobre o 

tema que será transmitido nos próximos 15 dias. Após a discussão sobre o assunto e as melhores 

formas de abordá-los, incluindo técnicas de gravação, linguagem popular, vocalização, duração dos 

áudios e afins, os extensionistas responsáveis ficam encarregados por levar o que foi debatido para 

os encontros semanais dos respectivos projetos, no caso do Projeto Integrado em Saúde, por exemplo, 

toda quinta-feira. 

Nessas reuniões, são discutidos os temas com mais profundidade, as metodologias para a 

apresentação das informações, além de referências bibliográficas para a confecção do texto e ideias 

de linguagem a ser utilizada. No que diz respeito a esse último aspecto, chamamos atenção para a 

busca contínua de se evitar o uso dos termos técnicos, que, como sabemos, impede de maneira 

relevante a compreensão das informações pela comunidade. 

 

2.2 Montagem dos Roteiros e a Participação da Comunidade 

 

Em um programa de rádio, geralmente são usados roteiros ou scripts, textos que orientam a 

gravação do programa, isto é, uma prévia de como ele será desenvolvido (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2021). No caso da participação do Projeto Integrado de Educação em Saúde no Vozes de 
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Brumadinho, os roteiros são feitos a partir de sugestões apresentadas nas reuniões entre os integrantes 

do projeto e os líderes da comunidade. Esses encontros, que ocorrem semanalmente, são realizados a 

fim de discutir os principais temas que assolam aquela população, os quais são bastante diversos no 

quesito social. 

A população em questão foi recentemente vítima de um crime ambiental e, somado a isso, 

vivencia uma difícil realidade quanto às questões psicossociais consequentes da pandemia. Conforme 

apresentado por Noal, Rabelo e Chachamovic (2019), dentro do que diz respeito ao vivido pela 

comunidade, têm-se os impactos que estão mais fortemente relacionados a pontos como resiliência e 

características socioculturais de enfrentamento do sofrimento, além de ferramentas psíquicas, rede 

socioafetiva e estratégias e políticas de cuidado em atenção psicossocial. Assim sendo, acreditamos 

que a abordagem de temáticas como saúde mental, violência doméstica, vida saudável e demais, 

assumiram grande importância para a população. 

A continuação da produção se dá a partir das informações coletadas nas reuniões, já que com 

elas é organizado o número de temas que serão abordados ao longo do projeto, além de priorizar os 

assuntos em nível de necessidade e relevância e, consequentemente, em que sequência serão 

produzidos. Após o levantamento das propostas, cabe aos discentes do projeto pesquisar fontes 

confiáveis sobre o assunto, produzir o texto com uma linguagem popular e, por fim, realizar a 

gravação de voz, a qual comumente é feita por aplicativos de celulares. 

 

2.3 Entrega do Material 

 

Após a análise reflexiva, acerca da relevância das informações que serão levadas às 

comunidades, o material é encaminhado para o grupo responsável pela edição do programa. Esse 

grupo, além de fazer as modificações necessárias, fica incumbido de juntar todos os materiais 

enviados pelos extensionistas dos outros projetos, finalizando então o programa que será transmitido 

para a população. 

 

2.4 Transmissão do Programa 

 

O material produzido pelos extensionistas é transmitido para a população por meio de um 

carro de som que percorre todo o território das comunidades. Os programas envolvem um conjunto 

de práticas interdisciplinares pensadas para estimular o trabalho em equipe, o debate, a autonomia 

das pessoas, a formação em princípios básicos da comunicação, a informação e a promoção de saúde, 
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de forma a repeitar a cultura e as necessidades locais. A imagem 1 mostra o carro de som percorrendo 

as comunidades e levando as informações do programa de rádio. 

 

Imagem 1 - Carro transmitindo o Programa Vozes de Brumadinho para as Comunidades. 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

A comunicação comunitária pode ser definida pelas mídias, a exemplo da rádio, televisão, 

jornal e internet, produzidas por indivíduos organizados em um espaço coletivo, destinadas à 

população do mesmo território, tal como observa-se no desenvolvimento do atual projeto 

(OLIVEIRA NETO; PINHEIRO, 2013). É inegável a importância que a comunicação possui no 

contexto social, algo evidente se observarmos o processo de transmissão de informações através dos 

meios de comunicação social, difusores e detentores do poder de influência sobre pessoas de 

diferentes níveis culturais, sociais e econômicos (COSTA, 2006). 

Diante disso, o Programa Vozes de Brumadinho surge como uma importante ferramenta de 

comunicação, sobretudo se considerarmos o atual cenário de pandemia, em que a população está mais 

vulnerável, e mais ainda pelo recente crime ambiental. Da mesma forma, somado ao fato de as 

transmissões serem sobre temas demandados pela própria população, entendemos que o programa 

surge como uma forma democrática de esses cidadãos exporem suas necessidades.  Os programas de 

rádio, apesar de serem um meio de comunicação antigo, vêm acompanhando e se adaptando às novas 

tecnologias sem perder sua característica principal, que consiste em ser eficiente, confidente e 

companheiro do ouvinte (COSTA, 2006).  

Segundo Peruzzo (1998), o diferencial de uma rádio comunitária diz respeito ao fato de ela 

ser produto da comunidade, além de, sob o ponto de vista da programação, apresentar uma tendência 

de vínculo orgânico com a realidade local, tratando de seus problemas, festas, necessidades, interesses 
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e cultura. É a partir disso que se baseia o Programa Vozes de Brumadinho, que possui uma gestão 

compartilhada, em que a população continuamente contribui no processo de produção. Sobre isso, 

temos um programa de rádio que, assim como se espera de uma rádio comunitária, favorece uma 

programação interativa e democrática.  

Além do objetivo de tornar acessível o poder de comunicar diversas temáticas de interesse 

social, o programa tem o compromisso com a melhoria das condições de saúde da população. Nesse 

sentido, principalmente após a participação dos extensionistas do Projeto Integrado de Educação em 

Saúde, o programa Vozes de Brumadinho tem se empenhado em levar informações sobre saúde, além 

de incentivar a população local a ter maior independência no seu cuidado. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006) a educação em saúde pode ser definida como: 

 

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação 
temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a 
autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim 
de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. (BRASIL, 2006, s./p.). 

 

Conforme exposto por Falkenberg et al. (2014), a educação em saúde requer o 

desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, o que permite o indivíduo maior atenção para a 

realidade e, consequentemente, melhor capacidade de propor ações transformadoras que o ajude em 

sua autonomia enquanto sujeito social. O Programa Vozes de Brumadinho, juntamente com o Projeto 

Integrado de Educação em Saúde, tem desenvolvido suas atividades no sentido de estimular a 

população nesse processo de emancipação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Indubitavelmente, os projetos em questão vêm contribuindo para a formação humana e 

profissional do extensionistas através da oportunidade de aproximá-los de diferentes realidades 

locais. Apesar das limitações para a realização das atividades de forma física presencial, os trabalhos 

vêm sendo desenvolvidos com empenho oportunizando a construção de outros espaços de ensino e 

aprendizagem. Para além da formação acadêmica, o Projeto mostra potencial para contribuir no 

processo de educação da comunidade e no fortalecimento da participação popular. 

Através das atividades, foram observadas algumas deficiências referentes à educação em 

saúde, tanto física quanto mental. Diante disso, de forma explícita, percebemos a importância da 

promoção dos conteúdos, afinal, com eles, foi perceptível uma maior mobilização da população local 

para a melhoria dos problemas. Após a implementação de um conjunto de práticas interdisciplinares 
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pensadas para estimular o trabalho em equipe, o debate, a autonomia das pessoas e a informação e a 

promoção de saúde, houve mudanças – mesmo que de forma parcial – no modo de conduzir os 

problemas, tal como evidenciado pelo retorno dos líderes da própria comunidade. 

Do mesmo modo, apesar das limitações consequentes da pandemia, através de mensagens por 

aplicativos de celular, constantemente são recebidas informações sobre como a população tem 

percebido o conteúdo. Esse recebimento também foi analisado mais diretamente pelas reuniões 

semanais com os líderes do Acampamento Pátria Livre (local onde o carro-rádio também circula), 

em que são relatadas mudanças significativas em alguns dos pontos discutidos na rádio, como um 

caso citado, de violência doméstica. 

A vivência tem promovido inúmeras repercussões sobre a formação integral dos 

extensionistas, a exemplo do estímulo à comunicação, planejamento de ações em saúde, organização 

e trabalho em equipe. Tudo isso reflete no empenho dos extensionistas e estimula a inquietação pela 

busca de um conhecimento ampliado, através do contínuo desejo em usar uma linguagem acessível 

para a população. Por fim, estamos diante de projetos que contribuem para a formação de indivíduos 

eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e democrática. 
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RESUMO 

A proximidade da relação entre animais de estimação e seus tutores tem se tornado crescente e medidas básicas sobre 
posse responsável e saúde animal se mostram de grande importância. Dessa forma, o projeto de extensão PETMAMA – 
Educação e conscientização dos tutores de Realeza/PR na prevenção, identificação e tratamento de alterações mamárias 
em cães e gatos visa, a além do tratamento clínico-médico-cirúrgico, à conscientização e à disseminação de informação 
acerca das alterações mamárias de forma clara e objetiva para os tutores. Atendimento clínico, realização de exames 
laboratoriais e de imagem, procedimentos cirúrgicos, divulgação de informações pelas redes sociais e realização de 
campanhas e palestras foram parte das atividades desenvolvidas por este projeto. Como resultado, busca-se a 
disseminação de informações sobre câncer de mama em caninos e felinos, reduzindo assim a quantidade de casos 
atendidos na Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária (SUHVU) da Universidade Federal da 
Fronteira Sul, campus Realeza, além da melhora na qualidade de vida dos animais da região. 
 
Palavras-chave: Saúde. Informação. Tumor de Mama. Animais de Estimação. 
 

Extension Project: PETMAMA –                                                                                 

education and awareness of Realeza / PR tutors in the prevention, identification 

and treatment of mammary alterations in dogs and cats 

 
ABSTRACT 

The closeness of the relationship between pets and their guardians has become increasing, and basic measures on 
responsible ownership and animal health are of great importance. Thus, the extension project PETMAMA – Education 
and awareness of tutors of Realeza/PR in the prevention, identification and treatment of mammary alterations in dogs and 
cats aims, besides the clinical-medical-surgical treatment, the awareness and dissemination of information about the 
mammary alterations in a clear and objective way for the tutors. Clinical care, laboratory tests and imaging, surgical 
procedures, dissemination of information through social networks, campaigns and lectures are part of the activities 
developed by this project. As a result, the dissemination of information about breast cancer is sought, thus reducing the 
number of cases assisted in the Superintendence Veterinary University Hospital Unit (SVUHU) of Federal University of 
Fronteira Sul, campus Realeza, besides the improvement in the quality of life of the animals in the region. 
 
Keywords: Health. Information. Mammary Tumor. Pets. 
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INTRODUÇÃO 

 

O número de cães e gatos como animais de estimação é crescente, oferecendo sustentação à 

ideia de que a vida humana, compartilhada com os animais, está instituída como uma nova forma de 

viver (ANDERLINE; ANDERLINE, 2007). Essa relação exige que medidas básicas de manejo e de 

posse responsável sejam conhecidas pelo tutor, para que assim a manutenção física, psicológica e 

comportamental dos animais seja respeitada e cumprida, e a relação homem-animal possa caminhar 

de forma saudável para ambos os lados (CIAMPI, 2004). 

A oncologia é considerada uma área de especial importância em Medicina Veterinária, devido 

ao grande número de casos registrados na rotina clínica e pelo alto índice de malignidade, 

representando uma das principais causas de óbito em pequenos animais (WITHROW, 2007). As 

neoplasias mamárias têm sido frequentemente relatadas e diagnosticadas em caninas e felinas, sendo 

o tumor mais comum em fêmeas caninas e o terceiro mais comum nas gatas. A maior parte dessas 

neoplasias que se apresentam em caráter maligno pode estar associada à taxa de mortalidade da 

doença (CASSALI, 2019). 

O neoplasma é uma massa anormal de tecido, cujo crescimento ocorre de forma desordenada 

e excede os tecidos normais (RUBIN et al., 2006). Estudos demonstram a possibilidade de que 

hormônios esteroides possam estar relacionados com o desenvolvimento de neoplasmas nas glândulas 

mamárias, pois foram encontrados receptores para estrogênio e progesterona, tanto em tumores 

benignos quanto em malignos, sendo o estrogênio mais expresso em neoplasmas benignos 

(MILLANTA et al., 2005; QUEIROGA et al., 2011). 

Em neoplasmas de glândula mamária, ocorre um aumento na produção de hormônio do 

crescimento pelas células epiteliais mamárias e elevação dos níveis sanguíneos do fator de 

crescimento semelhante à insulina tipo I e IGF-II (Insulin-like Growth Factor) estimulado pelo 

estrógeno (BOCARDO et al., 2008). Esses hormônios associados atuam aumentando a proliferação 

de células epiteliais mamárias, resultando na formação neoplásica (QUEIROGA et al., 2011). Além 

disso, o uso de contraceptivos a base de progestágenos aumentam as chances da formação de nódulos 

hiperplásicos nas glândulas mamárias, representando um fator de grande impacto na área da medicina 

veterinária (OLIVEIRA et al., 2003). 

Um estudo retrospectivo dos casos de neoplasmas mamários atendidos no município de 

Realeza – PR, na Unidade Hospitalar Veterinária Universitária (SUHVU) da Universidade Federal 

da Fronteira Sul (UFFS), demonstrou 64 casos de neoplasmas mamários, sendo que apenas 3 desses 

casos foram em gatas. A maior ocorrência foi em animais idosos (66,1%), e em animais sem raça 

definida. Quanto à porcentagem de fêmeas que receberam contraceptivos de forma frequente, a 
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estatística se mostrou de 41%; as que nunca utilizaram, 37%, e o restante dos animais não tinham 

histórico de uso nas fichas clínicas e oncológicas. (STAZIAKI, 2015). 

 

2 OBJETIVOS 

 

Considerando o grande número de animais com alterações mamárias atendidos na rotina 

clínica, além da alta taxa de mortalidade da doença, torna-se eminente a necessidade de um 

atendimento veterinário específico para esses grupos de pacientes, com o objetivo de tratá-los 

precocemente e garantir a melhor qualidade possível a eles. Além disso, a educação e a 

conscientização dos tutores apresentam a mesma importância, uma vez que o diagnóstico precoce do 

paciente pode auxiliar para um melhor prognóstico. 

O presente Projeto de Extensão: PETMAMA – Educação e conscientização dos tutores de 

Realeza / PR na prevenção, identificação e tratamento de alterações mamárias em cães e gatos teve 

suas atividades iniciadas em setembro de 2019, e é composto por dez integrantes. Atualmente, 

continua desenvolvendo suas atividades, objetivando a disseminação de informações sobre alterações 

mamárias e o atendimento dos pacientes que necessitarem. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O projeto de extensão PETMAMA, ao iniciar suas atividades em setembro de 2019, contava 

com uma equipe de dez colaboradores, entre eles, alunos da graduação de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e um aluno do Mestrado em Saúde, Bem-Estar e 

Produção Animal Sustentável da mesma instituição. Durante o primeiro período de atuação do 

Projeto, as atividades, como atendimentos clínicos, realização de exames laboratoriais e 

procedimentos cirúrgicos, foram todas realizadas na SUHVU da UFFS. Além disso, foram realizadas 

ações de conscientização da população, como a campanha do “Outubro Rosa Pet”, e a participação 

da equipe do projeto no evento “UFFS de portas abertas’’.   

Nesse evento, a UFFS abre as portas da universidade, e do SUHVU, para a visitação para 

escolas do ensino fundamental e médio da região. Nessa oportunidade, o projeto PETMAMA esteve 

presente conversando com eles sobre alterações mamárias e esclarecendo dúvidas dos alunos acerca 

deste tema.  

Visando a alcançar um público maior e de diversas idades, foram desenvolvidos, de forma on-

line, palestra e bate-papos com a população e com a Associação Melhores Amigos dos Animais 

(AMAA), instituição filantrópica que atende os animais do município, nas quais foram abordados 
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temas acerca de como identificar alterações na mama e os possíveis riscos que essa afecção pode 

trazer aos animais. 

Para a divulgação dos eventos realizados pelo projeto, foi utilizada a conta do Instagram 

@scca_uffs, que pertence ao Serviço de Clínica Cirúrgica da UFFS, e possui hoje mais de 1100 

seguidores, atingindo uma média de 740 contas alcançadas por mês. 

 

Figura 1 - postagens realizadas no instagram @scca_uffs pelo projeto PETMAMA. 

  
Fonte: Acervo dos autores (2021). 

 

Nos anos seguintes, o projeto continuou desenvolvendo suas ações on-line e realizou 

novamente a campanha “Outubro Rosa Pet”, em que se trabalhou a conscientização da população do 

município através da colocação de um banner nos principais supermercados da cidade, juntamente 

com uma cesta contendo fitas rosas, características das campanhas de combate ao câncer. 

Durante o período de pandemia de COVID-19 enfrentada pelo país, as ações do Projeto 

precisaram se restringir aos eventos on-line, uma vez que o atendimento no SUHVU da UFFS, local 

onde se realizavam os atendimentos clínico-médico-cirúrgicos, passou a atender somente em caráter 

emergencial. Nesse período, como alternativa para intensificar os meios de comunicação com a 

população, criou-se o canal do YouTube, em que vídeos sobre o assunto são postados e divulgados 

para todos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo o Artigo 2º do Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão (2019), a Extensão 

Universitária constitui-se como um processo educativo, cultural, científico e político que se articula 

de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, visando à promoção da interação transformadora da 

universidade com outros setores da sociedade, condições essas que veem sendo atendidas pelo projeto 

“PETMAMA – Educação e conscientização dos tutores de Realeza/PR na prevenção, identificação e 

tratamento de alterações mamárias em cães e gatos” desde o início de suas atividades. 
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O papel do médico veterinário deve se estender para além do âmbito clínico e do contato com 

os animais. O fortalecimento e a aproximação da relação entre médico veterinário e tutores tende a 

trazer benefícios para ambos, além disso, essa relação se mostra benéfica aos animais, auxiliando em 

uma maior velocidade de diagnóstico e de tratamento, e consequentemente um melhor prognóstico. 

Esses aspectos são proporcionados pelo projeto ao aluno contribuindo para sua formação profissional 

técnico-científica e humana. 
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RESUMO 

O presente relato de experiência visa a discorrer acerca da atuação da Psicologia em campo no que diz respeito ao “Projeto 

2: Psicologia Social e Trabalho” ofertado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, através da disciplina de 
Estágio Supervisionado V. Tendo isso em vista, o trabalho que aqui se desenvolve está baseado em intervenções realizadas 
na APAC Feminina de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesse sentido, o público-alvo das intervenções foram as 
recuperandas do regime semiaberto que se sentissem à vontade para participar dos encontros, uma vez que as atividades 
propostas não foram de caráter obrigatório. 
 
Palavras-chave: Psicologia. APAC. Sistema Prisional. Dinâmicas. Trabalho. 

 

Experience report: the intern's performance at the Women’s APAC 

 

ABSTRACT 

This experience report aims to discuss the role of psychology in field with regards to “Project 2: Social Psychology and 

Work” offered by the Pontifical Catholic University of Minas Gerais through the discipline of Supervised Internship V. 
In such terms, the work developed here is based on interventions carried out at the Women’s APAC in Belo Horizonte, 

Minas Gerais. In this regard, the target audience of the interventions were those recovering (as they called there) from the 
semi-open regime who felt willing to participate in the meetings, since the proposed activities were not mandatory. 
 
Keywords: Psychology. APAC. Prison System. Dynamics. Work. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a escassa produção de debates e de intervenções da Psicologia em interface 

com o sistema prisional, é de fundamental importância realizar movimentos de contracorrente, uma 

vez que a atuação do psicólogo nesse espaço se faz necessária e de grande valor. Tal apontamento é 

feito levando em consideração que “trata-se de um campo que – por ser tomado de práticas punitivas 

e repressoras e, não raramente, do desrespeito aos direitos da pessoa presa – traz inúmeros desafios à 

prática profissional” (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, 2019, p. 31). Portanto, o Estágio 

Supervisionado V visa a ampliar esse debate e a intervir na realidade das recuperandas da APAC 

(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) abordando temas que dizem respeito à 

Psicologia do Trabalho. Além disso, cabe aqui evidenciar que as práticas realizadas durante a 
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mail:thaissmirandaa@outlook.com. 
2 Me. em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora do Departamento de Psicologia da PUC 
Minas. E-mail: carvalhorajao@gmail.com. 
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disciplina estão ligadas ao projeto de extensão “ELAS”, que tem como objetivo geral contribuir para 

a efetivação dos direitos da mulher privada de liberdade, promovendo ações que levem em 

consideração os processos de humanização e as especificidades do gênero, com vistas à preparação 

para o retorno ao convívio social, em consonância com o método APAC. 

A partir desse contexto, faz-se necessário pontuar que, de acordo com o Conselho Regional 

de Psicologia, “temos poucos registros da história da atuação da Psicologia no sistema prisional. Os 

estudos sobre a história dessa profissão no Brasil geralmente não se referem diretamente a essa área, 

observando-se uma marcante invisibilidade” (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, 2019, 

p. 30). Nesse sentido, aqui se justifica tamanha necessidade do presente projeto, visando a uma maior 

atuação no que diz respeito à Psicologia no âmbito do sistema prisional, mais especificamente nas 

APAC. Além disso, assim como fora pontuado anteriormente, o debate na área ainda é escasso e tem 

se mostrado como um grande desafio. Portanto, é urgente que a Psicologia amplie a presença nesses 

espaços no sentido de humanizar as discussões e trabalhar possibilidades de atuação e de reinserção 

desses sujeitos na sociedade. 

Para tanto, o Projeto em questão possui, enquanto objetivo geral, a reinserção das 

recuperandas da APAC Feminina, tendo, como principal pauta de discussão, a assessoria no campo 

da Psicologia do Trabalho, portanto, o fator motor de nossas ações visa a oferecer discussões que 

dizem respeito à geração de trabalho, de emprego e de renda. Dessa forma, o marco teórico que 

embasou nossas práticas teve, como principal aspecto, o entendimento de que a categoria “trabalho” 

evidencia uma identidade social constituinte do sujeito, sendo permeada por temáticas que dizem 

respeito à reinserção no mercado, ao papel do trabalho, ao seu significado e importância. Nesse 

sentido, 

a observação das relações sociais mediadas pelo trabalho leva a um entendimento da 
centralidade da atividade de trabalho na formação das identidades sociais. Seja para 
demonstrar que o comportamento, a visão de mundo e até os posicionamentos políticos dos 
indivíduos são marcados por suas relações de trabalho, seja para demonstrar como as pessoas 
em sociedade são identificadas umas pelas outras por meio de suas atividades profissionais, 
o trabalho se coloca no centro desse processo de identificação e diferenciação (solidariedade 
orgânica) das identidades coletivas e individuais. (ROVIDA, 2016, p. 198). 

 

Para além disso, no que se relaciona ao aluno, o Projeto tem como intuito o desenvolvimento 

do raciocínio crítico através das discussões realizadas em conjunto com as apaqueanas, e durante as 

supervisões e reuniões de planejamento, tudo isso atrelado a produções teóricas e a estudo de 

bibliografias. Em consequência disso, espera-se que o aluno consiga compreender as dimensões 

práticas e teóricas da relação entre subjetividade e trabalho. Por fim, em consonância com o último 

ponto citado, as intervenções visam à formação de psicólogos com embasamento teórico e prático a 

fim de que possam compreender e intervir na realidade do mundo do trabalho. 
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2 A EXPERIÊNCIA NO CAMPO: UM RELATO ACERCA DOS ENCONTROS NA APAC 

FEMININA 

 

Tendo em vista uma maior compreensão acerca do trabalho desenvolvido, em primeiro lugar, 

cabe mencionar que todas as atividades, ainda em meio à pandemia do coronavírus, foram realizadas 

de forma remota através da plataforma Google Meets. Ademais, no que diz respeito à metodologia, 

o projeto aborda duas fases que a todo momento estavam interligadas. Nesse sentido, a primeira delas 

refere-se à supervisão realizada pela professora Nanci Rajão, com o intuito de analisar, de refletir e 

de discutir o que fora pontuado durante os encontros com as apaqueanas. Também foi durante esses 

momentos, que os próximos encontros foram planejados, levando em consideração que, caso fosse 

necessário, os alunos se reuniam em horários extraclasse, para dar continuidade aos planejamentos e 

aos relatórios. 

Com relação à segunda etapa, que está conectada às atividades dos estagiários, estes 

realizaram estudos e apontamentos de bibliografia para fundamentar a atuação prática. Dessa forma, 

devido à quantidade de estagiários, optou-se pela divisão em dois grupos que atuavam de forma 

interligada, entretanto, em dias distintos (um grupo na terça-feira e outro na sexta-feira). A partir 

disso, foram realizadas reuniões das 10:40 às 11:20 com as apaquenas visando à discussão das 

temáticas propostas a fim de atingir os objetivos pontuados acima. Os alunos também foram 

responsáveis por planejamentos, relatórios de campo e pela coordenação dos encontros, sendo essas 

funções alternadas a cada atividade. 

Dado o exposto, a partir das pontuações realizadas, e tendo em conta a parte prática da 

disciplina, o que se pretende agora é descrever as atividades realizadas durante os encontros de terça-

feira, a fim de proporcionar um maior entendimento acerca das intervenções realizadas através das 

dinâmicas propostas. Para tanto, cabe mencionar que, considerando todas as dificuldades advindas 

das limitações tecnológicas, foram realizados apenas cinco encontros.  

Sendo assim, aqui se desenvolverá um pouco mais sobre o conteúdo e as vivências percebidas 

durante os encontros. Em primeiro lugar, é importante pontuar que, para uma maior compreensão das 

apaqueanas acerca da Psicologia do Trabalho, realizou-se um panfleto que continha informações 

básicas e em linguagem popular acerca do tema, distribuído antes do primeiro encontro para que elas 

pudessem estar ambientadas em relação ao tema e às possíveis aplicações práticas. 
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2.1 O primeiro Encontro: percepções iniciais e expectativas 

 

No que diz respeito ao primeiro encontro, a fim de compreender mais a fundo a realidade das 

recuperandas, pedimos para que cada uma nos dissesse uma verdade e uma mentira sobre elas 

mesmas. A partir disso, foi possível conhecê-las melhor enquanto grupo e também entender algumas 

características muito importantes em relação ao que elas diziam. Nesse sentido, tendo em vista tais 

questionamentos, foi possível perceber que existem temáticas que dizem respeito não apenas ao que 

gostam de fazer, mas que evidenciam habilidades e possíveis articulações a serem trabalhadas, tendo 

em mente a questão da Psicologia do trabalho, vide: “gosto de cozinhar”, “gosto de trabalhar lá fora, 

aqui não”, “gosto de falar e sou muito participativa”, “sei contar piada e história”, “adoro 

cozinhar”, “amo plantas e gosto de ler”, “gosto de fazer comida”. 

Posteriormente, realizamos uma pequena reflexão tendo como base os questionamentos: 

“Como você se sentiu durante a dinâmica? Qual o sentimento ao falar sobre você? Como é falar sobre 

algo que não é verdade?”. A partir disso, foi possível perceber que, uma vez que se consideram 

amigas, entendem a importância de serem sinceras umas com as outras. Além disso, também foi 

relatado que estão reaprendendo valores na APAC, logo, entendem a necessidade de serem 

verdadeiras e condizer com o que têm aprendido. Em contrapartida, também foi pontuado que 

“mentiras são normais e são características do ambiente em que estamos”, evidenciando, assim, 

pontos de vista diferentes em relação à temática e também percepções opostas no que diz respeito ao 

cotidiano. 

Por fim, no que se refere ao primeiro encontro, fica evidente o grau de respeito à subjetividade 

de cada uma das recuperandas, pois apresentam falas plurais e por vezes diferentes a respeito de um 

mesmo conteúdo. Esse fato demonstra que, no presente aspecto tratado durante o encontro, não há a 

imposição de um ponto de vista ou de uma “verdade”, tanto na relação entre elas quanto no que diz 

respeito à instituição. Esse contexto pode estar relacionado ao fato de que a APAC revela um olhar 

mais humano em relação ao sujeito do que o sistema prisional comum, respeitando assim aquilo que 

o constitui em sua singularidade. Dessa forma, em consonância com esse dizer, Mameluque (2006) 

pontua que “a subjetividade, o encarceramento e o sistema prisional são, sem dúvida, um grande 

desafio para a Psicologia [...] vislumbramos uma pequena luz de esperança nos novos métodos de 

humanização da pena que têm surgido timidamente, como o método APAC.” (MAMELUQUE, 2006, 

p. 11). 
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2.2 O Segundo Encontro: a convivência e seus atravessamentos 

 

O segundo encontro foi planejado a partir de uma demanda vinda das apaquenas, que 

sugeriram o tema “convivência” como pauta para discussão. Tendo isso em vista, o encontro foi 

estruturado da seguinte forma: pedimos para que elas registrassem, em uma folha, a resposta para a 

pergunta: “Quando falamos ‘convivência’, qual sentimento / palavra vem à mente?” Posteriormente, 

expuseram o que tinham anotado e, a partir disso, pedimos para que elas nos explicassem uma 

situação relacionada a esse sentimento/palavra, e, caso fosse possível, questionávamos sobre como a 

verdade e a mentira estavam presentes nessa situação. 

Dessa forma, no intuito de, posteriormente, discorrer um pouco a respeito do encontro, cabe 

aqui evidenciar as palavras por elas citadas: “paciência e compreensão”, “respeito ao próximo”, 

“solidão”, “respeito”, “sororidade”, “amor e respeito”, “paciência e compreensão”. A partir do 

exposto, é perceptível que, já no segundo encontro, as recuperandas da APAC dividiam conosco 

questões muito significativas que dizem respeito a vivências muito particulares. A exemplo de 

“solidão”, que, ao relatar um pouco mais sobre essa palavra e justificar a correlação com o tema da 

convivência, AC diz: “Eu sinto muita falta da convivência com os meus filhos e com os meus irmãos, 

eu convivo com a solidão constantemente. Mas não por parte das meninas, com elas eu sorrio o 

tempo todo [...] o mais chato é sonhar, e a solidão faz parte da vida da gente no geral, acontece.” 

Além disso, ainda no que diz respeito ao encontro, entretanto, levando em consideração outras 

questões que também são de grande valia para nós, cabe aqui pontuar a temática do respeito durante 

a convivência na APAC, uma vez que esse também é um tema de muito valor quando se discute sobre 

trabalho. Portanto, de acordo com MA: “Todos os dias a gente tem que conviver uma com as outras, 

na convivência temos que aceitar os problemas uma das outras e aprender a conviver com esses 

problemas. Temos que ter paciência umas com as outras e também compreensão [...]”. 

Tendo em vista o fragmento destacado no parágrafo acima, cabe evidenciar que, ao realizar 

tal pontuação, as demais recuperandas concordaram com MA. Nesse sentido, é perceptível que a 

temática acerca do respeito está presente quando se fala sobre convivência, podendo abarcar o 

respeito às diferenças, aos problemas, ao sofrimento, além da compreensão, da união e da paciência. 

Nesse sentido, em relação ao objetivo do presente projeto de estágio, é importante destacar que, para 

além da convivência no dia a dia, de acordo com Souza (2016), o respeito também é uma habilidade 

que se mostra presente e necessária durante a atuação no mercado de trabalho. 

Por fim, após tudo o que fora pontuado, é evidente que, a partir de um contexto no qual existem 

respeito, compreensão, amor e paciência, as apaqueanas demonstram que a convivência na APAC é 

tida de forma muito positiva durante o dia a dia e, mesmo que existam pontos de discordância e de 
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desentendimento, sempre é possível que elas se resolvam e estejam sempre se apoiando. Dessa forma, 

desenvolvem habilidades que são e serão muito importantes para que possam ser reinseridas na 

sociedade, e, a partir disso, serem legitimadas enquanto sujeito, combatendo assim o estigma em 

relação à ex-presidiária. 

2.3 O Terceiro Encontro: discussões anteriores e seu impacto 

  

No que diz respeito ao terceiro encontro, tendo em vista a distância entre a data desse e do 

segundo, durante a supervisão de estágio, entendemos que seria proveitoso recuperar aquilo que as 

apaqueanas absorveram dos dois encontros realizados anteriormente. A partir das percepções sobre 

as pontuações realizadas durante o encontro, ficou evidente que as discussões e as propostas 

suscitadas durante os dois anteriores causaram algum tipo de impacto na vida das apaqueanas, uma 

vez que elas se engajaram na dinâmica e demonstraram interesse em estar ali. Nesse sentido, a fim de 

não prolongar demasiadamente a discussão a respeito do presente encontro, optamos por focar 

pontualmente nas temáticas do preconceito e também na do trabalho, considerando que delinearam 

as propostas dos encontros posteriores. 

Sendo assim, um primeiro ponto a ser destacado diz respeito à misoginia em conjunto com o 

estigma da ex-presidiária, e às consequências desse atravessamento na busca por emprego. Dessa 

forma, de acordo com Ribeiro (2017), tal realidade se manifesta, por vezes, de forma cruel, e, nesse 

sentido, percebe-se que “a inserção das mulheres no mercado de trabalho tende a ser mais precarizada 

e [...] as mulheres ainda são as responsáveis pelo trabalho doméstico [...] diante disso, temos que, o 

retorno da ex-detenta ao mercado de trabalho, bem como à sociedade também é mais penoso” 

(RIBEIRO, 2017, p. 273).  

É possível exemplificar tal apontamento a partir da seguinte fala: “a sociedade é patriarcal e 

lá fora a gente é vista como criminosas menosprezadas pela sociedade, somos mulheres de todos os 

jeitos e formas, e ao invés de se unir para lutar contra os milhares de julgamentos que a sociedade 

tem, a gente briga e mente, e muitas mulheres não conseguem enxergar isso [...]”. Ademais, ainda 

em relação ao tema do preconceito, GL diz que ele: “é geral até na família porque a gente foi presa, 

eles olham a gente com outros olhos, não tem expectativa de vida não tem nada [...]”. Nesse sentido, 

Barreto (2006) afirma que os apenados, mesmo após serem libertos por terem cumprido a sua pena, 

ainda são vítimas fatais de preconceitos sociais.  

Em contrapartida, à medida que a discussão a respeito da temática do preconceito foi 

ganhando maior adesão das apaqueanas, uma delas pontuou a seguinte questão:  
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“Depois que eu conheci a APAC eu quebrei um pouco esse paradigma do preconceito (...) a 
gente tá conhecendo pessoas que apoiam pessoas, que estão preocupadas com pessoas que 
querem se recuperar. Eu fui presa 14 vezes e pela primeira vez minha cabeça mudou. Eu 
estou em busca de novas oportunidades [...] cabe à gente procurar as oportunidades e 
quebrar os preconceitos e paradigmas. São as pessoas que fazem com que cresçam os 
preconceitos.” 

 

Sendo assim, surge aqui uma temática muito intrigante no que diz respeito à forma como o 

preconceito é percebido por algumas delas, a partir de uma lógica na qual elas mesmas contribuem 

de forma ativa, tanto na quebra quanto na sua manutenção. 

Além disso, durante o encontro, um dos coordenadores questionou se, quando elas saíssem de 

lá, pensam em trabalhar juntas, separadas ou se isso nunca foi pensado por elas. A partir disso, deu-

se então uma discussão mais aprofundada em relação ao tema do trabalho. AC responde que: “eu 

penso, por exemplo, a MF faz unha muito bem, mexe no cabelo muito bem, sempre penso em abrir 

um salão [...] eu vou abrir um salão pra mim e pra MF”.  

Ainda em relação à pergunta realizada pelo coordenador, AI diz: “[...] quando eu sair eu vou 

procurar as oportunidades que o governo tem a oferecer. Minha mente agora é outra. Não tenho 

planos com nenhuma recuperanda, mas tenho planos comigo mesma de procurar as oportunidades”. 

Nesse sentido, fica claro que a passagem pela APAC de fato mudou a perspectiva de mundo, e 

consequentemente, de vida dessas mulheres. 

Finalmente, logo ao final do encontro, uma das recuperandas trouxe uma pontuação que diz 

respeito à importância dos programas e dos projetos desenvolvidos por outras entidades exteriores à 

APAC, como é o caso do presente trabalho. Dessa forma, ela disse que: “isso aqui é uma troca de 

favores. A gente ajudando vocês e vocês ajudando a gente a enxergar o mundo de uma outra forma 

[...] e aqui a gente tá sendo ajudada”. Nesse sentido, é evidente que de fato há algo em tais projetos 

que não só as mobiliza, mas também evidencia possibilidades de mudança em relação à própria vida 

e às percepções que elas têm de si mesmas. 

 

2.4 O Quarto Encontro: o significado da vivência a partir do estigma da ex-presidiária 

 

Tendo em vista a proposta delineada para a disciplina, durante a supervisão, entendemos que 

seria de fundamental importância retomar uma pontuação realizada pelas recuperandas no encontro 

anterior, quando disse a um dos coordenadores do encontro: “[...] você contrataria uma ex-presa? Eu 

não contrataria”. A partir disso, a fim de compreender um pouco mais sobre a percepção delas em 

relação ao tema, e também com o intuito de fazê-las enxergar através de novos paradigmas e 

possibilidades, planejamos o quarto encontro levando em consideração as seguintes questões 
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motivadoras: “O que é ser ex-presidiária para você?”; “Por que não seria uma boa ideia contratar você 

antes?”; “Por que seria uma boa ideia contratar você agora?”; “Quais habilidades suas você considera 

importantes na realização do trabalho?” 

Diante do exposto, cabe ressaltar que nos deparamos com respostas muito plurais, que dizem 

respeito a vivências singulares de cada uma fora da APAC. Em relação a tais respostas, cabe aqui 

destacar uma das falas que demonstra a influência do método APAC na mudança de vida dessas 

mulheres, e também no investimento em relação às potências e habilidades das recuperandas: 

 

“Tem sete anos que eu tô presa, e nesses sete anos eu aprendi, me profissionalizei em 
costura, cozinha, máquina prensadeira e em gráfica. Me profissionalizei em cinco coisas ao 
longo desses sete anos aprendi a crochetar, tenho seis coisas que posso fazer lá fora, vou 
fazer meu curso de padeira semana que vem e vai ser mais coisa pra acrescentar no 
currículo.” 

 

Sendo assim, é possível observar a partir da fala selecionada acima, e também em relação a 

questões já pontuadas em outros encontros que “a APAC dignifica e valoriza as mulheres 

institucionalizadas, por meio de atividades profissionalizantes, educativas e estéticas, ao mesmo 

tempo em que lhes proporciona, incentiva e facilita um ambiente agradável, comodidade e 

alimentação adequada.” (ANDRADE; MACHADO. 2016, p. 264). 

Apesar de todo esse investimento na carreira que elas mesmas buscam, durante o encontro, 

foram surgindo muitas preocupações em relação ao futuro, que vão para além do preconceito, como, 

por exemplo, em relação à pandemia e às mudanças provocadas por todo esse contexto. Dessa forma, 

as falas a seguir exemplificam exatamente o que fora pontuado: “meu companheiro sempre fala que 

lá fora tá muito difícil e a gente também vê na televisão [...] quando eu sair, não vai tá nada do jeito 

que eu deixei, muita coisa mudou, a pandemia começou e eu tava presa e vou sair com a pandemia 

aí”; “tem sete anos que tô presa, sei de nada que tá acontecendo lá fora não”.  

A partir disso, é possível perceber que, apesar do gigantesco avanço em relação à humanização 

de corpos e à ressocialização, de acordo com Martins (2019), ainda há um sentimento de desamparo 

presente nessas mulheres quando se veem obrigadas a enfrentar o desconhecido, uma vez que não 

sabem de que forma a sociedade tem se organizado e o que mudou desde que foram privadas de 

liberdade. 

Considerando o enfrentamento de todas as dificuldades advindas desse contexto de reinserção 

na sociedade, e também o sentimento de desamparo pontuado por Martins (2019), algumas 

evidenciam a importância do apoio da família durante esse período: “a família é o alicerce de tudo, 

se você tem pelo menos uma mãe uma tia ou seja o que for [...] tem que ter pelo menos uma pessoa 

na vida pra segurar na nossa mão e ajudar num momento de aperto [...]”; outra completa que “eu 
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tenho uma família imensa lá fora me esperando [...] acredito que não vou sentir tanto esse baque 

porque tenho um apoio, mas nem todos são assim”. Além disso, a necessidade do apoio da família 

durante a conquista do emprego, também se mostra presente: “eu tenho uma pessoa que é muito 

focada nessas coisas de empreendedorismo, finanças [...] ele vai tá sempre me empurrando e 

ajudando, ele é meu companheiro”. 

Dado o exposto, é possível correlacionar a importância da temática em relação à família, 

evidenciada nas falas das recuperandas, com o fato de que esse é um tema de grande destaque na 

APAC, uma vez que é um dos pilares nos quais o método se apoia. Dessa forma, tal importância é 

transmitida para as recuperandas, o que pode fazer com que acabem por demonstrar maior valor em 

relação a esse aspecto de suas vidas. 

Ademais, a partir de tudo o que fora pontuado em relação ao encontro em questão, é possível 

evidenciar uma atitude de autonomia e de respeito à subjetividade das recuperandas, quando, logo ao 

final da reunião, elas expuseram aquilo que têm em vista para o futuro no que diz respeito ao trabalho: 

“Eu quero vender lingerie”; “Quero fazer curso de moda e comprar máquinas de costura”; “Quero 

investir no ramo da alimentação”; “Estudar muito”; “Fui cuidadora de idoso, e quero ser de novo”; 

“Quero montar e desmontar motores”. 

Por fim, tendo em vista todo o conteúdo relacionado ao encontro em questão, entendemos a 

necessidade da realização de um planejamento de carreira, uma vez que é perceptível a existência de 

uma questão multifatorial quando se leva em consideração a reinserção na sociedade e a busca por 

emprego. Nesse sentido, a partir de um planejamento, as recuperandas podem esquematizar aquilo 

que almejam enquanto profissão, as habilidades que elas apresentam, o que é necessário para chegar 

até lá e também as dificuldades que podem estar presentes nesse cenário. Sendo assim, foi proposto 

que elas pensassem nisso e trouxessem para o próximo encontro para que assim pudéssemos discorrer 

um pouco mais sobre esse tema. 

 

2.5 O Quinto Encontro: planejamento para o futuro 

 

Em relação ao quinto encontro, cabe aqui ressaltar, mais uma vez, a importância do 

planejamento de carreira, sabendo que este fundamentará toda a dinâmica da presente atividade. 

Entretanto, antes disso, é válido evidenciar que não houve tanta adesão das recuperandas durante esse 

encontro, posteriormente discorreremos um pouco mais sobre esse ponto. Sendo assim, voltando à 

questão do planejamento, é possível destacar que “embora não garanta a sua efetiva colocação no 

mercado, antecipa um conjunto de questões e problemas que podem ser trabalhados [...] avaliando 
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suas qualidades, positivas e negativas, de modo a potencializar aquilo que tem de bom e buscar 

resolver as questões que precisam ser reparadas”. (BRASIL et. al., 2012, p. 6). 

Partindo desse pressuposto, cabe aqui citar a fala de uma das recuperandas em relação ao que 

fora pensado no que diz respeito à temática. Sendo assim, AY diz que:  

  

“O meu projeto é assim, gosto muito da área de comida aí com meu dinheiro vou comprar 
uma barraca de cachorro quente para trabalhar com a minha filha. Depois vou aumentar 
ela [...] também quero comprar um freezer e uma chapa. E aí em uns 3 a 4 anos vou estar 
com meu restaurante. Isso vai ser à noite e vou procurar uma oportunidade para fazer 
durante o dia, tenho plano S, plano B, posso fazer faxina, artesanato [...] vou montar a 
barraquinha perto da escola da filha, essas de empurrar com a mão.” 

  

Tendo em vista o fragmento citado acima, é evidente que AY pensa no próprio futuro a partir 

de tal planejamento, uma vez que traça caminhos dentro da própria realidade na qual está inserida e 

também coloca em questão outros possíveis, construindo assim diferentes e múltiplas possibilidades, 

no que diz respeito à trajetória no mercado de trabalho. 

Por outro lado, é interessante notar que, no que diz respeito à baixa adesão à temática, apesar 

de nos encontros anteriores muitas recuperandas terem exposto seus planos com relação ao mercado 

de trabalho, quando questionamos acerca do planejamento de carreira, muitas evidenciaram que 

“Deus cuidaria de tudo”, e, por isso, apesar de terem planos, não tinham planejamentos. É possível 

perceber tais argumentos na fala de AC quando diz: “achei melhor eu não fazer mais planos e tô 

pedindo Deus [...] coloquei tudo na mão de deus, não tenho planejamento também não [...] a ideia 

do salão e da esmalteria não foge de mim não, mas tô deixando na mão de Deus”. Além disso, AD 

diz: “hoje eu quero sair e fazer um planejamento, mas primeiramente eu coloco Deus na frente, mas 

voltar pro mundo de onde vim não quero mais”. 

Diante disso, é possível realizar uma correlação entre as duas falas destacadas e um dos 

elementos fundamentais da APAC: a religião. Sendo assim, de acordo com o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (2011) cabe destacar que esta demonstra ser, de fato, um dos pilares mais importantes 

no que diz respeito às vivências dentro da APAC, nesse sentido evidencia-se a importância de fazer 

a experiência de Deus. Dessa forma, de acordo com o Conselho Regional de Psicologia (2019), há 

um grande risco em questão, uma vez que, tendo em vista o contexto da utilização da religião dentro 

da APAC, pode haver certa desresponsabilização em relação ao crime cometido e também no que diz 

respeito ao projeto para o futuro, sendo esse último ponto correspondente ao que as recuperandas 

relatam em relação a seus planejamentos. 
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3 CONCLUSÃO 

  

Durante todas as nossas práticas, tivemos, enquanto fator motivador, a compreensão da forma 

pela qual é possível realizar articulações que dizem respeito à Psicologia do trabalho e às vivências 

das recuperandas da APAC. Para responder a esse questionamento, foram realizados encontros com 

as apaqueanas do regime semiaberto, que tinham, como base, dinâmicas fundamentadas em temáticas 

que emergiram do grupo durante os encontros, ou que entendemos que seriam de grande valia para 

as intervenções. Para além disso, cabe evidenciar que, por vezes, o tema proposto fora desviado para 

outras questões que também eram de importância para nós, mesmo que não estivessem diretamente 

ligadas ao que tínhamos imaginado, tendo em vista a Psicologia do Trabalho. Sendo assim, optou-se 

por deixar com que as colocações realizadas pelas integrantes do grupo guiassem o encontro, mesmo 

em ciência de que isso poderia fazer com que não alcançássemos o resultado que havíamos previsto 

durante o planejamento da atividade. Nesse sentido, justifica-se a atitude por nós adotada, ponderando 

que aquilo que era relatado por elas dizia a respeito da realidade delas. 

Através dos apontamentos realizados durante o relato de experiência, foi possível notar que 

há questões gerais que atingem, como um todo, não só a vivência dentro da APAC, como também a 

reinserção no mercado de trabalho, levando em conta o estigma da ex-presidiária. Essa realidade, para 

quase todas, é permeada por experiências de violências institucionais, morais e sociais, uma vez que 

há certo grau de crueldade direcionada a essas mulheres durante a volta ao convívio em sociedade. 

Apesar de tal situação, destaca-se a importância do laço familiar durante esse processo, uma vez que 

muitas delas evidenciam a expectativa em relação ao apoio da família, o que, por vezes, faz com que 

a readaptação a esse contexto seja vista e vivenciada de forma menos impactante do que para aquelas 

que não contam com esse apoio. 

Vale ressaltar que, apesar de possuírem pontos em comum, durante os encontros, pudemos 

perceber que as apaqueanas possuem individualidades, em consequência disso se apresentam 

enquanto um grupo heterogêneo. Sendo assim, no que diz respeito a tudo o que foi evidenciado, tendo 

enquanto base a Psicologia do trabalho, cabe pontuar que as temáticas abordadas não são vivenciadas 

da mesma forma para todas, criando demandas e desafios específicos, principalmente em relação às 

escolhas no mercado de trabalho. 

Apesar disso, é possível identificar problemas específicos que atingem a todas elas, como é o 

caso da violência de gênero e também do preconceito em relação à ex-presidiária. Esses fatores, se 

vistos de forma atrelada, estão diretamente relacionados ao maior risco de sofrerem discriminações 

sociais e também no mercado de trabalho (mesmo que estejam totalmente capacitadas e tenham 
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habilidades para o cargo), uma vez que existem duas questões concomitantes e interseccionais de 

vulnerabilidade: misoginia e o estigma em relação à ex-presidiária. 

Além disso, a atuação com as recuperandas na APAC demonstrou o quão importante e fértil 

é esse terreno para a Psicologia, e, além disso, o quanto a escuta e a presença tanto de estagiários 

quanto de psicólogos nesse espaço pode ser um fator gerador de potência e de impacto, evidenciando, 

assim, debates e trocas fundamentais para a formação do psicólogo não apenas enquanto profissional, 

mas também enquanto sujeito humano. Também cabe aqui pontuar a importância da APAC na vida 

das recuperandas, tendo em vista que ela se constitui em um espaço no qual se acredita imensamente 

no sujeito que ali se apresenta, de forma que não sejam reduzidas ao crime cometido. Dessa forma, 

investe-se no sujeito visando não apenas à reinserção na sociedade, como também ao resgate deste 

que por vezes fora empurrado para viver à margem, e que, portanto, não há expectativas positivas em 

relação a ele. 

Nesse sentido, todo o trabalho realizado pela equipe da APAC e também pelos projetos de 

instituições exteriores a ela, merece destaque, uma vez que há uma crença muito forte na potência das 

recuperandas enquanto pessoas dotadas de habilidades e de muita potência de mudança em relação à 

própria existência no mundo. Por fim, cabe destacar tamanha importância do projeto de extensão 

“Elas”, ao qual o estágio que deu origem a essa produção está vinculado, uma vez que tal projeto 

coloca a Psicologia em contato direto com questões urgentes e que têm sido pouco discutidas, assim 

como já fora pontuado, impactando fortemente na atuação do futuro profissional da Psicologia.  
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RESUMO 

O Projeto de Extensão “Entre-Laços e nós: Educação Permanente em Saúde” conseguiu se reinventar para seguir com as 

ações propostas em meio às limitações impostas pela pandemia do COVID-19, sustentando o diálogo dos cursos da saúde 
da PUC Minas – campus Poços de Caldas com a Rede Pública de Saúde do município de Poços de Caldas. O objetivo foi 
inserir equipes de estudantes em instituições de Atenção Básica em Saúde, para o desenvolvimento de ações na 
perspectiva ético-político-pedagógica da Educação Permanente, com os profissionais das unidades e produzir conteúdo 
para as redes sociais que envolvam temáticas da agenda de saúde, sobretudo para a Atenção Básica, ao longo do ano. Os 
integrantes do projeto buscaram fortalecer o novo recurso das narrativas digitais adaptando a utilização de metodologias 
ativas como estratégia de ensino-aprendizagem, objetivando alcançar e motivar o processo de construção/aprendizagem 
através de reflexões. Dessa forma, houve o emprego de diversas ferramentas que se fundamentam nesse tipo de 
metodologia, dispondo de duas formas de trabalho: as reuniões virtuais e as redes sociais. Como pontos positivos tirados 
dessa nova forma de trabalho pelas narrativas e tecnologias digitais, o projeto conseguiu, com as redes sociais, abranger 
um grande número de pessoas e também ajudar diversas unidades a exercerem um pensamento crítico através das 
metodologias propostas. Como desafios a serem trabalhados, em algumas unidades de saúde observou-se que existiam 
obstáculos, relacionados às demandas emergentes da pandemia, que impossibilitavam a realização de alguns encontros. 
Outro desafio foi a complexidade em desenvolver dinâmicas para que o processo correspondesse com o virtual. 
 
Palavras-chave: Metodologias Ativas. Interprofissionalidade. Educação Permanente. Redes Sociais. Saúde. 
 

“Entre-Laços e Nós” – Permanent Education Health: an experience report 

 

ABSTRACT 

The Extension Project “Entre-Laços e Nós: Permanent Education in Health” managed to reinvent itself to continue with 

the proposed actions amidst the limitations imposed by the COVID-19 pandemic, sustaining the dialogue between health 
graduation courses at PUC Minas – Poços de Caldas with the Public Health Network in Poços de Caldas. The objective 
was to insert teams of students in Primary Health Care institutions, to develop actions in the ethical-political-pedagogical 
perspective of Continuing Education with professionals from the units and to produce content for social media involving 
themes on the agenda of health, especially for Primary Care, throughout the year. The project members sought to 
strengthen the new resource of digital narratives by adapting the use of active methodologies as a teaching-learning 
strategy, aiming to achieve and motivate the construction/learning process through reflections. Thus, there were used 
several tools that are based on this type of methodology, offering two ways of working: virtual meetings and social 
medias. Positives points taken from this new way of working, by the narratives and digital technologies the project has 
achieved with social media, cover a large number of people and also help different units to exercise critical thinking 
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through the proposed methodologies. As challenges to be worked on, in some health units it was observed that there were 
obstacles related to the emerging demands of the pandemic, which made it impossible to hold some meetings. Another 
challenge was the complexity of developing dynamics so that the process corresponds to the virtual one. 
 
Keywords: Active Methodologies. Interprofessionalism. Continuing Education. Social Media. Health. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão “Entre-Laços e nós: Educação Permanente em Saúde” surgiu no ano 

de 2019 e, desde então, vem se reinventando frente às adaptações impostas pelo contexto da pandemia 

do COVID-19. Nesse âmbito, segue-se fortalecendo o diálogo entre os cursos da saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) – campus Poços de Caldas com a Rede Pública 

de Saúde do município de Poços de Caldas. 

A equipe Entre-Laços atualmente é composta por dezoito (18) participantes, sendo uma (1) 

professora coordenadora, duas (2) professoras parceiras e quinze (15) estudantes da área da saúde dos 

cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia da PUC Minas – campus Poços de Caldas.  

O objetivo do Projeto é inserir equipes de estudantes em instituições de Atenção Básica em 

Saúde, para o desenvolvimento de ações na perspectiva ético-político-pedagógica da Educação 

Permanente, com os profissionais das unidades, tendo como finalidade: estimular a reflexão do 

cotidiano e da realidade daquela equipe e daquela população; colaborar com a articulação ensino-

serviço-comunidade; incentivar e viabilizar uma formação transdisciplinar e interprofissional do 

aluno, proporcionando assim uma aproximação entre os cursos da saúde do campus. Um outro 

objetivo que se fez presente desde o início da pandemia é a produção de conteúdos para as redes 

sociais pertinentes à Atenção Básica. 

O incentivo de uma formação multi e interdisciplinar está direcionado para a necessidade da 

construção de profissionais da saúde voltados para as reais urgências da população daquela 

comunidade, respeitando suas necessidades. Por isso, o P rojeto direciona-se para a educação 

permanente, como uma proposta político-pedagógica que, a partir das questões enfrentadas no 

cotidiano da instituição, mostra que é possível realizar discussões que fomentam uma reflexão crítica 

possibilitando, através do diálogo, pactos e acordos coletivos entre os trabalhadores do Sistema Único 

de Saúde – SUS – (ALMEIDA et al., 2016). 

A interdisciplinaridade do projeto permite, também, tomar para si, novas competências e 

habilidades como liderança, tomada de decisões e comunicação dentro dos princípios éticos. Além 

de permitir o contato com outras culturas e diferentes comunidades, estimulando a consciência crítica, 

a tolerância e o respeito, a partir da integração de conhecimentos que se complementam, 

principalmente, dentro do trabalho na Atenção Básica (CARDOSO et al., 2015). Conhecimentos 
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esses que não seriam desenvolvidos / aprendidos nas matérias das grades curriculares dos cursos 

separadamente, fazendo com que a prática extensionista oportunize essa participação plena da prática 

constante de aprender incorporando, aos conhecimentos acadêmicos, peculiaridades das famílias, dos 

diversos profissionais e da comunidade atendida. 

Sendo assim, a Educação Permanente em Saúde destaca-se como valorização do trabalho 

como forma de conhecimento, favorecendo a integração da equipe multidisciplinar das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), já que, muitas vezes, os conflitos internos e externos partem dessa 

necessidade de reconhecimento do próprio trabalho, esquecendo da importância e do enriquecimento 

do trabalho interprofissional (ALMEIDA et al., 2016). Fazendo com que a prática interdisciplinar do 

projeto “Entre-Laços e nós: educação permanente em saúde” experimente a oportunidade de busca 

pela melhoria da qualidade da comunicação, da conjunção das profissões e do trabalho em rede, com 

uma visão multidimensional, em que as dimensões político-social-humana estejam presentes, 

proporcionando autonomia dos alunos nas reuniões, permitindo reflexões das vivências em um olhar 

amplo e singular, possibilitando identificar limitações e dificuldades pessoais (CARDOSO et al., 

2015). 

Com base na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), o Projeto utiliza-

se da problematização para aplicar o processo de ensino-aprendizagem, atuando com os princípios 

das metodologias ativas. 

Por conta da pandemia do COVID-19, ainda se alastrando de forma incontrolada no Brasil, 

houve a impossibilidade da realização das ações do projeto de forma presencial, de modo a resguardar 

a saúde de alunos, professores e trabalhadores da rede. Assim, foram necessárias adaptações das 

atividades de modo on-line, com reuniões semanais entre o grupo pela plataforma Teams, além da 

criação de um grupo principal e também subgrupos no aplicativo de mensagens WhatsApp para a 

discussão e preparação das ações como os posts do Instagram e também recursos didáticos. As 

reuniões com as unidades de saúde parceiras do projeto também estão sendo realizadas de forma 

remota pela plataforma do Google Meet. 

As reuniões semanais também contribuem para o desenvolvimento educacional dos futuros 

profissionais, sendo possível o compartilhamento de saberes das diversas áreas, além da exposição 

de alguns conteúdos importantes pelas professoras, questões necessárias de serem compreendidas 

para um melhor desenvolvimento de estratégias com as equipes de saúde em suas atuações e tentativas 

de resoluções de problemas.  Além dessas mudanças, foram criadas redes sociais do projeto, por meio 

das quais se veiculam informações sobre: prevenção de doenças, dicas de hábitos de vida saudáveis 

e uma série de conteúdos de suma importância no quesito saúde, abrangendo assim um público amplo, 

além das equipes das unidades parceiras. 
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2 METODOLOGIA 

 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, 

objetivando alcançar e motivar o sujeito, uma vez que, mediante a um problema, ele irá examinar, 

refletir, relacionar com suas experiências de vida e então, ressignificá-lo. Ao descobrir que 

aprendizagem é uma ferramenta necessária e significativa para aumentar suas alternativas possíveis 

ele passará a ter autonomia e liberdade ao realizar suas escolhas e na tomada de decisões (MITRE et 

al., 2008). 

Berbel (2011) destaca, nesse âmbito, que problematizar não significa apenas levantar 

questões, mas discutir conflitos que possam sustentar uma problemática, o que não é explícito já no 

início do processo. 

A Educação Permanente em Saúde parte dos pressupostos mencionados, ou seja, o intuito não 

é de um especialista que ensina aos seus aprendizes a forma que o conhecimento deve ser adquirido. 

A problematização deve ser uma construção conjunta, a partir da qual os caminhos para o 

aprimoramento dos processos de trabalho devem ser construídos, e não ensinados. Com isso, ausenta-

se da verticalidade de quem ensina / o que aprende para a abertura de um espaço onde os facilitadores 

permitem uma problematização, que possa suscitar reflexões e possíveis mudanças das práticas 

cotidianas quando necessário. 

Para o trabalho junto às equipes, foram utilizados recursos metodológicos com inspirações 

nos métodos dos cursos ofertados pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP)-Sírio Libanês, com norte 

baseado no planejamento estratégico situacional (CALEMAN et al., 2016). Assim as conferências 

eram divididas em cinco momentos ao longo do semestre: Aproximação; Identificação de problemas; 

Priorização de problemas; Árvore explicativa; Intervindo no problema. Também foram utilizadas 

matrizes decisórias do Projeto Aplicativo: termos de referência (CALEMAN et al., 2016). 

 

3 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

A partir de 2020, com a pandemia, o cenário do projeto de extensão teve que deslocar-se de 

presencial para virtual e, com isso, vieram todas as modificações consequentes desse contexto, tanto 

para os participantes da extensão quanto para seus parceiros.  Para os primeiros, o desafio foi garantir 

a continuidade do Projeto levando educação permanente para as unidades de saúde vinculadas de 

forma válida e segura. Assim a alternativa foi utilizar as tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC). 
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Para as equipes de saúde vinculadas, o desafio foi se adequar ao modo virtual a partir da 

utilização de computadores, caixas de som ou celulares de cunho pessoal e conciliar a rotina de 

trabalho com a reunião que era realizada quinzenalmente. 

O modo virtual e as narrativas digitais, apesar de terem sido incluídos na extensão como forma 

circunstancial, são métodos que têm sido estudados como possíveis potencializadores nas vivências 

de ensino-aprendizagem (BORNA; FOULADCHANG, 2018); porém, isso exige o desenvolvimento 

de novas competências técnico-didático-pedagógicas para a adequação e aproveitamento dessa 

prática (SCHLEMMER; DI FELICE; SERRA, 2020).  Isso significa compreender a aplicabilidade 

da teoria do conectivismo, que opera através da interação social, da atualização e do esforço ativo de 

aprendizagem que levam ao propósito do Entre-Laços de pensamento crítico e de autoeficiência das 

equipes de saúde na gestão de conflitos e problemas (BORNA; FOULADCHANG, 2018). 

A intenção do Projeto Entre-Laços é de uma aprendizagem descrita por Goodson (2007) como 

ensino narrativo, em que não há professores e alunos e também não se dá conclusões prontas aos 

aprendizes, mas sim um contexto de formação entre as partes (participantes e vinculados) de uma 

linha de diálogo construtiva de constatação e percepção de problemas para assim, sozinhos, 

levantarem suas possíveis soluções considerando as diversas formas de saberes, assim como a 

experiência de cada pessoa (RODRIGUES; ALMEIDA, 2021). A partir disso, os integrantes do 

Projeto de Extensão buscaram fortalecer o novo recurso das narrativas digitais adaptando a utilização 

de metodologias ativas, nas quais o aprendiz se torna um agente ativo no processo de educação. Dessa 

forma, houve o emprego de diversas ferramentas que se fundamentam nesse tipo de metodologia 

(FARIA; AMARAL, 2021). 

Assim, o Entre-Laços e Nós dispôs de duas formas de trabalho: as reuniões virtuais e as redes 

sociais. Desse modo, os participantes do projeto foram divididos em subgrupos interdisciplinares de 

três a quatro pessoas, para focarem em uma atividade específica, como reunir-se virtualmente com 

uma unidade ou elaborar materiais para as redes sociais. 

As atividades do Projeto ocorrem de forma remota desde abril de 2020, devido ao cenário de 

pandemia da COVID-19. As reuniões dos subgrupos com as unidades de saúde parceiras do projeto 

foram realizadas quinzenalmente de forma remota pela plataforma do Google Meet, e eram 

estruturadas a partir da concepção de educação permanente e por meio de ferramentas e artigos que 

se fundamentam nas metodologias ativas.  Para que todas essas atividades acontecessem, era preciso 

um planejamento prévio da equipe Entre-Laços. Desse modo, os integrantes exerciam suas atividades 

distintas durante a semana e, semanalmente, todos se reuniam de modo virtual (Figura 1) para relatar 

sobre suas incumbências, discutir e monitorar as atividades de todos os subgrupos formados pelo 

projeto, por fim alinhando o que ficaria proposto para a próxima semana. 
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Figura 1 - Imagem retirada do arquivo pessoal do Projeto Entre-Laços e Nós. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2021. 

 

Nesse momento, houve a troca de ideias, saberes e experiências vivenciadas no projeto, 

também se discutia sobre as temáticas a serem abordadas tanto nas reuniões individuais com as 

equipes de saúde, quanto nas postagens das redes sociais. É preciso muito empenho e dedicação dos 

extensionistas para que toda a construção de saberes aconteça de forma a enriquecer o percurso de 

trabalho. 

Os temas abordados pelos participantes do projeto, nas redes sociais e nas equipes de saúde 

eram estruturados a partir de um levantamento prévio realizado com as equipes parceiras, 

fundamentando-se assim na própria demanda da unidade. Nas redes sociais, as ideias de conteúdos 

eram fomentadas pelos próprios extensionistas, trazidas para discussão e aprimoramento nas 

reuniões. Através de enquetes realizadas no Instagram, havia uma interação do público com as quais 

também surgiam novas temáticas. Ao mesmo tempo, houve a utilização do calendário de datas 

comemorativas do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

A fim de que as reuniões com as unidades parceiras pudessem ser realizadas, foi necessário 

realizar adaptações no plano de Projeto, visto que, quando ocorriam de maneira presencial, o vínculo 

com a equipe se tornava mais acessível e os recursos, mais abrangentes.  Desse modo, o trabalho se 

iniciava com o contato dos subgrupos interdisciplinares com as gestoras das unidades parceiras para 

viabilizar as reuniões, sendo cada subgrupo de integrantes responsável por uma unidade de saúde. 

Assim que se firmava o interesse da equipe em participar das reuniões e se via sua disponibilidade de 

horário, as reuniões eram marcadas e feitas de forma quinzenal. 

Para o trabalho junto às equipes, foram utilizados recursos metodológicos, com inspirações 

nos métodos dos cursos ofertados pelo IEP-Sírio Libanês, baseados no planejamento estratégico 

situacional (CALEMAN et al., 2016). As conferências eram divididas em cinco momentos ao longo 
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do semestre, nas quais se utilizava de Matrizes Decisórias de acordo com o objetivo proposto de cada 

reunião, sendo eles: 

1º Momento – Aproximação: em que as equipes de alunos e colaboradores das unidades se 

conhecem. Nessa reunião, são apresentadas as propostas do projeto, seus objetivos e é aplicada uma 

dinâmica para descontração da equipe para com os extensionistas. A dinâmica se baseava na 

apresentação dos participantes em que cada um dizia seu nome, função dentro da unidade, quanto 

tempo atuava nessa área, suas principais qualidades e defeitos. Depois era apresentado o projeto e 

nesse momento os extensionistas aproveitavam para criar vínculos com a equipe, ajudando 

posteriormente na construção de saberes. 

2º Momento – Identificação de problemas: trata-se do processo de levantar, junto à equipe, os 

reais problemas existentes nas unidades no sentido de eleger objetos de trabalho. Nessa reunião, são 

aplicadas matrizes retiradas do Termo de Referência – TR3 Priorizando Problemas, em que há o 

levantamento de questões para se trabalhar nas conferências (CALEMAN et al., 2016). Usava-se a 

Matriz Decisória IV, que se baseia na classificação de problemas a partir de sua relevância, urgência, 

viabilidade e factibilidade. Cada participante elegia um problema e dava notas de acordo com o score 

da matriz, que variava de 1 a 3, tendo o seguinte resultado conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Matriz decisória IV 

 
Fonte: Tabela retirada do arquivo pessoal do Projeto de Extensão. 

 

3º Momento – Priorização de problemas: tendo em vista as necessidades de cada equipe, é 

preciso eleger os problemas emergentes, logo, é aplicada uma matriz para ajudar a elencar esses 

problemas e seus graus de prioridade, de forma a nortear as discussões. Nesse encontro, utilizava-se 

a Matriz Decisória I, que se baseia na priorização e negociação de problemas, a partir dos critérios, 

valores e interesses que se classificavam em positivos ou negativos, assim, os participantes davam 

notas ao problema de 0 a 10, a fim de elencar qual seria o mais emergente. 
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4º Momento – Árvore explicativa ou árvore problema: nessa etapa, são realizadas a construção 

e a identificação dos processos que geram os problemas e suas consequências, estabelecendo relações 

de causa e efeito. Isso possibilita o reconhecimento de potenciais obstáculos e oportunidades de 

intervenção. Cinco etapas ocorrem nesse momento: a descrição dos problemas; a identificação das 

origens, e das consequências; como se relacionam; e a eleição das questões alvo para um plano de 

ação (CALEMAN et. al., 2018). Assim, os extensionistas auxiliam a equipe na formulação desses 

descritores, elaborando junto a eles uma intervenção a ser desenvolvida na próxima reunião. 

5º Momento – Intervindo no problema: nessa etapa, após todo o percurso realizado, 

conhecendo as possíveis causas e consequências dos problemas priorizados e determinado os 

principais nós críticos eleitos pela equipe, é preciso planejar ações de intervenção, a fim de ajudá-la 

a sanar o problema. Formularam-se, então, junto à equipe, estratégias educacionais a fim de favorecer 

o aperfeiçoamento das ações propostas, reconhecendo quais os recursos que poderiam produzir 

melhorias na instituição. 

As atividades do semestre foram finalizadas por meio de uma reunião que tinha como objetivo 

levantar os feedbacks das unidades de saúde, nos quais os profissionais relataram que colocaram em 

prática todo ensino-aprendizagem e suas intervenções ao longo dos encontros. Para os extensionistas, 

foi um momento enriquecedor, em que se fez possível uma troca de experiências entre profissionais 

e alunos. 

O Projeto entrelaça o ensino-serviço-comunidade, assim pode-se perceber o diálogo e a 

inserção de ações com as equipes parceiras como porta de entrada do conhecimento para a 

comunidade, difundido por meio da educação permanente realizada com as unidades de saúde, pois 

reflete significativamente na assistência prestada, a partir de que são aprimorados os conhecimentos 

e as capacidades dos profissionais em diversas esferas importantes do seu cotidiano de trabalho com 

a população adscrita. 

A construção dos conteúdos das redes sociais (Instagram e Facebook) era designada 

semanalmente a um grupo interdisciplinar. O intuito do conteúdo postado é disseminar conhecimento 

com linguagem acessível e de fácil acesso para profissionais das unidades e usuários do sistema de 

saúde, trazendo um conteúdo relevante e de qualidade. Entre os conteúdos criados, está a demanda 

de estratégias que possam contribuir para a qualidade de vida na pandemia de COVID-19, conforme 

ilustrado na figura 3. Tal solicitação veio por meio das redes sociais, em que os usuários interagiam 

com sugestões de temas. Os extensionistas selecionavam os temas propostos e, depois de muita 

pesquisa e elaboração do material, era postado o conteúdo. 
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Figura 3 - Post realizado sobre a COVID-19 e Psicologia:                                                                     

Formas de Manter a qualidade de vida na Pandemia. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços. 

 

As unidades de saúde participantes do Projeto também tiveram a sua contribuição na 

construção de materiais, produzindo propostas oriundas de vivências das unidades com a comunidade 

como demonstrado nas Figuras 4 e 5. Na Figura 4, foi levantado o tema sobre Nutrição na Atenção 

Básica e, na figura 5, discorreu-se sobre a Campanha Mundial da Saúde 2021 com os temas propostos 

pela OMS. 

 

Figura 4 - Post realizado sobre a Nutrição na Atenção Básica:                                                                      

A importância da relação interprofissional na Saúde Mental. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 
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Figura 5: Post realizado sobre a Campanha Mundial da Saúde 2021.                                                   

Construindo um mundo mais Justo e Saudável. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 

 

Também foi utilizado o calendário de datas comemorativas do Ministério da Saúde para a 

elaboração de conteúdos das redes sociais, através da sua avaliação. A partir de pesquisa de campo 

feita nas redes sociais pela ferramenta de enquetes, foram observados quais temas teriam maior 

relevância no contexto atual, conforme mostrado nas Figuras 6, 7 e 8. 

 

Figura 6 - Post realizado sobre o dia 7 de abril: Dia Mundial da Saúde. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 
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Figura 7 - Post realizado sobre o dia 18 de maio: Dia da Luta Antimanicomial. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 

 

Figura 8 - Post realizado sobre o dia 15 de junho:                                                                                   

Dia Mundial da Conscientização da Violência conta a Pessoa Idosa. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 

 
Para o encerramento do semestre, foi produzida uma postagem sobre dicas de filmes e livros 

para as férias (Figura 9), em que os extensionistas buscaram publicar um conteúdo mais leve com o 

objetivo de descontrair e aproximar o público. 
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Figura 9 - Post realizado sobre Dicas de Filmes e Séries para assistir nas férias. 

 
Fonte: Dados do Instagram do projeto Entre-Laços, 2021. 

 

As redes sociais apresentam-se como uma grande aliada ao Projeto desde quando esse foi 

levado para o ambiente virtual. Os alunos vêm desenvolvendo habilidades e se aprimorando para 

trazer o projeto mais próximo ao público, já que um dos seus objetivos é desempenhar a construção 

de saberes junto à comunidade. 

A cada semestre, ganham-se mais seguidores nas redes socias e aprimora-se a forma de 

interação e propagação de conteúdo, sempre levando em conta as demandas recebidas pela 

comunidade e sugestões das unidades parceiras. Para o Projeto, é muito importante a devolutiva 

recebida para nortear as próximas propostas, mostrando assim a sua evolução. 

Atualmente o projeto ainda se encontra em ambiente virtual, utilizando-se cada vez mais as 

ferramentas disponíveis das redes. Com isso, além das reuniões on-line com as equipes de saúde e as 

postagens nas redes sociais, foi criado o projeto de lives “Entrelaçando Diálogos”, no qual é chamado 

um especialista de determinado assunto para discussão ao vivo com mediadores extensionistas e a 

comunidade. Os temas abordados surgem a partir de demandas advindas da própria comunidade e da 

rede de Atenção Básica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Pode-se inferir como laços possíveis e positivos dessa nova forma de trabalho que o Projeto 

de Extensão “Entre-Laços e nós: Educação Permanente em Saúde” conseguiu, por meio das redes 

sociais, abranger um número significativo de pessoas. Assim, este propaga conhecimento sobre 
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diversos temas relevantes em saúde, conseguindo também ajudar as unidades a exercerem um 

pensamento crítico através das metodologias de problematizações. Também foi possível a 

disponibilização de alguns materiais, principalmente em formato de vídeo para as unidades, sendo 

utilizados pelos profissionais junto à comunidade que ali frequenta. 

Ao mesmo tempo, a forma de trabalho virtual do Projeto se impôs para certas unidades como 

ponto limitante, já que para algumas o recurso tecnológico era bastante restrito. Cabe aos órgãos 

estaduais e municipais atentarem para essa carência de recursos das unidades, visto a importância da 

atenção primária para a oferta de serviços de saúde da cidade. Outra dificuldade observada foi a falta 

de disponibilidade das instituições devido a novas demandas impostas pela pandemia que 

sobrecarregaram os profissionais de saúde, dificultando assim o tempo disponível da equipe para a 

realização das ações previstas. Mais um desafio foi a complexidade em desenvolver dinâmicas que o 

processo correspondesse com o virtual. Contudo, percebe-se a potencialidade para atingir os objetivos 

do projeto nesse novo formato, desenvolvendo competências digitais que propiciem uma hibridização 

entre o mundo real e o virtual como um novo panorama educacional (SCHLEMMER; DI FELICE; 

SERRA., 2020). 

Portanto, é possível concluir que o Projeto, na modalidade presencial ou na virtual, está 

sempre se reinventando para levar, da melhor forma, essa educação permanente em saúde para as 

redes de Atenção Básica parceiras, culminando em um beneficiamento para a comunidade. Isso deve-

se ao fato de que resolução dos conflitos, os novos conhecimentos, as lives de especialistas geram um 

novo comportamento frente àquela população pelos profissionais que dispõem das oportunidades 

trazidas pelo Projeto de extensão “Entre-Laços e Nós: educação permanente em saúde”. Assim, 

apesar dos “nós” encontrados, é possível desatá-los e, a partir da criatividade e das demandas obtidas, 

continuar entrelaçando novos debates, saberes e experiências. 
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RESUMO 
O presente trabalho objetiva relatar a experiência de desenvolvimento de habilidades e competências pelas extensionistas 
do Sonoro Despertar: Intervenções Socioeducativas, diante da mudança de canal de interação com os beneficiários deste 
Projeto de Extensão. Os objetivos estão orientados para a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes, alunos 
de flauta do Projeto Sociocultural Sonoro Despertar. Diante das medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, em 2020, a metodologia de oficinas de intervenção psicossocial foi adaptada para o modo de interação virtual 
assíncrono, sendo a produção de vídeos orientados para a socioeducação o principal dispositivo utilizado. As atividades 
relativas à efetivação das intervenções socioeducativas via interação assíncrona envolveram novas formas de saber pensar, 
saber fazer, saber agir e saber comunicar.  
 
Palavras-chave: Habilidades socioemocionais. Formação do psicólogo. Extensão universitária. Sonoro Despertar. 
 

Once a Presential Workshop: skills development in asynchronous                                    
virtual socio-educational interventions 

 
ABSTRACT 

The present work aims to report the experience of the development of skills and competences by the extension agents of 
Sonoro Despertar: Socio-educational Interventions in face of the change of interaction channel with the beneficiaries of 
this Extension Project. The objectives are oriented towards the integral and civic education of children and teenagers flute 
students of the Sociocultural Sonoro Despertar Project. In view of the sanitary measures to fight the Covid-19 pandemic, 
in 2020, the methodology of psychosocial intervention workshops was adapted to the asynchronous virtual interaction 
mode, with the production of videos aimed at socio-education being the main device used. The activities related to the 
realization of socio-educational interventions via asynchronous interaction involved new ways of knowing how to think, 
knowing how to do, knowing how to act and knowing how to communicate. 
 
Keywords: Socio-emotional skills. Psychologist training. University Extension. Sonoro Despertar. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

As diversas e urgentes mudanças decorrentes da pandemia de COVID-19 atingiram toda a 

vida universitária, trazendo um impacto particularmente significativo para o campo da Extensão. Ao 

se defrontar com as diversas complexidades decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia 
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3 Graduanda em Psicologia da PUC Minas Unidade São Gabriel. E-mail:bpopaulillo@gmail.com 
4 Doutora em Psicologia, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. E-mail:zanjalara@gmail.com. 
5 Graduanda em Psicologia da PUC Minas / São Gabriel. E-mail:melissapaixao2306@gmail.com. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

523 

da COVID-19, a equipe extensionista do “Projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas” 

buscou formas ativas de assegurar a continuidade de suas atividades, considerando que, nesse 

contexto, seu objetivo principal de favorecer a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes 

se tornou ainda mais relevante. Uma vez que as medidas sanitárias levaram rapidamente a PUC Minas 

à adoção da modalidade de ensino remoto, ainda no mês de abril de 2020, as ações extensionistas do 

projeto foram reavaliadas para serem adaptadas à situação emergente.  

Compreendendo que “o contato com a sociedade retroalimenta o ensino, a pesquisa e a própria 

extensão, contribuindo para o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos”, a Extensão se 

consolida como “um dos meios que permite ampliar os canais de interlocução com os segmentos 

externos à universidade.” (PUC MINAS 2006, p.17). Nesse contexto, as adaptações propostas 

mantiveram-se afinadas aos objetivos da Política de Extensão da PUC Minas, no sentido de 

“intensificar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade” e “reafirmar a extensão 

universitária como parte do fazer acadêmico” (PUC MINAS, 2006, p.17). Em termos específicos do 

Projeto ora apresentado, foi mantido o objetivo de planejar, conduzir e avaliar intervenções 

psicossociais e socioeducativas com as crianças e os adolescentes do Projeto Sociocultural Sonoro 

Despertar, adaptando-se a metodologia. 

Constituindo-se como importante parte da experiência do fazer universitário, as diversas 

práticas possibilitadas pela 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” (PUC 

MINAS, 2006, p.17). Considerando a construção do saber pela equipe de extensionistas do Projeto 

de Extensão Sonoro Despertar: Intervenções Socioeducativas, este trabalho pretende mostrar que o 

desafio de desenvolver suas atividades na modalidade remota durante o ano de 2020, configurou-se 

como oportunidade de ampliar ainda mais a sua formação profissional e humana. 

Frente às dificuldades associadas à atuação na modalidade virtual, as extensionistas se viram 

diante da necessidade de desenvolverem novas habilidades e competências para realizarem 

intervenções psicossociais de qualidade. Nesse sentido, o presente relato retrata a experiência de 

desenvolvimento de habilidades e competências da equipe extensionista do Projeto de Extensão 

Sonoro Despertar para realizar intervenções psicossociais em formato virtual assíncrono, juntamente 

a crianças e adolescentes participantes, durante o ano de 2020. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, adota-se o relato reflexivo como meio de apresentar a experiência de 

realização de intervenções socioeducativas virtuais e assíncronas com crianças e adolescentes do 
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Projeto de Extensão Sonoro Despertar, durante as medidas restritivas de isolamento social, no ano de 

2020, em substituição ao método de oficinas psicossociais assumido em sua forma habitual de 

trabalhar. Anteriormente à pandemia da COVID-19, as oficinas com as crianças e os adolescentes 

beneficiários ocorriam no Centro Cultural da Paróquia São Marcos, onde também aconteciam as aulas 

de flautas do Sonoro Despertar. 

Nesse contexto, as atividades, habitualmente realizadas por meio de reuniões presenciais de 

planejamento e supervisão entre os membros da equipe, por um lado, e encontros para intervenção 

com os beneficiários do projeto, por outro, passaram a ser todas virtuais. A interação passou a ocorrer 

em duas modalidades virtuais: as reuniões de equipe foram realizadas de forma on-line, pela 

plataforma MS Teams, e de forma assíncrona pelo WhatsApp. Já as ações socioeducativas foram 

desenvolvidas de modo assíncrono, por meio de vídeos postados e chat interativo, em página não 

listada do YouTube do projeto sociocultural Sonoro Despertar. Também foram postados vídeos para 

os beneficiários e seus familiares nas redes sociais deste último. 

Foram necessários o uso da criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades a fim de 

elaborar vídeos criativos e dinâmicos para as crianças e os adolescentes. Nesses vídeos, foram 

contadas histórias, elaborados poemas, reflexões e interpretadas músicas, geralmente incluindo 

mensagens comunicando afeto e convidando à participação. A fim de mobilizar efetivamente os 

participantes, a elaboração dos vídeos também levou em conta que a infância e a adolescência 

constituem duas fases distintas do desenvolvimento humano, que requerem modos de linguagem e 

comunicação diferenciados. 

Diante das adversidades apresentadas pelas medidas restritivas de enfrentamento ao contexto 

pandêmico, cada etapa significava um novo desafio que requeria uma avaliação assertiva para seguir 

adiante com eficiência e envolvimento. No cotidiano do Projeto, o formato virtual mobilizou saberes 

e conhecimentos múltiplos, capacitando as extensionistas em habilidades como a criação e edição de 

vídeos, além da transformação de elementos domésticos, como um jardim ou um animal de estimação, 

em recursos de comunicação. Como ressalta Le Boterf (2003, p.38): “Se a competência se revela mais 

no saber agir do que no "saber-fazer", é porque ela existe verdadeiramente quando sabe encarar o 

acontecimento, o imprevisto.” 

Se, em tempos de encontros presenciais com os beneficiários, o Projeto prevê propiciar aos 

extensionistas experiências de intervenção psicossocial e socioeducativa, articulando seus objetivos 

de forma ativa e participativa com as demandas específicas de cada grupo, na modalidade virtual 

assíncrona não havia a possibilidade de identificação de demandas específicas. Em vista disso, foi 

necessário que as extensionistas construíssem habilidades e competências relacionadas com a 

sustentação das propostas constitutivas de cada vídeo no conhecimento das teorias psicológicas do 
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desenvolvimento. Para isso, mostrou-se ainda mais fundamental a realização das supervisões 

semanais orientadas para o planejamento, a condução e a avaliação das intervenções, igualmente já 

incluída nos objetivos do Projeto.  

 

3 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NAS INTERVENÇÕES 

ASSÍNCRONAS 

 

Num primeiro momento, muitas foram as dúvidas sobre como fazer, e as dificuldades em 

relação a não termos materiais em casa para projetos artesanais, criativos e bem elaborados, mas até 

dessa limitação vieram ideias para os vídeos. No começo, apenas uma das extensionistas tinha 

habilidades para edição de vídeos por aplicativos, como o InShot Video Editor (editor de vídeo, foto 

e música); as demais extensionistas gravavam suas partes separadamente e apenas enviavam para 

aquela que sabia criar o vídeo. Devido à necessidade de melhor distribuição das tarefas, de modo a 

não sobrecarregar ninguém, outras extensionistas foram aprendendo a utilizar os aplicativos digitais, 

o que colaborou para uma dinâmica mais produtiva no modo de trabalhar da equipe. 

Para compreender a formação de habilidades e competências na experiência aqui exposta, 

busca-se apoio nas palavras de Fleury e Fleury (2009, p.184): “Competência é uma palavra do senso 

comum, utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa.”. Ainda 

acompanhando os autores, pode-se acrescentar que 

 

o conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um alto desempenho [...]. 
Em outras palavras, a competência é percebida como estoque de recursos, que o indivíduo 
detém. (FLEURY; FLEURY 2009, p.185). 

 

O desenvolvimento de habilidades e competências da equipe extensionista mostrou-se 

fundamental para a efetivação das propostas das intervenções psicossociais virtuais assíncronas. 

Considerando particularmente o desenvolvimento de formas de enfrentamento psicossocial diante da 

situação pandêmica, a capacidade de adaptação e mudança revelou-se prioritária: 

 

Essa capacidade de adaptação a situações inconstantes e complexas, a meios turbulentos e ao 
inédito resgata o que os gregos chamam de métis. (...) A métis sabe adaptar-se 
permanentemente, modificar seus modos de agir, mover-se em função dos movimentos e dos 
contextos. (LE BOTERF, 2003, p.39). 

 

Além das habilidades necessárias ao compartilhamento de informações nas reuniões da equipe 

feitas pela plataforma MS Teams, as extensionistas desenvolveram habilidades técnicas de gravar, 
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editar e compartilhar vídeos, como apresentado nos quadros a seguir, bem como habilidades 

interpessoais para incentivar a adesão dos participantes a acompanharem os vídeos e interagirem 

assincronamente do chat disponível no canal do Sonoro Despertar, por via de comentários.  

Também foram desenvolvidas competências teóricas e comunicativas. Entre as comunicativas 

pode-se destacar, a capacidade de contar histórias de modo expressivo, o conhecimento de diferentes 

formas de ensinar as crianças a confeccionar jogos e brinquedos caseiros. Algumas das extensionistas 

tiveram a oportunidade de articular suas habilidades musicais com o canto e o violão com a 

capacidade de comunicar ideias e emoções.  

Quanto às competências teóricas, destaca-se a capacidade de articular o conhecimento dos 

diferentes temas trabalhados nos vídeos com os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento 

dos beneficiários. O tratamento dado ao conteúdo dos vídeos propiciou a articulação da competência 

de saber comunicar às habilidades socioemocionais, como a corporal-cinestésica, a interpessoal 

relacionada à conscientização sobre a lutas sociais e defesa dos direitos, a naturalística voltada para 

a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, a intrapessoal necessária para o 

autocuidado, a autopercepção e a validação de sentimentos.  

Na perspectiva de Le Boterf, pelas palavras de Fleury e Fleury (2009, p.187): “A noção de 

competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes 

múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão 

estratégica.”. O autor concebe a competência na intercessão entre a pessoa (sua biografia, 

socialização), sua formação educacional e sua experiência profissional, sendo a competência definida 

como “o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante pela aprendizagem 

e formação e a jusante pelo sistema de avaliações.” (FLEURY; FLEURY, 2009). Além disso, “a 

competência é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como 

mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional 

determinado. (LE BOTERF, 1995 apud FLEURY; FLEURY, 2009, p.187). 

Para melhor explicitar os resultados da experiência extensionista aqui relatada, serão 

apresentadas as intervenções socioeducativas realizadas pela equipe extensionista ao longo de 2020. 

É importante esclarecer que os alunos do Projeto Sociocultural Sonoro Despertar são divididos em 

quatro turmas, de acordo com o nível de aprendizagem da flauta: soprano e soprano-contralto, 

formadas por crianças e pré-adolescentes, e contralto e tenores-baixo, formadas por pré-adolescentes 

e adolescentes.  

No Quadro 1, são elencados os vídeos direcionados às crianças e pré-adolescentes, os 

objetivos e as habilidades e competências desenvolvidas pela equipe de extensionistas. 
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Quadro 1 - Vídeos elaborados para as crianças e pré-adolescentes - 1º/2020 

TÍTULO TIPO OBJETIVO HABILIDADE / COMPETÊNCIA 

Os dois valentes História 
Promover reflexão sobre o 

bem e o mal 

• Espacial: Criar bonecos de palitos e cenários 
da história com caixa de papelão. Linguística: 
contar história 

• Corporal-cinestésica:  movimentar os bonecos 
de palito enquanto grava o vídeo 

Jogo da memória 
Jogo em confecção 

em papel 

Incentivar a criação do 
próprio jogo caseiro e 
exercitar a memória 

• Espacial: Confeccionar as peças do jogo 
• Comunicativa: ensinar o passo-a-passo de 

forma simples 

Atividade surpresa 
Exercícios 
dançantes 

Incentivar a prática de 
exercícios físicos 

• Corporal-cinestésica: coordenar movimentos 
corporais 

• Técnica: editar partes gravadas por cada 
integrante da equipe 

Jogo mão e pé Jogo 
Incentivar a criação de jogo 

caseiro, que exercita a 
coordenação motora 

• Corporal-cinestésica: 
• Comunicativa: ensinar o passo-a-passo de 

forma simples 

Cup Song Jogo Musical 
Desenvolver a coordenação 
motora através de diversão e 

música 

• Musical 
• Corporal-cinestésica 
• Comunicativa 

Fonte: Projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas (2020). 
 

Como apontado no Quadro 1, a confecção desses vídeos para as crianças envolveu objetivos, 

métodos e materiais diversos, que exigiram das extensionistas a mobilização de recursos pessoais de 

natureza teórica, técnica e comunicativa, o que pode ser relacionado ao que Le Boterf denomina 

“saber mobilizar recursos e competências” e “criar sinergia.” (LE BOTERF 1995 apud FLEURY; 

FLEURY 2009, p.188). 

Vale ainda ressaltar que, no primeiro semestre de 2020, os vídeos foram direcionados para 

todas as crianças e os adolescentes participantes do Projeto. No segundo semestre os vídeos foram 

dirigidos apenas para as crianças e pré-adolescentes, já que os grupos de flautas contraltos, tenores-

baixos passaram a ter oficinas on-line semanalmente. No Quadro 2, são listados os vídeos 

direcionados às crianças e pré-adolescentes, com os objetivos e as habilidades e competências 

desenvolvidas pela equipe de extensionistas, no segundo semestre de 2020. 

 

Quadro 2 - Vídeos elaborados para as crianças e pré-adolescentes 2º/2020 

TÍTULO TIPO OBJETIVO HABILIDADE / COMPETÊNCIA 

Alguns medos e seus 
segredos 

História 
Refletir sobre os medos que todos 
nós sentimos e como enfrentá-los 

• Linguística: contar história de modo 
expressivo 

• Comunicativa: fazer refletir 
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TÍTULO TIPO OBJETIVO HABILIDADE / COMPETÊNCIA 

Meio ambiente 
Apresentação de slide 
e reflexão sobre um 

filme 

Ensinar de forma didática sobre o 
meio ambiente, sustentabilidade, e a 

importância da preservação e 
cuidado ambiental 

• Linguística: apresentar o tema 
• Comunicativa: fazer refletir 
• Teórica: pesquisas sobre o tema 

A conversa das 
palavras 

História poética 
Promover reflexão sobre o 

significado de palavras e incentivar 
a prática da escrita 

• Linguística: contar história de modo 
expressivo 

• Interpessoal: uso do lúdico 
• Técnica: editar o vídeo 

O que podemos falar 
sobre amizade 

Música Promover reflexão sobre amizade 
• Comunicativa: fazer refletir 
• Musical: prática de instrumento 

musical e canto 

Autocuidado e amor 
próprio 

Teatro 

Promover reflexão sobre a 
importância de reconhecer e aceitar 

os sentimentos, como forma de 
autocuidado 

• Comunicativa: fazer refletir 
• Interpessoal 
• Técnica: desenvolver roteiro, 

caracterizar personagens e gravar 
cenas. 

O camaleão e suas 
cores 

História e confecção 
de origami 

Promover reflexão sobre não ser 
possível agradar a todos. 

Ensinar uma técnica de origami. 

• Espacial: confeccionar cenário e 
bonecos de papel, Comunicativa: 
didática para ensinar o origami. 

A parte que falta História 

Promover reflexão sobre a 
representação das coisas em nossas 
vidas que suprem as faltas em cada 

fase da vida 

• Linguística:  contar história, reler 
desenhos de livro e editar vídeo a 
partir dos desenhos produzidos 

Reaproveitando 
objetos 

Tutorial de 
brinquedos 

Incentivar o uso de materiais 
recicláveis 

• Comunicativa: ensinar passo-a-passo 
para as crianças 

• Técnica: confeccionar manual de 
brinquedos 

As gerações e suas 
brincadeiras 

Interação e reflexão 
Mostrar brincadeiras de diferentes 

épocas e incentivar a interação com 
a família 

• Comunicativa: fazer refletir 
• Interpessoal 

Fonte: Projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas (2020). 
 

Enquanto procuravam proporcionar o desenvolvimento socioemocional das crianças e dos 

adolescentes participantes do projeto, as atividades realizadas propiciavam igualmente a construção 

de habilidades e competências das extensionistas. Acompanhando Marin e outros (2017), pode-se 

considerar que as habilidades socioemocionais se configuram no processo de aquisição e 

aplicabilidade do conhecimento, referente ao manejo de emoções, alcance de objetivos, 

desenvolvimento da empatia, estabelecimento de relações saudáveis e o ato de tomar decisões que 

sejam responsáveis, o que trará grandes resultados, tanto no presente quanto no futuro. Del Prette e 

Del Prette 

indicam que o desenvolvimento socioemocional e, mais especificamente, um repertório 
elaborado de habilidades sociais, têm estado correlacionados de forma significativa com a 
saúde psicológica, aprendizagem, exercício de cidadania e sucesso pessoal e profissional. 
(DEL PRETTE; DEL PRETTE apud MARIN et al., 2017, p. 95) 
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No Quadro 3, são apresentadas as informações referentes aos vídeos desenvolvidos para os 

adolescentes e pré-adolescentes no primeiro semestre de 2020. 

  

Quadro 3 - Vídeos elaborados para adolescentes e pré-adolescentes 1º/2020 

TÍTULO TIPO OBJETIVO HABILIDADE / COMPETÊNCIA 

Meditação Reflexão 

Ensinar uma prática de 
meditação e respiração para 
ajudar a acalmar o corpo e a 

mente. 

• Corporal cinestésica 
• Interpessoal 

Girassol Música e Reflexão 
Fazer uma autorreflexão 

direcionada a positividade na 
vida e nos fazeres. 

• Técnica: produção e edição de vídeo 
• Expressiva:  habilidades vocais 

O olhar do Eu para Mim Reflexão 
Promover a reflexão sobre a 

importância de cuidar de si, de 
praticar o amor próprio. 

• Técnica: Capacitação para o 
desenvolvimento de edição de vídeo. 

• Teórica: pesquisa sobre o autocuidado. 

Poesia Saudade Poesia 

Promover a reflexão através da 
poesia sobre um tema recorrente 

no contexto do isolamento 
social 

• Linguística: Elaboração de um poema e 
reflexão utilizando-se da criatividade, 
além do desenvolvimento da capacidade 
de edição de vídeos. 

Defender os seus direitos 
Apresentação e 

reflexão do tema 
Promover a reflexão sobre os 

direitos e lutas sociais 
• Teórica: pesquisa sobre assuntos sociais 

e políticos. 

Fonte: Projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas (2020). 
 

O saber agir apresentado pelas extensionistas, que envolveu as diversas atividades descritas 

nos quadros, está na base do desenvolvimento das competências teóricas, comunicativas e técnicas. 

O compromisso com o Projeto Sonoro Despertar e com as crianças e adolescentes beneficiários 

desencadeou a responsabilidade de transferir conhecimento, de elaborar tarefas que se constituíssem 

em intervenções socioeducativas capazes de promover o desenvolvimento socioemocional e 

contribuir para a formação cidadã de cada participante do projeto.  

No desdobramento de competências para executar os seus conhecimentos a partir das 

atividades relatadas, seus saberes mobilizaram múltiplas capacidades, das quais a montagem e edição 

de vídeos foram as mais simples. Os vídeos produzidos foram o meio de transporte das intervenções, 

mas as atividades como contação de histórias, criação de poesias, apresentação musical, confecção 

de jogos, reflexões psicossociais, incentivo de atividades físicas e entre outros, foram a base para o 

desenvolvimento das extensionistas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os impactos socioemocionais desses tempos de medidas restritivas de enfrentamento à 

pandemia de COVID-19, a participação da equipe de extensionistas de Psicologia nas intervenções 

socioeducativas, ainda que na modalidade virtual e assíncrona, constituiu-se como importante 

contribuição para formação integral, tanto dos participantes do Sonoro Despertar quanto para o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências das extensionistas. Especificamente, a atuação 

possibilitou um melhor entendimento da interação entre os diversos participantes, tanto em seus 

aspectos teóricos quanto práticos, favorecendo o desenvolvimento de metodologias que poderão ser 

readaptadas ao contexto de intervenção grupal, quando da volta aos encontros presenciais. 

Ao longo dos dois semestres de atividades virtuais assíncronas, foram muitos os desafios, 

ideias sendo afloradas, outras sendo descartadas. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, as 

habilidades foram sendo adquiridas, com as extensionistas reinventando-se constantemente diante 

das demandas. E essa capacidade é fundamental para a boa atuação de um psicólogo, que aprende 

com a teoria e reinventa na prática. Apesar da distância para realizarem e articularem as atividades 

do Projeto como um trabalho de grupo, a equipe extensionista teve sucesso em se adaptar às mudanças 

ocorridas e exerceu seu trabalho conciliando opiniões e propostas, assumindo suas responsabilidades, 

com motivação e dedicação.  

Por fim, vale ressaltar que ambas as formas de interação, síncronas, entre a equipe, e 

assíncronas, com os beneficiários do Sonoro Despertar, envolveram processos que foram muito além 

do conteúdo discutido nas reuniões ou apresentado nos vídeos. Desse modo, essas atividades 

configuraram-se em aprendizados teóricos, tecnológicos, psicossociais e socioemocionais para as 

extensionistas. 

 

REFERÊNCIAS 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Revista 
de Administração Contemporânea [on-line]. 2001, v. 5, n. spe p. 183-196. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. Epub 23 Abr 2009. Acesso em: 30 maio 2021. 

LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. 3. ed. rev. ampl. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 278 p.  

MARIN, Angela Helena et al. Competência socioemocional: conceitos e instrumentos associados. 
Rev. bras.ter. cogn., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 92-103, dez.  2017. Disponível em 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
56872017000200004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 03 jun. 2021.   

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Política de Extensão 
Universitária da PUC Minas. Belo Horizonte: PUC Minas, 2006. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

531 

Idosos Institucionalizados e Percepções sobre a Identidade:                                

experiências extensionistas on-line durante a pandemia da COVID-19 

 
Lívia Rezende Milhorato1 

Bruno Vasconcelos de Almeida2 
 

RESUMO 

O ponto de partida deste estudo é a cientificamente fundamentada hipótese de que a institucionalização produz efeitos 
negativos à identidade dos idosos. Compreendemos que a grande maioria das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) voltam-se primordial ou unicamente para o suprimento das necessidades básicas e materiais de seus 
residentes deixando de considerar necessidades de ordem emocional e psicológica, comprometendo o bem-estar 
biopsicossocial e a preservação da identidade do indivíduo institucionalizado. O projeto ARTE DE CUIDAR: apoio 
psicológico a idosos residentes e trabalhadores de ILPIs mineiras, surgido no contexto da pandemia da COVID-19, insere-
se nessa realidade com o intuito de possibilitar, por meio de intervenções remotas, apoio psicológico e emocional a idosos 
e trabalhadores, ajudando na construção de novos processos de subjetivação do público-alvo, problematizando a 
institucionalização e, ao mesmo tempo, ciente de sua necessidade em um país tão desigual como o Brasil.  
 
Palavras-chave: Extensão. Idosos. Institucionalização. 

 

Institutionalized Elderly People and Perceptions of Identity:                                             

on-line extensionist experiences during the COVID-19 pandemic 

 

ABSTRACT 
The starting point of this study is the scientifically grounded hypothesis that institutionalization has negative effects on 
the identity of the elderly. We understand that the vast majority of Long-Term Care Facilities for the Elderly (LTCFs) 
focus primarily or solely on meeting the basic and material needs of its residents, failing to consider emotional and 
psychological needs, compromising the biopsychosocial well-being and the preservation of identity in institutionalized 
individuals. The project “ARTE DE CUIDAR: apoio psicológico a idosos residentes e trabalhadores de ILPIs mineiras”, 

which emerged in the context of the COVID-19 pandemic, is part of this reality with the aim of providing psychological 
and emotional support to the elderly and workers, through remote interventions, helping in the processes of subjectivation 
in the target audience, problematizing institutionalization, while aware of its need in a country as unequal as Brazil. 
 
Key words: Extension. Elderly. Institutionalization. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A longevidade e o envelhecimento populacional são processos observáveis na sociedade atual 

de forma geral e nos mais diversos contextos. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua do Quarto Trimestre de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), os considerados idosos representavam 19,8% da população. Quanto à expectativa de vida do 
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brasileiro, a tábua de mortalidade projetada para o ano de 2019 (IBGE) forneceu uma expectativa de 

vida de 76,6 anos para ambos os sexos, sendo para o sexo masculino 73,1 anos e, para o sexo feminino 

80,1 anos. Com a pandemia da COVID-19, estudos estimam que brasileiros perderam quase dois anos 

de expectativa de vida em 2020 (cf. SANCHES, 2021), interrompendo um ciclo que desde 1945 era 

de crescimento. 

Para a legislação brasileira, de acordo com a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de 

janeiro de 1994) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), considera-se idosa 

a pessoa com sessenta anos ou mais. Observa-se que, graças ao fenômeno da longevidade, aos 

sessenta anos, inúmeros idosos mantêm preservadas suas habilidades físicas, intelectuais e 

relacionais. Até porque as transformações decorrentes do processo de envelhecimento se tornam mais 

intensas à medida que a idade de uma pessoa avança – e é o avançar dos traços do envelhecimento 

que faz com que idosos demandem cuidados especiais, que vão da dimensão física à dimensão 

psicológica e social. Nem sempre a família dos idosos tem condições ou mesmo interesse em assumir 

esses cuidados necessários à velhice. Nesse contexto é que se inserem as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004) define uma ILPI como 

‘Instituição mantida por órgãos governamentais e não governamentais, destinada a propiciar atenção 

integral em caráter residencial com condições de liberdade e dignidade, cujo público-alvo são as 

pessoas acima de 60 anos, com ou sem suporte familiar, de forma gratuita ou mediante remuneração” 

(ANVISA, 2004, p. 2).  Assim, nesse contexto de longevidade e envelhecimento populacional, as 

ILPIs, muitas vezes se tornam a opção que garantirá aos idosos o acesso a cuidados mínimos e 

segurança para viver. Todavia, além da segurança e dos cuidados mínimos, em ILPIs, o idoso 

inevitavelmente será submetido às consequências da institucionalização e do envelhecimento nessa 

condição.  

Para este trabalho, daremos maior visibilidade aos efeitos negativos da institucionalização no 

que diz respeito à identidade. Foi considerando esse contexto social e ainda a eclosão da pandemia 

do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, que, em maio de 2020, foi criado o Projeto “Arte de Cuidar: 

apoio psicológico a idosos residentes e trabalhadores de ILPIs mineiras”. Inicialmente foram 

propostas práticas de estágio obrigatório e, posteriormente, as práticas deram origem ao Projeto de 

Extensão, o qual foi idealizado com o intuito de promover apoio psicológico aos idosos residentes e 

aos profissionais de ILPIs no estado de Minas Gerais, de estabelecer vínculos com os eles por meio 

de acesso remoto, através de comunicação via celulares, telefones fixos, internet e redes sociais, de 

realizar acolhimento, apoio e acompanhamento terapêutico e de desenvolver atividades coletivas 

junto às instituições.  
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O presente trabalho relata, justamente, a experiência das atividades do projeto, com ênfase 

nos efeitos da institucionalização no que concerne à identidade dos idosos. Para o cumprimento das 

ações, foram realizadas reuniões on-line entre o professor orientador, extensionistas e estagiários para 

organização interna da equipe, seguidas de contato e de mapeamento das instituições cadastradas. 

Semanalmente, são feitos tanto o contato com os idosos e funcionários das ILPIs, como reuniões de 

supervisão com o professor orientador.  

A intervenção via projeto Arte de Cuidar possibilitou, para os idosos, vivência e socialização, 

mesmo diante das limitações geradas pela pandemia, bem como a possibilidade de expressar desejos, 

inquietações e reavivar memórias. Para os extensionistas, trouxe uma nova perspectiva da velhice 

institucionalizada e o desafio de atender de forma virtual as demandas desses idosos e trabalhadores. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Gostaríamos inicialmente de agradecer a todas as ILPIs parceiras do Projeto; elas se 

constituem como dispositivos de acolhimento dos idosos e, durante a pandemia, redobram esforços 

para o cuidado e preservação da vida das pessoas assistidas. Faz-se necessário esclarecer que não é 

intenção deste trabalho elaborar críticas às ILPIs que participam do Projeto Arte de Cuidar ou 

qualquer outra instituição desse modelo. Ao contrário, nossa intenção é possibilitar reflexões a 

respeito dessas instituições, dialogar com todas elas, torná-las conhecidas, para que possamos todos, 

enquanto sociedade, pensar e quiçá aperfeiçoar sua atuação, seja por meio de políticas públicas, seja 

pela intervenção direta da sociedade civil organizada. Feito esse esclarecimento, passamos às 

considerações acerca da origem histórica das ILPIs. 

No curso da história das sociedades ocidentais, houve o surgimento e o desenvolvimento de 

espaços institucionais, especialmente asilos e manicômios, que tinham a finalidade de 

institucionalizar aqueles que, por motivos de saúde, econômicos, legais e mesmo políticos, não 

deveriam conviver em sociedade ou necessitavam de caridade e compaixão. Esses espaços 

enquadram-se no conceito de instituição total, definido por Goffman (1961) como “um local de 

residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada”. De forma geral, o autor define tais espaços como instituições totais, aquelas onde 

todos os aspectos da vida são realizados num mesmo local, sob a mesma autoridade e, via de regra, 

na companhia de um grupo relativamente grande de outras pessoas (coletividade). As atividades têm 

horários e regras rigorosamente impostos por seus dirigentes ou funcionários. Outra característica 
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dessas instituições é seu isolamento do mundo exterior: há uma clara separação entre a instituição e 

o mundo externo. 

A descrição de uma instituição total, feita por Goffman, e as características que ele atribui a 

tais instituições poderiam ser facilmente atribuídas aos antigos asilos. Com relação às atuais ILPIs, 

podemos dizer que melhoras foram implementadas no que diz respeito aos cuidados necessários aos 

idosos, mas ainda sim percebemos estarem presentes características atribuídas por Goffman às 

instituições totais. E tais características, no decorrer do tempo, causam efeitos reais na vida 

psicossocial de residentes dessas instituições.  

O simples ingresso de um sujeito em uma ILPI traz consigo um processo de distanciamento 

de si e do mundo externo à instituição (GOFFMAN, 1961). Esse indivíduo passa a relacionar-se 

apenas com os demais internos, os funcionários da instituição e, por vezes, com os membros da 

família que o visitam eventualmente (e muitas vezes ainda dentro dos muros da instituição). Sujeita-

se e submete-se às rigorosas regras e rotinas ali estabelecidas explícita e implicitamente, bem como 

deve conviver com o fator coletividade que causa, muitas vezes, perda da privacidade. As vontades e 

individualidades são suprimidas. Esse processo é analisado por Goffman (1961, p. 24) como um 

processo de mortificação do eu, ou transformação e apagamento gradual da identidade.  

O envelhecer dentro ou fora de uma instituição é permeado de preconceitos construídos 

culturalmente sendo associado a limitações, ausência de desenvolvimento e estagnação. E são esses 

preconceitos que, muitas vezes, nos impedem de enxergar que cada idoso tem uma identidade que 

como nos ensina Ciampa não é estática, mas incessantemente construída. Para Ciampa (2005, p. 128), 

a “[i]dentidade é metamorfose. E metamorfose é vida”. O autor conceitua a identidade como um 

processo de metamorfose, de constante desenvolvimento, assim, também uma pessoa idosa tem sua 

identidade em constante transformação e o desenvolvimento não cessa com o envelhecer. A 

identidade se constrói nas relações sociais e é produto e produtora de um contexto social. 

A questão é que a pessoa que ingressa em uma ILPI passa por um processo em que, em função 

das limitações e das disciplinas, a identidade metamorfoseada dá lugar a um processo de mortificação 

do eu com a redução e modificação das relações sociais. Na maioria das vezes, residem e convivem 

nas instituições apenas os idosos, com exceção dos profissionais que ali trabalham e, esse ambiente, 

cria uma situação muito diferente da que existe no mundo real. Isso sem contar as instituições em que 

se permitem apenas idosos do mesmo sexo. Assim, a permanência nessas instituições priva o idoso 

de conviver com crianças, jovens, pessoas do sexo oposto e pessoas diferentes em geral afastando-o 

da realidade. 

É certo que as instituições como as ILPIs, responsáveis pelos cuidados e suprimento das 

necessidades básicas dos idosos – como alimentação, higiene, cuidados médicos, moradia –, em uma 
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dimensão assistencial material, precisam ser organizadas e que, para isso, são necessárias regras. O 

questionamento que se faz é se não seria possível que, para além do suprimento das necessidades 

básicas de dimensão assistencial e material, pudesse também haver uma escuta mais cuidadosa de 

cada idoso, buscando compreender seus desejos e inquietações a fim de proporcionar bem-estar 

psicossocial e manutenção da identidade desses sujeitos. 

Ademais, questionamo-nos: as instituições de longa permanência para idosos, sob o manto da 

necessidade de organização para a execução das atividades diárias, não estariam também se 

excedendo no disciplinamento e, muitas vezes, diminuindo ou não reconhecendo as potencialidades 

dos idosos que ali residem? Organização e ordem podem ser necessárias, mas não seria possível 

conjugar organização com reconhecimento de potencialidades nas individualidades e até uso dessas 

potencialidades em favor da organização da ILPI? Até que ponto a presença mais próxima dos 

familiares ou a convivência com outras pessoas que não fazem parte da dinâmica da instituição 

poderia auxiliar na manutenção do processo de metamorfose que constitui a identidade de cada idoso 

institucionalizado? 

Essas questões surgiram no decorrer do projeto Arte de Cuidar e nos fizeram refletir sobre a 

necessidade de repensar perspectivas e práticas institucionais aproximando a família, as universidades 

e a sociedade dessas instituições para que haja transformações positivas desses espaços. E, nesse 

sentido, estamos alinhados com o entendimento de Zimmerman (2000, p.94), quanto à necessidade 

de buscarmos uma mudança da mentalidade da sociedade e das pessoas que administram e trabalham 

nas ILPIs, a fim de que busquem fazer com que o idoso seja entendido e respeitado em suas 

necessidades; E que aqueles que convivem com os idosos, sejam da família, amigos ou funcionários 

de ILPIs, consigam se colocar na posição do idoso, senti-lo, compreendê-lo e atendê-lo.  

Nesse contexto, Zimmerman (2000, p.97) também esclarece a importância de se compreender 

que ILPIs não têm sido pensadas como um destino para o qual as pessoas vão passar uma temporada 

de longa duração, ideia que precisa ser mudada. A vida nas ILPIs deveria ser o mais parecida possível 

com a vida que existe fora da instituição, justamente porque o idoso não se encontra ali de passagem. 

Intercâmbios com pessoas diferentes, crianças, jovens e demais pessoas da comunidade evitariam o 

isolamento e constituiriam meios de estimulação capazes de minimizar os efeitos do envelhecimento. 

O Projeto Arte de Cuidar é uma forma de aproximação entre a universidade e ILPIs, que tem 

como objetivo resgatar a individualidade, assim como o espírito comunitário, por meio da escuta e da 

consideração dos anseios e necessidades dos idosos e também por meio da abertura para convivência 

dos idosos com pessoas que não fazem parte da rotina da instituição, incentivando a troca e a constante 

transformação de suas identidades. Busca, ainda, estimular a inteligência, a memória, a capacidade 

de aprendizagem e a capacidade de relacionamento a fim de alcançar uma melhora na autoestima dos 
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idosos participantes. Também se encontram no escopo de atuação do projeto o acolhimento, o apoio 

e o acompanhamento terapêutico não só dos idosos como de funcionários das ILPIs. 

O Projeto Arte de Cuidar foi colocado em prática da seguinte forma: o professor coordenador 

entrou em contato com instituições de Minas Gerais, apresentando o projeto e questionando se haveria 

interesse destas em permitir esse movimento de aproximação da Universidade. Ante o aceite das 

instituições, foram selecionados extensionistas e convidados alunos estagiários para aturem no 

Projeto. Esses alunos estagiários e extensionistas foram divididos entre as instituições de acordo com 

a sua disponibilidade e seus interesses. Já agrupados, alunos estagiários e extensionistas entraram em 

contato com os responsáveis pela ILPI e fizeram um levantamento do número de idosos, 

características da instituição e principais demandas. Na sequência, cada grupo de alunos estagiários 

e extensionistas deu início aos trabalhos, sempre de acordo com as possibilidades e necessidades da 

instituição em que estavam atuando. 

Assim, podemos dizer que a atuação do Projeto não é homogênea, nem fixa, mas é flexível e 

se adapta às demandas das instituições. Em algumas ILPIs foram realizados acompanhamentos 

terapêuticos apenas com funcionários em razão das cargas de trabalho, do medo e da insegurança 

causados pela pandemia da COVID-19; em outras, deu-se preferência por atividades de grupos com 

contação de histórias, desenvolvimento de dinâmicas e atividades artísticas e lúdicas. Outras ILPIs se 

adaptaram melhor ao esquema de acolhimento, apoio e acompanhamento terapêutico individual de 

idosos. Lembramos que todas essas formas de atuação foram realizadas remotamente em razão dos 

protocolos sanitários. 

Com a aproximação entre Universidade e ILPIs, surgiu um movimento de troca e confiança 

por meio do qual os integrantes do projeto buscam conhecer e suprir as demandas apresentadas pelas 

instituições valendo-se, para isso, da rede de contatos e conexões com outros cursos da Universidade. 

Além do desenvolvimento e da ampliação do Projeto como forma de buscar resgatar ou manter 

o processo de identidade de idosos institucionalizados, a aproximação das ILPIs nos levou a pensar 

ainda em possibilidade de modificação da estrutura básica dessas instituições que, como dissemos, 

teriam seus alicerces em instituições como prisões, manicômios, asilos e outras instituições totais. 

Uma das ideias, que é ainda embrionária, seria estruturar as ILPIs aproximando-as de sociedades 

cooperativas e garantindo que os idosos legalmente capazes possam participar mais ativamente da 

gestão de suas rotinas e de suas vidas na instituição como forma de estimulação física, psíquica e 

social. É certo que o desenvolvimento dessa ideia carece ainda de amadurecimento e estudo, e será 

objeto de trabalhos futuros, sendo este trabalho apenas o impulso inicial.  

No afã de adiantar a reflexão que se propõe, salientamos que uma cooperativa é uma sociedade 

autônoma, composta por pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

537 

necessidades econômicas, sociais e culturais, por meio de uma empresa de propriedade comum e 

democraticamente gerida. As cooperativas se diferenciam de empresas mercantis, associações, ou 

outras instituições, pois são organizações de pessoas e não de capitais e, embora realizem 

movimentações de mercado, não visam ao lucro, mas ao avanço econômico social dos seus 

cooperados. No Brasil, as cooperativas são regidas pela Lei nº 5.764/71 (BRASIL, 1971), que as 

caracteriza como sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias. 

No caso das ILPIs, a ideia seria a constituição de uma cooperativa de idosos e familiares de 

idosos que se enquadraria no ramo “consumo”. Seriam associados ou cooperados os idosos com 

capacidade civil nos termos do art. 5º do Código Civil (BRASIL, 2002), e os representantes legais de 

idosos incapazes nos termos do art. 4º do mesmo código (BRASIL, 2002). Assim como nas 

cooperativas educacionais de pais de alunos, que objetivam proporcionar o consumo de serviços 

educacionais de forma a prover ensino de qualidade a preços justos, na cooperativa de idosos e seus 

representantes legais, o objetivo seria proporcionar o consumo de serviços de cuidado material, 

psicológico e social de qualidade aos idosos com preços justos, tendo em vista que a aquisição tanto 

de bens materiais como de serviços tende a reduzir seu preço quando adquirida em volume. Por 

exemplo, seria possível a aquisição de materiais de higiene e alimentos por melhores preços, a 

aquisição de planos de saúde e a contratação de serviços (de terapia, aulas de dança, hidroginástica, 

etc.) com melhores condições. 

Essa proposta traria à tona alguns aspectos que entendemos relevantes dentro da temática 

abordada neste trabalho: (i) a participação ativa dos idosos civilmente capazes enquanto cooperados; 

(ii) a apropriação dos idosos do espaço e das atividades realizadas na ILPI transformada em 

cooperativa e (iii) o envolvimento mais próximo e direto dos familiares dos idosos. 

A inspiração para que pensássemos uma ILPI que pudesse constituir-se como cooperativa 

adveio do filme Si può fare (tradução: Dá Pra Fazer), de 2008, dirigido por Giulio Manfredonia. O 

filme conta a história de Nello, um sindicalista que, após ser demitido, começa a trabalhar como 

diretor em uma cooperativa formada por pacientes de extintos manicômios. A partir do momento em 

que Nello percebe a potencialidade de cada um dos sujeitos institucionalizados, os transforma em 

sócios que, juntos, aprendem a administrar a cooperativa em benefício próprio. 

Estamos cientes de que, assim como no filme, obstáculos de ordem social e jurídica podem 

surgir, mas acreditamos na ideia e na capacidade humana de transpor obstáculos quando há interesse 

e vontade. Ademais, ainda que o cooperativismo não seja a solução, temos a convicção de que é 

necessário pensarmos caminhos para a construção de processos identitários/subjetivos que promovam 

a vida, a liberdade e, ao mesmo tempo, não sejam disciplinares e esvaziadores da potência política 

dos corpos que existem nas ILPIs. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

538 

3 CONCLUSÃO 

 

O artigo 230 da Constituição Federal de 1988 veda a discriminação em virtude da idade, 

assegurando aos idosos especial proteção, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever de 

garantir sua participação na comunidade, bem como defendendo sua dignidade e bem-estar, 

garantindo o direito à vida. É dentro dos parâmetros estabelecidos pela C.F brasileira e por toda 

legislação infraconstitucional mencionada neste trabalho que foi criado o Projeto Arte de Cuidar: 

apoio psicológico a idosos residentes e trabalhadores de ILPIs mineiras, e é com esses parâmetros em 

mente que desejamos que, em ILPIs ou em cooperativas, os idosos possam ver supridas não só suas 

necessidades básicas e materiais, mas que tenham acesso a cuidados de ordem emocional e 

psicológica que garantam seu bem-estar biopsicossocial sem que jamais se esqueça que esses idosos 

são sujeitos de direito e donos de identidades que não devem ser suprimidas por ninguém ou 

esquecidas por eles. 
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Intervenção Psicossocial: o vínculo em questão 
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RESUMO 

O presente relato é fruto da experiência extensionista no Projeto de Extensão “Oficinas Psicossociais: Fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários em Brumadinho”. A realização das atividades se deu - de maneira majoritariamente 
remota - em Brumadinho/MG no cenário pós rompimento da barragem e no momento da pandemia COVID-19. O objetivo 
central é analisar a criação de vínculos com a comunidade atendida, a partir da estratégia de trabalho remoto cujo foco 
metodológico é a história de vida. Foi possível perceber que o vínculo ocupa um lugar central na realização do trabalho. 
Neste estudo, foi realizada uma breve revisão bibliográfica dos termos "vínculo" e “história de vida”, tendo a última como 

um método não somente de pesquisa qualitativa, mas, de intervenção psicossocial, por meio do qual é possível: fortalecer 
o vínculo; ser um processo terapêutico e ainda desembaraçar nós psicológicos resultantes da história da pessoa. Apesar 
das dificuldades devido à distância do campo de atuação, foram criadas estratégias como ligações e uso de plataformas 
virtuais que permitiram a promoção e o fortalecimento de laços entre a equipe de extensionistas e as moradoras e 
moradores das comunidades. Os resultados atenderam as expectativas, sendo a prática crucial para se perceber a teoria 
tornando-se real e o fortalecimento dos vínculos nas comunidades, mesmo sem o contato presencial.   
 
Palavras-chave: Vínculo. Psicossocial. Experiência. 
 

Psychosocial Intervention: the relationship in question 

 

ABSTRACT 

This report originates from the experience of the extension practice of the Extension Project “Psychosocial Workshops: 

Strengthening family and community relationships in Brumadinho”. The activities took place - mostly remotely - in 
Brumadinho/MG in the post-tragedy scenario of the dam failure and at the time of the Covid-19 pandemic. The objective 
is to report the extension experience, focusing on the life story as a way to create relationships with the community and 
with those affected, and how these relationships are important for carrying out the work. Therefore, a bibliographical 
review of the terms “relationship” and “life history” was carried out, with the latter as a qualitative research method, 

where it is possible to: strengthen the relationship; be a therapeutic process; and still unravel psychological knots resulting 
from the person's history. Despite the difficulties due to the distance from the field of action, strategies were created such 
as connections and the use of virtual platforms that allowed the promotion and strengthening of ties and relationships 
between extension workers and community residents, which generated an ebook with the story of life of some residents, 
which heled to consolidate the relationship. Therefore, satisfactory results were obtained with an article, the practice being 
crucial to realize the theory becoming real and the strengthening of relationships in the communities, even without face-
to-face contact. 
 
Keywords: Relationship. Psychosocial. Experience. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente relato busca socializar as ações realizadas no âmbito do Projeto Oficinas 

Psicossociais: Fortalecendo vínculos familiares e comunitários em Brumadinho, que faz parte do 

Programa de Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e 

Brumadinho – Unindo Forças, que ocorrem em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte. A 

atuação do programa, que surgiu em abril de 2019, se dá junto às comunidades atingidas pelo 

rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, buscando auxiliar no 

enfrentamento de problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais. 

O Projeto busca trabalhar em rede articulada com a população para pensar, em conjunto, 

algumas alternativas e lidar com certos problemas pontuais levantados pelas comunidades. Com 

relação à atuação da Psicologia, especificamente, é possível dizer que se caminha ativamente com o 

olhar voltado para a importância do acolhimento dessas populações. É perceptível que, muitas vezes, 

falta o amparo necessário das instituições e do Estado, o que agrava a invisibilidade à qual estão 

submetidos. Diante desse cenário, o Projeto se preocupa e se volta para uma prática mais humanizada 

e coletiva, visando à afirmação de direitos nos territórios e, portanto, este tem se ocupado de pensar 

seu papel e sua contribuição para que as populações atendidas alcancem conquistas efetivas com 

relação ao fortalecimento das comunidades e o exercício de cidadania. 

A situação da cidade de Brumadinho é considerada de alta complexidade, em função da 

magnitude do dano humano, ambiental e econômico, por ocasião do rompimento da barragem da 

mineradora Vale S/A no distrito de Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, um incomensurável 

e abominável crime ambiental, trabalhista e civil, cujo efeito devastador pode ser equiparado a um 

cenário de pós-guerra. A destruição do território mescla-se ao luto de quem perdeu entes queridos e 

ao sofrimento das pessoas que não conseguem reestabelecer a vida em comunidade. A morosidade 

do poder público, em seu turno, termina por favorecer à cruel supremacia dos interesses corporativos, 

em detrimento do bem comum, fazendo com que as ações de reparação do dano percam sua eficácia. 

Desde agosto de 2019, professores e alunos da Psicologia têm buscado aprofundar os estudos 

sobre a relação dialógica entre o pesquisador/interventor e seu campo de pesquisa e intervenção, 

considerando os recursos metodológicos da clínica ampliada, no sentido de viabilizar a circulação 

dos afetos, a construção de novas narrativas e o fortalecimento dos vínculos de confiança e de 

colaboração tão caros à consolidação de redes de apoio. O trabalho de mediação comunitária acontece 

em meio a um complexo jogo de poder entre forças políticas, ideológicas e econômicas. Tais fatores 

dificultam a construção de relações de mutualidade e de promoção do bem-comum. 
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Além disso, a pandemia de COVID-19 agravou as condições de saúde física e mental em 

Brumadinho, com aumento da violência doméstica, do consumo abusivo de álcool e drogas e do 

agravo dos casos de depressão e de crise de ansiedade. De março de 2020 até 02 de junho de 2021, já 

foram mais de três mil casos positivos e setenta e uma mortes. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRUMADINHO, 2021). Não tem sido fácil para profissionais e voluntários acolher o sofrimento 

humano, em um cenário de isolamento social e de estresse pós-traumático. 

O presente projeto, articulado pela Faculdade de Psicologia da PUC Minas, consente com 

postulações de Baró (1996), ao afirmar que a Psicologia só terá sentido se servir para libertar, 

emancipar, construir a autonomia, e assim colaborar para a melhoria de vida dos sujeitos. Por meio 

de intervenções psicossociais, o projeto buscou realizar suas ações. Entende-se que a intervenção 

psicossocial democrática e participativa, deve produzir reflexão concomitantemente à busca pela 

ação. André Lévy (2001) afirma que a intervenção nesse contexto deve favorecer à produção de 

conhecimento sobre si e seu contexto, e também, favorecer à produção de ação sobre o mundo. 

Maria Lúcia Afonso (2011) afirma que intervenções psicossociais devem ser desenvolvidas 

junto com os sujeitos sociais, de forma interdisciplinar, conduzindo “processos de mudança, em 

contextos diversos, com base na demanda dos sujeitos envolvidos e na análise crítica das relações 

sociais no cotidiano dos grupos, instituições e comunidades” (AFONSO, 2011, p.447). 

Ademais, compreendemos que a intervenção psicossocial deve fomentar a mudança de 

realidades, porém não oferecendo uma sistematização de projeto de mudança definido a priori, mas 

sim oportunizando possibilidades de desenvolvimento de autonomia, mesmo que pautada por 

conhecimentos técnicos, a mudança será construída pelos sujeitos sociais (MACHADO, 2004); dessa 

forma, a ideia da horizontalidade, da participação dos sujeitos sociais, da participação coletiva se 

torna fundamental para que a intervenção ocorra de forma assertiva, com eficácia e impacto social.  

Afonso (op.cit.) reitera que a autonomia “está ligada à capacidade do sujeito de produzir 

sentidos e de fazer escolhas dentro do contexto social” (AFONSO, 2011, p. 448). A partir da realidade 

própria do sujeito, na que ele toma consciência de seu lugar no mundo, das suas condições, de seu 

lugar de poder e suas potências, poderá enfrentar e modificar sua vida com mais liberdade, dignidade 

e protagonismo (MARTÍN-BARÓ, 1996). Assim, a estratégia de escuta e registro da história de vida 

dos moradores deste município, ação do Projeto Oficinas Psicossociais: Fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários em Brumadinho, buscou ser um meio para uma aproximação da 

comunidade, de forma horizontalizada, viabilizando a construção de relações e estabelecimento de 

vínculos que favorecessem a tomada de consciência e a autonomia dos sujeitos envolvidos.  

A dimensão relacional se torna fator importante da prática extensionista aqui relatada, na 

medida em que se revela uma oportunidade importante no aprendizado do modelo de mediação 
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dialógica. A história de vida, enquanto dispositivo da clínica ampliada e aplicada a processos 

psicossociais, permite integrar o estudo e o acolhimento do sofrimento mental em situação de estresse 

pós-traumático, ao mesmo tempo em que fortalece os laços identitários das pessoas com o lugar onde 

vivem e com as questões sócio-históricas que atravessam o território. 

O trabalho tem sido desafiador. Não é fácil lidar com o sofrimento humano, em um cenário 

atravessado por um complexo jogo de poder entre forças políticas, ideológicas e econômicas. Diante 

de inúmeros impasses e barreiras, no caminho da efetivação das articulações coletivas nas diversas 

comunidades atingidas, ficou evidente a urgência de se reinventar o trabalho em redes colaborativas, 

visando à elaboração do sofrimento e a reconstrução e a coconstrução de relações de mutualidade e 

novas formas de organização social. 

Realizar esta influência libertadora é o papel sutil e profundo de quem pretende trabalhar com 

a comunidade” (FREIRE apud DEMO, 2004, p.13). Esse autor, assim como Le Blanc (2011), em 

sintonia com a proposta de Gramsci (1995), critica o ‘intelectual orgânico’, o qual se baseia na leitura 

crítica da realidade em detrimento da prática, como é comum ocorrer dentro das universidades, onde, 

muitas vezes, as comunidades são tomadas como objetos e a teoria permanece esvaziada da prática. 

 
2 HISTÓRIA DE VIDA: UM CAMINHO PARA O VÍNCULO PSICOSSOCIAL  

 
O vínculo pode ser criado de diversas formas, sendo preciso para que exista um 

relacionamento e uma boa convivência; pode ser estabelecido por laços sanguíneos, por amizade, por 

casais, por trabalho ou por todos os motivos juntos. De acordo com o Dicionário On-line de 

Português, a palavra 'vínculo' tem como significado: “O que tem capacidade de ligar, unir, atar uma 

coisa à outra. O que estabelece uma ligação afetiva ou moral entre duas ou mais pessoas: vínculo 

amoroso. O que tem capacidade para estabelecer uma relação lógica ou de dependência: vínculo 

empregatício.” (DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGÊS, s/d, 2021).  

Em conformidade com o que é exposto sobre a fala de Bronzo (2012), no documento federal 

“Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" (2013), o vínculo tem duas orientações, 

sendo uma a familiar e a outra, a comunitária: a primeira atinge a dimensão psicossocial e é passível 

de ação terapêutica e a segunda é voltada para o coletivo. Já para Pinheiro (2004), o vínculo é uma 

disposição que se encontra sempre em movimento entre as pessoas e objetos, é um modo único como 

cada sujeito se relaciona em sua vida e com os outros. Apesar de estar em constante movimento, os 

vínculos também são parte da história de cada sujeito, e por isso, a formação de vínculos, mesmo que 

novos, está carregada de emoções do passado e de expectativas futuras.  
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É possível afirmar que as pessoas se constituem na relação que têm com outras pessoas e com 

a sociedade, sendo que esta conexão interpessoal gera contribuições sociais. Logo, os encontros que 

promovem afeto, que contribuem para o entendimento histórico / pessoal de cada um, podem ser 

grandes geradores e fortalecedores de vínculos. No documento “Concepção de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos”, feito pelo Governo Federal Brasileiro (2013), é destacada a magnitude 

do contexto histórico na construção do sujeito, e como essas condições de vida interferem na 

construção daquele como pessoa social, como sujeito que produz e reproduz escolhas e atitudes na 

sociedade que ele vive. E é através dessa disposição que são formados os laços psicossociais em 

pesquisas, trabalhos e nas relações sociais.  

Em situações como ocorreu em Brumadinho, em 2019, a formação de vínculos foi de extrema 

importância para que as pessoas pudessem se apoiar e se fortalecer, de modo que se englobasse não 

só o social, mas também o psicológico dos atingidos. Afirma-se que “investir nos encontros que 

geram afetos que potencializam a ação é contrapor-se, no plano da convivência, às relações sociais 

cristalizadas que geram dependência, subordinação ou submissão” (BRASIL, p. 19, 2013). Assim, a 

instauração e o fortalecimento de vínculos possibilitaram e abriram vias para que projetos de extensão 

e sociais pudessem auxiliar a comunidade. Ainda de acordo com o documento supracitado, a 

consolidação de vínculos é o objetivo final de quando se trabalha com o social, ou seja, quando se 

tem vínculos tonificados em uma comunidade, se tem um indicador de um resultado positivo.  

É com base em relações e vínculos afetuosos que o Projeto de Extensão Oficinas Psicossociais 

tem como visão criar uma frente de trabalho que atue para além das ações emergenciais. Acreditando-

se que “não basta definir as emoções que as pessoas sentem, é preciso conhecer o motivo que as 

originaram e as direcionaram, para conhecer a implicação do sujeito com a situação que os emociona” 

(SAWAIA, p. 109-110, 2004),  a proposta é atuar de forma complementar às ações governamentais 

e não governamentais que já estão em andamento no município, e impulsionar novos projetos 

coletivos, cujo marco inicial é a valorização da memória, da identidade e da cultura da comunidade 

local, além do fortalecimento de vínculos psicossociais.   

Conscientes da importância da construção e da fermentação dos vínculos na comunidade que 

se atua ou se pretende atuar, e também da visão de procedência do projeto de extensão, uma 

metodologia que favorece a formação de vínculos é a História de Vida. Esta, além de fortalecer o 

vínculo entre pesquisado/pesquisador, também pode ser terapêutica, realçando a história do 

pesquisado, sendo este o principal autor da sua história.  

Nesse contexto, a história de vida pode funcionar enquanto meio para “desembaraçar os nós 

sociopsíquicos inconscientes entre história pessoal, história familiar e história social” (GAULEJAC, 

2020, p.6). De acordo com Gaulejac (2007/2020), esta é uma ferramenta que permite sintetizar vários 
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aspectos inerentes ao trabalho de campo, tais como: o manejo do vínculo; a análise de conteúdos 

relativos à materialidade e historicidade dos fenômenos e processos estudados; o reconhecimento de 

alteridade e a abertura ao novo e ao protagonismo libertário. O autor afirma que a história de vida 

oportuniza ao sujeito reelaborar sua existência.  

Em um primeiro momento, é comum que ele se sinta mais vítima do que autor de sua própria 

história. No entanto, a narrativa compartilhada nos pequenos grupos / coletivos permite que esse 

sujeito vá para além dos traumas e invente uma vida aberta ao futuro. O método da história de vida 

permite ao sujeito que, ao contar sua história, volte no passado e incorpore o que ele viveu, trazendo 

à tona não só o passado, mas também o futuro. É possível entender lacunas temporais, entender e 

aprender com o tempo que foi esquecido, devido a tarefas do dia a dia.  

Ao ler Nogueira e outros (2017), é possível compreender que o resultado de uma história de 

vida pode alterar de acordo com o vínculo, com a interação e com a relação dos pesquisadores (quem 

conta e quem escuta) com o território. É necessário o conhecimento de que a história é a vivência e a 

experiência daquele que conta, podendo ser corporificada e não necessariamente ligada a fatos que 

devemos buscar a veracidade. É um processo de confiança mútua, em que estarão expostas às 

subjetividades, às singularidades, os afetos, medos e traumas.  

Em Brumadinho, esse processo tem gerado um profundo questionamento a respeito da 

minério-dependência e da lógica de consumo que, na visão da comunidade atingida, engendraram o 

crime. O trabalho tem sido desafiador. A destruição do território mescla-se ao luto de quem perdeu 

entes queridos e ao estresse de pessoas que não conseguem restabelecer a vida em comunidade, em 

função de fatores de perturbação da rotina, tais como: audiências públicas, cadastramentos e pesquisas 

para mensuração do dano, grandes obras de reparação, presença da mídia nacional e internacional etc.  

 
3 A EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS  

 
A mudança do modus operandi do indivíduo na contemporaneidade, os avanços tecnológicos, 

o difícil momento histórico e político do Brasil e do mundo, e, mais recentemente, o novo cenário de 

pandemia e de isolamento social, atravessam o atual cenário da produção de conhecimento. No campo 

da Psicologia, a comunidade acadêmica tem sido convocada a um processo de reinvenção, tendo em 

vista as transformações de impacto na ordem social, sem perder a qualidade científica. 

O ano de 2020 apresentou uma nova realidade mundial em função da pandemia do novo 

Coronavírus, e exigiu adaptações e reconfigurações das ações de intervenção do programa PUC 

Minas e Brumadinho – Unindo Forças, que conseguiu migrar do regime presencial para o remoto 
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com êxito e permanece atualmente realizando suas atividades. O Projeto Oficinas Psicossociais prevê 

ações da Faculdade de Psicologia da PUC Minas para a socialização, o desenvolvimento psicossocial 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de mulheres, jovens e lideranças de 

comunidades de Brumadinho, propiciando espaço de fala, de escuta, de troca de experiências e 

aprendizagens nas comunidades.  O levantamento e registro de histórias de vida foi uma ferramenta 

utilizada pelo projeto em vários territórios de Brumadinho, favorecendo a construção e manutenção 

de vínculos, fomentando a compreensão da realidade, aspirações, crenças, valores, motivações, 

desejos e sonhos da população atendida, “por meio da história de vida contada da maneira que é 

própria do sujeito, tentamos compreender o universo do qual ele faz parte” (SILVA et al., 2007, p. 

31). 

Falar sobre a construção de vínculos, na Psicologia, tendo como base perspectivas sociais 

críticas, trata-se de compreender a premissa de que um sujeito é constituído “no” e “do” grupo e 

contexto no qual está inserido, o que significa que a singularidade de cada sujeito é construída não 

apenas num âmbito individual, mas sim, através das relações. Portanto, essa premissa nos traz a 

possibilidade de trabalhar de forma mais elucidativa, com a ideia de “sujeitos sociais” diante da 

interlocução possível e necessária entre Psicologia e comunidade.  

Assim, na prática em Brumadinho, ao se levar em consideração o sofrimento das pessoas, 

causado pelas atrocidades que permeiam o contexto dessas comunidades atingidas pelo rompimento 

da barragem, além do contexto atual de crise sanitária, torna-se necessário considerar que esses 

vínculos entre moradores, entre famílias, entre as próprias comunidades, encontram-se vulneráveis, 

o que interfere diretamente nos processos intersubjetivos de cada pessoa e por sua vez nos processos 

coletivos, comunitários. Portanto, não por acaso, o próprio nome do projeto sintetiza essas nuances e 

ainda propõe formas de intervenção para a psicologia: “Oficinas Psicossociais: Fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários em Brumadinho”.  

Além dos vínculos comunitários já estarem previamente vulneráveis, foi um desafio também 

para os extensionistas do projeto estabelecer e preservar vínculos com os moradores das 

comunidades, diante de um contexto em que esses vínculos passaram a ser mediados pelas 

plataformas virtuais, devido ao regime remoto, no contexto pandêmico. Contudo, o vínculo 

estabelecido entre os próprios sujeitos que formam o grupo de extensão foi de extrema importância e 

serviu como um potente instrumento para gerar possibilidades diversas de enfrentamento a essas 

barreiras e para coconstruir sentidos e ideais conjuntos para o fortalecimento das intervenções, 

levando em consideração o que apontam Saadallah, Marra e Miranda (2019), sobre o afeto ser um 

verdadeiro propulsor para mudanças, algo que, sem dúvida, foi um aspecto relevante para alavancar 
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as ações do projeto com as comunidades, diante da vontade grupal de superação das dificuldades pré-

estabelecidas. 

Assim, no presente trabalho, fizemos o recorte do registro da história de vida de uma moradora 

da região rural de Brumadinho, que será nomeada Sra. E. A atuação nesta região onde ela reside teve 

início em 2020, de forma remota, todos os encontros com os moradores e sitiantes da região 

aconteceram por meio de ligações telefônicas, chamadas de vídeo e mensagens de WhatsApp. 

Realizávamos reuniões semanais com as lideranças da comunidade, para levantamento de 

demandas, escuta e acolhimento. Além das sequelas causadas em decorrência do rompimento da 

barragem, a comunidade tem sido impactada em decorrência de uma grande obra para captação de 

água, que tem desconfigurado o território e alterado a vivência das pessoas. Durante uma reunião 

realizada com as lideranças locais, foi compartilhado o projeto de coletar histórias de vida das pessoas 

da comunidade e o nome da Sra. E. foi sugerido por considerarem que ela seria uma boa representante. 

Após a intermediação de contato das lideranças com a Sra. E. e a extensionista do Projeto, a atividade 

teve seu início. 

Além do esclarecimento no contato inicial via telefone, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi enviado à entrevistada por meio de formulário do Google Docs, com 

informações e esclarecimentos a respeito da proposta para que ela pudesse participar de forma 

consciente e sem constrangimentos. Após acessar o formulário, a entrevistada confirmou ter 

compreendido as informações e afirmou interesse em participar da coleta de história de vida 

preenchendo seu nome e clicando no item de ciência.    

Sra. E. reside em uma região com pouca estrutura para internet, baixo sinal de telefonia, e 

utiliza em seu telefone um pacote de dados insuficientes para a realização de chamadas de vídeo, em 

função desta realidade, foram realizadas 04 ligações telefônicas para alinhamento das ações, coleta 

das histórias e fechamento do projeto. Foram utilizados também, áudios de WhatsApp durante todo o 

processo para esclarecimentos de dúvidas, agendamento de ligações, detalhamento de histórias, entre 

outros. A coleta se deu em duas ligações, totalizando aproximadamente duas horas e trinta minutos. 

A partir de perguntas sobre "como foi a infância, vida adulta, e o viver em comunidade", a Sra. E. 

narrou as experiências marcantes de sua vida, e percebeu-se que, ao contá-las, revivia cada momento 

refletindo sobre os mesmos. Das histórias coletadas, foi construído um e-book com 20 capítulos, e 

cada capítulo narra uma história contada por Sra. E. Buscou-se manter a escrita o mais fiel possível 

às narrativas da Sra. E. para que os leitores pudessem se aproximar ao máximo da fala da entrevistada.  

A experiência extensionista demonstrou a potência da coleta de história de vida como 

ferramenta de criação e fortalecimento de vínculo entre pesquisado / pesquisador. Mesmo os 

momentos de compartilhamento das histórias sendo realizados exclusivamente por ligação telefônica, 
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foi possível criar um relacionamento que mobilizou afetos. Ademais, viu-se o viés terapêutico da 

ferramenta, realçando a história da Sra. E, possibilitando que ela revivesse e ressignificasse momentos 

importantes de sua trajetória, sendo a principal autora da sua história, e como Gaulejac (2007/2020) 

aponta, oportunizou a reelaboração de sua existência.  

Considera-se que o processo construído com a Sra. E foi assertivo, pois além de criar e 

fortalecer o vínculo com a extensionista, e favorecer a reelaboração de sua própria história, foi 

possível compreender e avaliar que ao compartilhar o produto construído, o e-book. A Sra. E. 

possibilitou que suas vivências, levassem um grande número de pessoas a reviverem lembranças e se 

mobilizarem afetivamente: 

 
Gente, é emocionante demais… A gente fica aqui na roça, e nunca pensaria que alguém se 

importaria com a gente. Toda minha família ficou de queixo caído. Tô sentada há horas só 
recebendo elogios! Estou encantada! As pessoas dizem que estão sonhando nas minhas 
histórias, lendo e relendo, porque também é lembrança das outras pessoas, eles estão se 
emocionando. A gente aqui nessa roça, ninguém dá nada por ninguém, e agora tá todo 
mundo assim… é muito elogio. Eu não sei mexer bem, mas a noite eu fui olhar e já tinha 
mais de 80 visualizações no status que eu coloquei meu livro. A gente não tá acostumado, 
pra todo mundo foi uma novidade e tanto. Deu ibope viu, o povo não para de falar sobre isso 
por aqui, tem gente até querendo comprar meu livro!  Tô tão emocionada, eu falando com 
você, e você escrevendo uma história de uma pessoa que tá aqui no campo, no mato, nunca 
morou em cidade, sempre morou na roça, eu nem tô acreditando que isso pode acontecer. 
Eu tô emocionada só de pensar! A gente não é nada, e você escrevendo minha historinha! 
(Fragmento da devolutiva da Sra. E. sobre sua participação no projeto). 

 
Foi possível perceber que, neste ciclo vivido juntamente com a Sra. E., a formação de um 

novo vínculo, carrega emoções do passado e expectativas futuras, tanto para os envolvidos quanto 

para o projeto de extensão e a comunidade. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Inicialmente, constatou-se que a falta de amparo necessário das instituições e do Estado acaba 

por agravar uma invisibilidade a qual as comunidades visadas neste projeto estão submetidas. Diante 

desse cenário, o que fica em evidência é a preocupação conjunta em construir práticas ético-políticas 

mais humanas, visando principalmente a afirmação de direitos nos territórios. Com isso, o Projeto 

aposta no fortalecimento dos vínculos comunitários em busca da promoção do pleno exercício de 

cidadania dos moradores, enquanto promissor caminho para fomentar essas conquistas. 

Além dos impactos histórico-sociais vividos por essas comunidades, o mundo inteiro 

encontra-se diante de um cenário de crise sanitária, e tenta encontrar novas maneiras de lidar com os 

processos cotidianos, frente a essa nova realidade em plano mundial e que afeta ainda mais aqueles 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

549 

que antes já se encontravam em maior vulnerabilidade econômica, política, cultural, social e 

subjetiva.  

A maneira de compreender esses impactos em nossas vidas passa pela construção de sentidos 

sobre nossos sentimentos e percepções da realidade, por isso vale explicitar, que este processo é 

psicossocial. Portanto, dependem do modo que caminhamos como sociedade, grupos, sujeitos, bem 

nesta ordem, ou seja, de como vivemos e produzimos um trabalho com as palavras, memórias, 

emoções na construção coletiva de possibilidades de representação deste período histórico tão árduo. 

Por exemplo, a pandemia pode ser símbolo de uma ruptura com o ritmo e velocidade das 

urgências do capital, o que muda os fluxos da economia, e ou nos aprisionar na representação da 

impotência uma vez que nos confrontamos com as ameaças do desconhecimento e das incertezas; ao 

mesmo tempo, oportuniza experiências impensadas até então, como aprender a ficar em casa por mais 

de um semestre, ou seja, de repensar o modus operandi do lucro sobre todas as prioridades, do 

interesse individual antes e sobre o interesse coletivo e social, já tão incorporados na formação do 

imaginário da sociedade neoliberal.  

Esse conjunto de ameaças a esta formação imaginária do mundo pós-moderno, crises, impõe 

o contato com o lado desconhecido do mundo e de nós mesmos, e esta experiência produz diversas 

reações, dentre elas a mais comum é a busca por soluções rápidas e generalizadas. Assim, nossa 

empreitada neste texto é ampliar nossas reflexões e ir além de ações reativas ou gerais. A partir dessas 

breves ponderações, podemos seguir com nossa questão: Como ir para além dos muros da 

universidade, que se encontra com risco de contágio e, por consequência, de mortes? Sobretudo como 

criar um plano de enfrentamento, e no nosso caso como transpor conhecimentos e práticas da 

psicologia para o modo remoto, especialmente com intervenções psicossociais. 

O desafio é grande e as respostas se encontram em contínua construção. Estamos pensando 

um desafio se múltiplas faces, sendo presencial ou remota a intervenção psicossocial comunitária visa 

desenvolver um alicerce psicológico para indivíduos. O que isso significa? Que partimos da premissa 

de que a comunidade é o lugar onde os indivíduos vivem, trabalham e estruturam seu cotidiano, por 

isso, um espaço onde os indivíduos se constituem e do qual se sintam parte. Dessa forma, todo o 

trabalho psicossocial de base comunitária precisa se pautar na convicção da capacidade de 

recuperação e resiliência da comunidade afetada.  

O desafio dos profissionais é possibilitar um processo psicossocial junto às pessoas afetadas 

e facilitar seus esforços para (re)compor uma comunidade funcional fortalecida (que envolve com 

sua realidade para transformá-la), que incluam nesta caminhada aspectos do campo das 

sensibilidades. Ao abordar grupos de lideranças comunitárias e famílias atingidas, foi possível 

observar um processo de sofrimento mental, agravados pela melancolia decorrente da perda de entes 
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queridos e pela situação estressante que envolve o processo de reivindicação da reparação de danos 

junto à mineradora Vale S/A. 

Ao revisitar as obras de Castel, Paulo Freire e Le Blanc, citados por Resende (2014), fica 

evidente a importância do método na mediação do vínculo com a comunidade. Nessa perspectiva, a 

história de vida pode funcionar enquanto meio para “desembaraçar os nós sócio psíquicos 

inconscientes entre história pessoal, história familiar e história social” (GAULEJAC, 2020, p.6).  

Assim, a partir da análise e, principalmente do relato de Sra. E., fica evidente o quanto a 

história de vida tem sido um dos potentes instrumentos trabalhados pelo projeto para despertar afetos 

e dessa forma, promover a retomada e/ou construção de sentidos subjetivos e o fortalecimento de 

vínculos, com vista às transformações intersubjetivas e sociais/comunitárias, em meio à esse contexto 

de reinvenções e lutas por conquistas e manutenção de direitos, pensando na coconstrução de sujeitos 

humanos, ativos e críticos e portanto, capazes de se apropriarem e se tornarem agentes 

transformadores de suas realidades.    

Atualmente, diante da impossibilidade de realizar o trabalho de campo presencial, a equipe da 

PUC Minas optou por focar em oficinas psicossociais virtuais, com a ênfase em atividades de 

planejamento coletivo de eventos comunitários, idealização de espaços culturais e elaboração de 

projetos de empreendedorismo social e negócios ambientalmente sustentáveis. Em tempo, é 

importante destacar que outras iniciativas e parcerias estão em andamento.  
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RESUMO 

Este texto relata a experiência de capacitação em Justiça Restaurativa em uma escola pública de Belo Horizonte. O 
trabalho foi desenvolvido pelo projeto de extensão da PUC Minas MediAção Comunitária e contou com um método que 
articulou a Intervenção Psicossocial com o Círculo de Paz. Foram realizados doze encontros quinzenais, por meio remoto, 
com os educadores dos três turnos, divididos em dois grupos, sendo seis círculos pela manhã e seis à tarde. O conteúdo 
contemplou temas importantes relacionados às Práticas Restaurativas no contexto escolar. A capacitação foi marcada 
pelas interações e a participação cooperativa entre atores acadêmicos e o corpo docente da escola. Na avaliação final, os 
educadores destacaram que houve aprendizagem em JR e solicitaram a continuidade do trabalho. A equipe extensionista 
ponderou que a aprendizagem teórica, prática e vivencial foi mútua. 
 
Palavras-chave: Escola Pública. Mediação Comunitária. Justiça Restaurativa. Círculos de Paz. Comunicação Não 
Violenta.  

 

Restorative Justice and Psychosocial Intervention in a Public School 

 

ABSTRACT 

This study shows the experience of training in Restorative Justice in a public school in Belo Horizonte. The work was 
developed by the extension project of PUC Minas MediAção Comunitária through a methodological strategy that 
articulated the Psychosocial Intervention with Peacemaking Circles, which is one of the restorative practices. Twelve 
fortnightly meetings were held, remotely, with educators from the three shifts divided into two groups, six in the morning 
and six in the afternoon. The content covered important themes related to Restorative Practices in the school context. The 
training was marked by interactions and cooperative participation between academic actors and the school's faculty. In 
the final evaluation, the educators highlighted that there was learning in RJ and asked for the work to continue. The 
extension team considered that theoretical, practical and experiential learning was mutual. 
 
Keywords: Public School. Community Mediation. Restorative Justice. Peace Circles. Nonviolent Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso propósito é apresentar o relato de uma experiência extensionista ocorrida no contexto 

de uma capacitação que envolveu acadêmicos da PUC Minas e docentes de uma escola pública de 

Belo Horizonte. A prática educativa articulou aportes teórico-metodológicos da Intervenção 

Psicossocial (IP) e da Justiça Restaurativa (JR), além de aportes da mediação escolar. O trabalho a 

ser exposto possibilitará ao leitor conhecer elementarmente a JR em aspectos teóricos, metodológicos, 

práticos e vivenciais e compreender a Intervenção Psicossocial como uma estratégia interdisciplinar 

eficaz para um trabalho educativo e participativo. Será possível também verificar as aproximações 

entre esses dois saberes-fazeres e suas contribuições mútuas, principalmente ao contemplarmos as 

potencialidades transformativas da relação educativa em questão. 

A JR pode ser compreendida, em seus significados, como filosofia ou modo de ser e pensar e 

novo paradigma de Justiça, e como tal, envolve a participação da vítima, do infrator e da comunidade, 

além de se expressar metodologicamente como prática restaurativa (ARLÉ, 2018). Os métodos mais 

reconhecidos de JR são a mediação vítima-ofensor, a conferência grupal familiar e os processos 

circulares de construção de paz. O mais comum é associar a prática restaurativa ao âmbito criminal. 

De fato, todas essas práticas podem ser realizadas em processos conflitivos, mas também são 

utilizadas, com eficácia, em processos relacionais não conflitivos como foi feito no trabalho de 

extensão em apresentação. 

O Projeto MediAção Comunitária: Práticas Comunitárias, Restaurativas e de Mediação de 

Conflitos (MAC) procura entender a JR como alimentadora de posicionamentos ético-políticos 

comunitários que dão relevo ao mediador como ator social. Isso significa dizer que os extensionistas 

que praticam a mediação de conflitos ou a facilitação de práticas restaurativas são convidados a se 

verem e se posicionarem como “jogadores” do “grande jogo social” que é a nossa sociedade. Assim, 

assumimos que estamos “dentro” e participamos ativamente da construção social da realidade 

brasileira, de modo especial no contexto de práticas comunitárias, atividades de educação em direitos 

humanos e atendimentos em mediações de conflitos e JR. Sendo o Projeto MAC vinculado ao curso 

de Psicologia, ele se orienta pelas perspectivas da Psicologia Social e da Psicologia Comunitária. 

A referência metodológica do Projeto MAC pode ser resumida com o termo Intervenção 

Psicossocial, gestado a partir da tradição de trabalhos psicossociais e psicossociológicos com grupos 

e demais coletivos. Esta, designada também como pesquisa-intervenção psicossocial (IP), consiste 

em: 
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[…] um trabalho de produção de conhecimentos sobre grupos, organizações, instituições, 

comunidades e movimentos sociais, fundando nas reflexões e descobertas teóricas da 
psicologia social, da psicossociologia, e, simultaneamente, um conjunto de práticas clínica 
de consulta voltadas ao tratamento desses diferentes conjuntos sociais e meios abertos. 
(MACHADO, 2004, p. 15). 

 

O Projeto incorpora os objetivos da Pró-reitoria de Extensão com a aproximação entre 

acadêmicos ligados diretamente à extensão e articulados ao ensino, estágios e pesquisa, e 

comunidades do entorno da PUC São Gabriel, havendo esforços de troca horizontal, bilateral e 

pluridimensional entre ambas. O Projeto é movido pelo compromisso ético-político com a 

transformação social que se expressa em seus focos por meio da prevenção às violências e da 

construção de cultura de paz. 

Na segunda metade de 2020, houve nova aproximação com a rede social comunitária do bairro 

onde está localizada a escola. Esta já foi parceira do Projeto em anos anteriores em práticas 

presenciais. Encontramos ali uma solicitação endereçada ao Projeto MAC por uma das escolas 

públicas presentes na rede, a qual já havia passado por capacitação inicial em JR e inaugurado, em 

2019, uma câmara de mediação escolar e práticas restaurativas. Precisava efetivar a implementação 

da Câmara e melhorar as relações entre escola e comunidade como, também, as interações 

professores-famílias e professores-alunos com o maior exercício da comunicação não violenta 

(CNV). Este é um recurso muito utilizado na Mediação de Conflitos e na JR, praticado e reconhecido 

em sua eficácia. Havia, também, a intenção de mudar o paradigma punitivista ainda presente na 

escola, desejando potencializar as relações dialógicas e, a partir delas, a responsabilização e 

construção conjunta de alternativas para a transformação dos conflitos.  

A demanda foi coconstruída dialogicamente. Por meio de três reuniões, os pedidos iniciais 

apresentados pela diretoria da escola e professores coordenadores foram articulados com as 

possibilidades e limites da nossa oferta. Nossa equipe de extensionistas e estagiários, com 

facilitadores de JR capacitados, possui experiência em intervenção psicossocial, mediação de 

conflitos e educação em direitos humanos. O encontro entre necessidades e oferta resultou na 

demanda, como deve ocorrer em Intervenção Psicossocial (MACHADO, 2004) e também em práticas 

restaurativas. Assim, foi promovida uma capacitação com o objetivo de ampliar a aprendizagem em 

JR com fomento à construção de um clima escolar restaurativo, de resolução de conflitos, cultura de 

paz e mobilização para a efetivação da Câmara de mediação e JR. Esta prática será relatada no tópico 

seguinte. 

Compreendemos que o relato sobre o trabalho realizado contribui, junto com outros 

semelhantes, para tornar a extensão universitária da PUC Minas mais conhecida em termos teóricos, 

metodológicos, práticos e vivenciais. Também favorece o conhecimento da JR e da IP como 
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estratégias educativas transformadoras. Este relato pode, portanto, gerar interesse e mobilizar ao 

engajamento de novos alunos e docentes junto à Extensão Universitária, ao modo de fazer intervenção 

articulado com a sistematização de conhecimentos e às práticas restaurativas como viabilizadoras de 

novas/velhas formas de existir. Por fim, e não menos importante, este relato é uma expressão de 

reflexividade e poderá, portanto, fortalecer o trabalho formativo que está em continuidade na escola 

municipal e ser modelo a ser replicado ou alterado em outras instituições escolares. Junto disso, ele 

potencializa a formação teórico-prática processual da equipe do Projeto MAC por ser um dos 

produtos da experiência de atuação que reflete, comunica e historiciza a prática. 

O Projeto atua com a Mediação de Conflitos, um método consensual de solução de conflitos 

que promove o diálogo para que as pessoas envolvidas olhem resolutivamente para si mesmas, para 

o outro e para as causas do conflito e pode ser vista como prática educativa de caráter transformador 

pelo fato de que quem busca a solução dos conflitos são as próprias partes conflitantes (VEZZULLA, 

2010).  Já a JR, outro campo de atuação do projeto, é sustentada por uma base dialogal, transformação 

da visão do conflito e foco na relação. Como diz Howard Zehr (2017, s./p.), é “um campo que 

começou na prática e não na teoria”. Essa afirmação denota familiaridade com a metodologia adotada 

pelo Projeto.  

Na prática da JR, o autor de crime ou ato infracional que se responsabilizou por um dano 

cometido e a pessoa que sofreu o dano (vítima), participam, voluntariamente, de encontros (Mediação 

Vítima-Ofensor) ou círculos de mediação, possivelmente, na companhia de pessoas das suas 

respectivas redes de apoio e relacionadas ao conflito formando microcomunidades. Um facilitador ou 

equipe de facilitação realiza e promove acolhimento, escuta e contribui para o possível 

(re)estabelecimento do diálogo, objetivando a reparação dos danos e a restauração das respectivas 

relações (VASCONCELOS, 2008). Nesse caso, o facilitador-interventor, como na Intervenção 

Psicossocial, não é alguém neutro ao colocar-se em interação com o grupo alvo, mas sim sujeito de 

valores e crenças próprias que orientam e justificam os “porquês” e “como” da ação interventiva.  

A perspectiva dos processos circulares, discutida por Pranis (2010), ressalta a importância do 

espaço em roda como modelo de horizontalidade, rejeitando estruturas de poder demarcadas. O 

objetivo é, com o auxílio de um facilitador, que se fará presente durante todo o processo, guiar e criar 

um espaço conjunto de paz onde os sujeitos se permitam configurar o círculo a partir das suas 

histórias, almejando encontrar maneiras de reparar os danos, após seu reconhecimento mútuo, e, 

talvez, chegar à restauração das relações, em caso de relações continuadas entre as pessoas em 

conflito.   

O projeto MAC, além da Mediação Comunitária, orienta-se também pela perspectiva da 

Psicologia Social Crítica Latino-Americana, a qual se destaca pela participação e compromisso ético-
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político (MONTERO, 2004) entre agentes externos (interventores de fora) e agentes internos 

(participantes da comunidade). Martin Baró (1996) convoca os psicólogos (e outros profissionais 

como advogados, acrescentamos) a um saber e fazer profissional ético e comprometido social e 

politicamente. Chama-os a colocar esse saber a serviço da construção de uma sociedade em que o 

bem-estar dos menos não se faça sobre o mal-estar dos mais, em que a realização de alguns não 

requeira a negação dos outros e em que o interesse de poucos não exija a desumanização de todos.  

Em relação às práticas restaurativas nas escolas, como a capacitação, objeto deste trabalho, 

Arlé (2018) entende a escola como um espaço de socialização e convivência, no qual, naturalmente, 

haverá conflitos. Uma das funções dela é administrar esses conflitos. Sendo o conflito inevitável, a 

abordagem utilizada em sua transformação pode fazer dele construtivo para todos os envolvidos, 

direta ou indiretamente.  

O conflito escolar surge entre pessoas que mantêm relação contínua e afeta toda a comunidade 

escolar. Sendo ele judicializado, o adolescente envolvido acaba por ser tratado como autor de ato 

infracional e aqueles que estão diretamente envolvidos não mais atuam na transformação do conflito 

escolar. Este, extraído do seu contexto de origem, não será visto em suas características originais 

ligadas ao ambiente escolar e às necessidades de resoluções mais complexas, que deveriam ser 

construídas por todos os envolvidos, e não dada por um juiz ou promotor. 

 

2 A CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS RESTAURATIVAS 

 

A escola está localizada em um bairro periférico na Regional Norte de Belo Horizonte, Trata-

se de uma comunidade com histórico e muitas potencialidades de organização e luta, além de ser 

reconhecida pela realidade de baixa renda e pela presença de vulnerabilidades sociais e violências. 

Segundo as educadoras e educadores, a escola reflete esta realidade convivendo com problemas 

relacionais correlatos e tem buscado soluções educativas traduzidas, por exemplo, em projetos 

educacionais curriculares e extracurriculares, além da participação ativa na rede social comunitária 

do bairro. 

O projeto de capacitação, elaborado pela equipe de extensionistas, contou na sua execução 

também com a participação de estagiárias curriculares vinculadas aos estágios de Psicologia e 

Mediação de Conflitos e Psicologia e Justiça Restaurativa do curso de Psicologia da PUC São Gabriel. 

Nas frequentes reuniões semanais de supervisão, houve o trabalho pré-análise, estudos e diálogos 

preparatórios, anteriores à realização do trabalho. Houve ainda reuniões da equipe e representantes 

do corpo docente, com diálogos sobre: a câmara de mediação escolar e práticas restaurativas, a 

história e realidade da instituição educativa, o clima escolar a aproximação já existente da escola com 
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a JR, a construção da demanda, a proposta de participativa de coconstrução da prática. Foram 

estabelecidos combinados sobre, dentre outros, a frequência e duração dos encontros, a plataforma 

de rede social etc., e também os possíveis temas a serem trabalhados. 

O Projeto foi desenvolvido de forma on-line, em virtude da pandemia do COVID-19, através 

da plataforma Google Meet. Contemplou a equipe de docentes de todos os turnos e modalidades de 

ensino da escola pública totalizando 52 educadores. Foram realizados seis encontros de setembro a 

novembro de 2020. As atividades quinzenais, realizadas por meio de círculos de paz pedagógicos, 

ocorreram em terças-feiras pela manhã (das 9h às 11 h) e à tarde (das 15h às 17 h).   

O Círculo de Construção de Paz foi utilizado estrategicamente para que, no contexto de 

relações horizontais e afetivas entre universitários e professores, se promovesse o ensino-

aprendizagem e a familiaridade com a JR em dimensões metodológicas, teóricas e vivenciais, a fim 

de contribuir para a efetivação da Câmara de Justiça Restaurativa da Escola Municipal, sendo eles 

convidados a viver e tomar o encontro no lugar de facilitador.  

O Círculo de Construção de Paz, cunhado pelo juiz Barry Stuart (ZEHR, 2017), consiste em 

um processo dialógico para que se crie intencionalmente um espaço seguro para discutir problemas 

difíceis ou dolorosos, bem como para que as relações possam ser melhoradas e as diferenças, 

resolvidas (PRANIS, 2011). Este é considerado uma prática ancestral com inspiração em antiga 

tradição indígena norte-americana, conforme Pranis (2010), que, em grupo, utilizavam um objeto, 

bastão de fala, passado de pessoa para pessoa, concedendo direito de fala e escuta a todos. Para Zehr 

(2017), os círculos têm aplicação ampla e Pranis (2010), ao falar dos múltiplos contextos em que tal 

prática pode ser utilizada, destaca o contexto escolar, que segundo ela, “criam um ambiente positivo 

na sala de aula e resolvem problemas de comportamento” (PRANIS, 2010, p. 16). 

Dessa forma, orientados por esse método, os encontros foram construídos com a seguinte 

estrutura, própria do Círculo de Paz: Boas Vindas; Cerimônia de Abertura; Check-in; Valores; 

Diretrizes; Tema Central; Check-out; e Cerimônia de Encerramento. Por tratar-se de uma intervenção 

psicossocial, os objetivos de cada encontro foram apresentados antes da Cerimônia de Abertura. Em 

relação às Diretrizes, adotamos seis básicas que foram bem explicadas e guiaram o diálogo em todos 

os encontros, havendo sempre espaço para sua alteração caso os professores desejassem, sendo elas: 

1. Voluntariedade; 2. Confidencialidade; 3. Respeito ao Bastão de Fala; 4. Tentativa de escutar 

compassivamente e sem julgamento; 5. Fala sempre em primeira pessoa - eu; 6. Cuidado com o seu 

tempo de fala. 

No primeiro encontro, houve a apresentação mútua da equipe de interventores e dos docentes, 

a apresentação da JR, com informação sobre como acontece o Círculo de Construção de Paz bem 

como do projeto de extensão MAC. Houve ainda a explicação sobre pontos de motivação da proposta 
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de formação, dentre eles a pesquisa de doutorado em andamento sobre a condição de ator social do 

mediador de conflitos e facilitador de JR, e a construção dialogal sobre os principais temas / 

problemas que seriam trabalhados nos encontros. Mais tarde, essa construção foi complementada com 

o apoio da ferramenta on-line Google Forms, onde cada docente pôde opinar tanto a respeito dos 

temas a serem trabalhados como da ordem que se seguiria. 

No segundo encontro, objetivamos contemplar as proposições para uma escola restaurativa 

utilizando um caso hipotético de conflito e violência na escola, elaborado pela equipe de extensão, 

focalizando possibilidades de resoluções punitivas e restaurativas, proporcionando aos participantes 

oportunidade de se projetarem na situação e compartilharem experiências ocorridas na escola. Para o 

momento do estudo de caso, foram feitas breves exposições sobre JR nas escolas, bem como sobre a 

teoria do conflito e a espiral do conflito. Nesse encontro, adotamos uma estratégia para favorecer um 

tempo satisfatório para a fala de cada participante do Círculo, de forma a realizarmos um acolhimento 

adequado, promovermos um diálogo mais rico com uma escuta atenta. Após a leitura dos objetivos 

do encontro e a realização da cerimônia de abertura, distribuímos os educadores de maneira aleatória 

entre quatro subgrupos pré-formatados pela equipe de interventores-facilitadores. Assim, realizamos 

o check-in, compartilhamento dos valores, diretrizes e tema central. Ao fim destas etapas, retomamos 

para o grupo principal, unindo os subgrupos para compartilhar as experiências por meio de um 

representante voluntário ou eleito pelos demais, para dar continuidade às etapas finais do círculo. 

Essa estrutura foi mantida para os próximos encontros, uma vez que foi possível observar uma maior 

aproximação entre os participantes. Importa dizer que a decisão sobre este modo de fazer passou pela 

sugestão da diretora da escola e decisão da equipe no processo de supervisão. 

O terceiro encontro foi conduzido de modo a fomentar um clima comunitário e 

microcomunitário de conectividade. Foi promovida, durante a etapa do tema central do encontro, uma 

partilha de experiências sobre situações de injustiça, resolução de conflito e violência, por meio de 

contação de histórias, dividida em três momentos. O diálogo foi conduzido de maneira a fomentar a 

compreensão da dimensão restaurativa presente em todos os participantes, visando à conscientização 

de que todos podem ajudar a construir ambientes restaurativos, dentre eles, na Escola Municipal. Por 

fim, após o retorno para o grupo principal, contemplando a dimensão educativa dos encontros, foi 

realizada a leitura do texto: “A importância de contar histórias” de Kay Pranis (PRANIS, 2010, p.55-

57).  

No quarto encontro, fomentamos o resgate histórico de experiências restaurativas vivenciadas 

em qualquer momento da vida, estando ou não relacionadas às ações da Câmara de Práticas 

Restaurativas. Foi promovido, também, um estudo coletivo dos princípios e filosofia da JR, a partir 

das contribuições de Howard Zehr, um dos mais reconhecidos praticantes e sistematizadores teóricos 
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desta abordagem. Esse estudo foi realizado por meio da subdivisão do texto e as leituras de partes 

dele pelos subgrupos, seguidas do momento de partilha das compreensões. No retorno ao grupo 

principal, um representante de cada subgrupo transmitiu a experiência, com ênfase no conteúdo do 

texto.  

O quinto encontro objetivou o compartilhamento de informações proporcionando reflexões 

sobre as Práticas Restaurativas e sobre o que é JR. Para tal, durante o tema central foi apresentada 

uma síntese do capítulo 3 do livro “Práticas Restaurativas”, do Howard Zehr (2017), bem como foi 

realizada a leitura do texto “Justiça Restaurativa nas escolas” da promotora de justiça Danielle Arlé 

(2018). O grupo pôde ir compartilhando compreensões, e expressando concordâncias, discordâncias 

e dúvidas ocorridas durante a leitura. Além disso, neste encontro, outras etapas do círculo foram 

conduzidas de forma a possibilitar a compreensão acerca do que é a JR. Por fim, com o propósito de 

contribuir com o fortalecimento das conexões entre os dois grupos e três turnos da escola, foi proposto 

que cada participante deixasse uma mensagem para o outro grupo. As mensagens foram lidas durante 

a etapa de valores do encontro seguinte.   

O sexto encontro foi realizado, de modo celebrativo, em função do encerramento do trabalho 

no semestre. Apresentamos uma síntese dos encontros anteriores com a finalidade de relembrarmos 

o que vivenciamos juntos. A técnica “que bom, que pena, que tal” foi utilizada para fomentar a 

avaliação coletiva do processo da capacitação em JR.  Promovemos também diálogos sobre 

possibilidades de realização de atividades correlatas em cooperação para 2021.  

Na primeira etapa da técnica de avaliação, cada participante manifestou o que considerou 

como pontos positivos. As respostas expressaram a ocorrência de: aprendizagens novas em JR, maior 

aproximação entre os colegas de trabalho e mudanças proporcionadas pelo encontro da Escola com 

o Projeto. Na etapa seguinte, comunicaram o que não foi bom, o que lamentavam e o que poderia ter 

sido melhor. De forma geral, apontaram o desejo pela prática presencial, sinalizando as dificuldades 

ocorridas por questões técnicas e de internet e manifestaram certa insatisfação devido aos encontros 

terem acontecido virtualmente.  

Por fim, os participantes manifestaram suas sugestões a partir das experiências de ensino-

aprendizagem e expressaram sua visão sobre as atuais necessidades da Escola e desejos correlatos. 

As respostas comunicaram um interesse por dar continuidade à formação em JR, abrangendo-a à 

comunidade escolar mais ampla e chegando aos outros funcionários e aos alunos e familiares. Os 

educadores sugeriram trabalhar as relações entre si envolvendo a gestora. Dialogando sobre 

apontamentos apresentados pela equipe de facilitadores a partir da escuta e registros extraídos dos 

encontros anteriores, elas deram sustentação para a sugestões de realização de minigrupos temáticos 

de estudos sobre relações de gênero e sexualidade, masculinidades e relações étnico-raciais. 
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A parceria com a escola buscou se orientar pelo que propõe a Mediação Comunitária 

emancipatória (MOURÃO; NAIDIN, 2019). Esta pode ocorrer em uma comunidade geográfica como 

um bairro popular, por exemplo, ou em uma instituição, como uma escola, (comunidade psicossocial) 

onde grande parte da vida cotidiana é vivida e compartilhada.  O trabalho se esforçou por contemplar 

o fazer “para” , “na” e “com” a comunidade visando que passe a ser futuramente feito “pela” 

comunidade escolar, pois vislumbrou, por meio da participação e cooperação, o desenvolvimento da 

autonomia do corpo docente quanto à construção de um clima escolar de paz e de habilidades e 

competências para gerir, mediar e resolver conflitos à luz da JR - isto é também o que propõe a 

Psicologia Social Comunitária Crítica Latino-Americana (MONTERO, 2004), quando trabalhada em 

uma comunidade escolar.  

Da parte do Projeto de Extensão MediAção Comunitária, a inspiração na JR, como valores e 

modos de viver e a orientação metodológica da Intervenção Psicossocial, proporcionou para os 

extensionistas mais uma oportunidade de aprender fazendo e fazer aprendendo, isto ocorrendo em 

processos grupais, seja junto com os educadores, seja nas atividades de equipe que se davam nas 

reuniões e supervisões. Esse modo de fazer grupal e de coconstrução, no segundo semestre de 2021, 

manteve conexão e coerência com trabalhos realizados em outras capacitações, minicursos, atividades 

de educação em direitos humanos, produções coletivas de textos e demais atuações anteriores. O 

Projeto de Extensão continua a realizar seus objetivos e a perseguir suas metas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apresentamos o relato da experiência extensionista educativa de coconstrução entre 

extensionistas e docentes de uma escola pública. O objetivo foi realizar um processo de ensino-

aprendizagem sobre Práticas Restaurativas a partir da solicitação da direção da escola. Ficou definida 

como estratégia metodológica de capacitação a Intervenção Psicossocial por meio do método Círculos 

de Paz, que é entendido como uma das práticas restaurativas mais reconhecidas. Assim, a própria 

realização do método se apresentou como um modelo que, em si, já expressava uma prática 

restaurativa não conflitiva. Por meio dos Círculos, ocorreram vivências, diálogos, estudos coletivos 

e elaborações pessoais e grupais contemplando dimensões pedagógicas, psicológicas e sociopolíticas. 

Desse modo, houve troca de conhecimentos a partir de textos da literatura técnica sobre JR e outros 

complementares e também intercâmbios de saberes teóricos, práticos e do cotidiano da escola e da 

vida pessoal dos participantes. Emoções e afetos foram mobilizados, ocorreram visíveis conexões 

humanas entre educadores e educandos, estando os atores, servidores públicos e acadêmicos, 

circulando nesses lugares.  
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Observamos assim, certa eficácia da IP articulada com a Prática Restaurativa como uma 

estratégia interdisciplinar no trabalho educativo e participativo realizado. Relatos individuais e 

coletivos, no contexto dos encontros com os educadores(as) e reuniões com a diretora, comunicavam 

que estava havendo aprendizagem e algumas mudanças ocorriam. Foram elas: avanços na 

compreensão da JR, maior aproximação e potencialização dos conhecimentos mútuos entre colegas 

de trabalho no contexto da pandemia da COVID-19 e mudanças internas proporcionadas pelo 

encontro da Escola com o Projeto.  

Também as sugestões vindas da experiência de ensino-aprendizagem e o próprio exercício de 

reflexão e compartilhamento coletivo sobre as necessidades da Escola comunicaram, talvez, certa 

relocalização dos educadores em relação ao seu espaço de trabalho. Falaram do interesse em dar 

continuidade à formação e sugeriram abranger a comunidade escolar mais ampla. Solicitaram ainda 

espaço de trabalho com as relações entre docentes e temas importantes relacionados a conflitos 

escolares. Tudo isso nos comunicou que foi desenvolvida confiança no Projeto, a partir das interações 

entre equipes e interpessoais e segurança em relação à nossa capacidade para contribuir para o 

fortalecimento grupal e comunitário do coletivo de trabalho docente na escola pública que foi campo 

de extensão. 

Isso não significa a inexistência de dificuldades de entendimento da proposta, resistências, 

críticas direcionadas aos facilitadores e também internas à escola. Foi importante acessar diretamente 

algumas dessas manifestações. De certo modo, isso comunicava que houve relativo clima de 

liberdade, que possibilitou a alguns educadores falarem o que desejavam e a outros dizerem, direta 

ou indiretamente, sobre a necessidade de mais liberdade e confiança para se expressarem. Nesse 

contexto de êxito e limitações, a JR foi evidenciada como metodologia e ensinada teórica e 

praticamente como atitude e modo de vida, principalmente por meio das relações. Considerando que 

a JR já não era inteiramente novidade para a maioria, houve ampliação da compreensão e maior 

apropriação dela como um modo não punitivo e distinto de se enxergar e praticar a justiça na escola. 

Este relato se esforça para expressar as experiências vividas no processo educativo. Tendo 

sido redigido por nós, acadêmicos, ainda que com base nas observações e registros das falas e demais 

produções dos educadores ocorridas nas interações conosco, seguramente, não garante a 

correspondência integral com as visões deles. O ideal seria que a escrita fosse também compartilhada, 

como se sugere em trabalhos de intervenção psicossocial e práticas comunitárias. Esta é uma 

possibilidade a ser conquistada na medida em que a relação educativa avançar em cooperação e 

proximidade.  

Neste momento de finalização do presente relato de experiência, encerramos também o 

segundo semestre de trabalho com os educadores. É possível dizer que o trabalho, no geral, foi 
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exitoso. Avançamos em conhecimento da escola e dos educadores e trabalhamos parte dos temas que 

eles sugeriram. Um misto de tristeza e alegria nos afeta por encerrarmos o processo de capacitação.  

Há ainda muito a dizer sobre ele, o que deve ocorrer num próximo texto que nos propomos a 

escrever. 
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RESUMO 

O Brasil passa por um contexto pandêmico, no qual dados apontam para uma piora das saúdes física e mental de seus 
habitantes em decorrência do isolamento social e dos altos índices de mortes diárias. O relato a seguir visa a refletir sobre 
a prática da Psicologia perante o falecimento de um dos beneficiários do Projeto Qualidade de Vida Para Todos (PQVT) 
em decorrência do novo coronavírus. O PQVT atua promovendo qualidade de vida às Pessoas com Deficiência (PCD), 
porém a atuação da Psicologia é direcionada a escutar os responsáveis, beneficiários indiretos do projeto, e criar um 
vínculo entre eles. Contudo, a situação atual nos levou a amparar a mãe do beneficiário falecido, a compreender o laço 
mãe-filho e a auxiliar na elaboração simbólica do luto. Nesse sentido, adotamos o modelo de relato de experiência 
reflexivo, no qual discutimos qualitativamente intervenções e resultados da nossa prática, além de buscar ativamente 
novas maneiras de vivenciar o luto e de ressignificar a perda. Dessa forma, a morte que assola nossa realidade aponta para 
a importância de se pensar no próprio sentido da vida. 
 
Palavras-chave: Luto. Mãe. Pandemia. Extensão. Psicanálise. 

 

Grief and Pandemic: maternal gaze and its crossings 

 
ABSTRACT 

Brazil is going through a pandemic context, in which data points to a worsening of the physical and mental health of its 
inhabitants due to social isolation and to a high rate of daily deaths. The following report aims to reflect on the practice 
of Psychology in the face of the death of one of the beneficiaries of the Quality of Life for All Project (PQVT) due to the 
new coronavirus. The PQVT works promoting the global well-being of People with Disabilities (PwD), but the work of 
psychology is directed to listen to the legal guardians of the project’s beneficiaries and to create a bond between them. 

However, the current situation has led us to support the mother of the deceased beneficiary, to understand the mother-
child bond and to assist in the symbolic elaboration of mourning. In this sense, we adopted the reflective experience report 
model, in which we qualitatively discuss interventions and results of our practice, in addition to actively seeking new 
ways to experience grief and redefine loss. Thus, the death that plagues our reality points to the importance of thinking 
about the very meaning of life. 
 
Keywords: Grief. Mother. Pandemic. Extension. Psychoanalysis. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Fazer parte da equipe multidisciplinar como “extensão”, a partir do dicionário, é tido como, 

“do latim extensĭo, ação e o efeito de estender ou de se estender; fazer com que algo ocupe mais 

espaço, espalhar, desenvolver ou propagar” (EXTENSÃO, 2019). Nesse sentido, a Extensão 
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Universitária é um vínculo criado entre universidade e sociedade, objetivando produção de 

conhecimento, práticas acadêmicas de ensino e pesquisa, que se formulam de processos ativos e 

estendem suas atividades a outros campos. 

O Projeto de extensão universitária Qualidade de Vida Para Todos (PQVT) se propõe a 

promover ações que tragam qualidade de vida às Pessoas com Deficiência (PCD) por meio de 

atividades aquáticas realizadas, tradicionalmente, no complexo esportivo da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), e é composto por graduandos dos cursos de Educação Física, 

de Psicologia, de Fisioterapia e de Fonoaudiologia. Como o próprio nome do Projeto diz, entendemos 

que a qualidade de vida para todos faz alusão tanto à inclusão, quanto ao maior número de pessoas 

que podemos atingir. No caso das PCD, geralmente existe um responsável que as acompanha durante 

todo o tempo e, com frequência, pode se constatar que essa atribuição é desempenhada pela mãe e, 

em alguns casos, pelo pai. 

Anteriormente, o PQVT realizava suas atividades de forma presencial no complexo esportivo 

da PUC Minas, e entre as atividades ofertadas, o acolhimento com os pais / responsáveis dos 

beneficiários também era realizado presencialmente; porém, em março de 2020, esse cenário sofreu 

alterações devido à disseminação do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), 

a COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma infecção respiratória aguda, que possui elevado nível de 

transmissão e pode gerar vários prejuízos à saúde de quem se infecta com o vírus. 

Devido à gravidade dos fatos, houve necessidade de estabelecer medidas preventivas a fim de 

conter o índice de contaminação e não sobrecarregar o sistema de saúde, dentre elas, a restrição de 

circulação e o isolamento social (FIORATTI et al., 2020). Por consequência, houve um impacto 

grande na sociedade e novas formas de realizar as atividades foram aparecendo como alternativas 

possíveis no projeto, os acolhimentos passaram a ser feitos remotamente pelo Google Meet (Google 

Corp.) e mesmo a distância trouxeram um retorno positivo. 

A grande questão para a Psicologia, nesse local, diz respeito ao acolhimento e ao 

desenvolvimento de laços com o grupo de responsáveis. Entretanto, o relato atual visa a compartilhar 

a experiência desafiadora ocorrida a partir do falecimento de um dos nossos beneficiários do PQVT, 

que, ao contrair o novo coronavírus, teve complicações graves, e chegou a óbito. Por consequência, 

fomos orientados a dar o suporte necessário para essa mãe, beneficiária indireta do Projeto, acolhê-la 

em um de seus momentos mais dolorosos, se não o mais, acompanhando-a no processo do luto 

materno. Tal processo se demonstra ainda mais doloroso, uma vez que houve restrições de contato, 

devido à atual pandemia da COVID-19 e formas tradicionalmente conhecidas de se lidar com a perda 

se encontrarem inviabilizadas. Dessa forma, nossa atuação objetivou estabelecer uma relação 
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transferencial com essa mãe, em atendimento remoto, e encontrar maneiras de se passar pelo luto em 

plena pandemia. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O Beneficiário e a Síndrome de Down 

 

O beneficiário que conhecemos por meio do PQVT era do sexo masculino, um jovem adulto 

que tinha 29 anos quando chegou a óbito. Possuía Síndrome de Down (SD), sendo este seu vínculo 

com o Projeto, além da mãe, que passou a ser acolhida no grupo da Psicologia por ser a responsável 

que sempre o acompanhava. A Síndrome de Down é reconhecida há mais de um século e constitui 

uma das causas mais frequentes de deficiência mental – DM – (MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 

2000). 

Historicamente, há uma falta de reconhecimento e subestimação a respeito dessa doença, 

pessoas acometidas eram tidas popularmente como “mongoloides e idiotas”. Segundo Moreira, El-

Hani e Gusmão (2000), o retardo mental é o elemento patognomônico da SD. Além da parte cognitiva, 

existe uma série de complicações adjacentes que podem ocorrer em quem tem SD, como cardiopatia 

congênita, hipotonia, alterações na audição, na visão, alterações na coluna cervical, distúrbios da 

tireoide, disfunções neurológicas, obesidade e envelhecimento precoce (MOREIRA; EL-HANI; 

GUSMÃO, 2000). 

 

2.2 Relação Mãe e Filho 

 

No nascimento, a criança é lançada ao mundo indefesa. A mãe é a primeira mediadora entre 

o bebê e o mundo, ela vai ampará-lo, ajudá-lo a tolerar a separação física e psíquica que possui com 

ela, pois, assim, quando a criança se desenvolver e crescer, conseguirá lidar com suas questões 

sozinho. A pessoa que exerce a maternagem é a primeira a estabelecer um vínculo com seu filho. De 

acordo com Winnicott (1987), o ser humano, quando nasce, precisa de alguém para cuidar, de maneira 

física e afetiva, dele, e ser conhecido por alguém. Na maioria das vezes, quem exerce essa função é a 

mãe. Por consequência, essa criança vai aprender a compreender sua mãe, pois, ao longo de seu 

processo de ver, falar, ouvir e se movimentar, vai gerar respostas na mãe tendo interações mútuas que 

aumentam o vínculo entre mãe e filho (NÓBREGA, 2005). 

Winnicott (1987), relata que o bebê tem uma propensão inata para seu desenvolvimento 

psíquico e físico, contudo, o que facilita esse crescimento seria a grande dedicação da mãe a seu filho, 
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gerando um desenvolvimento saudável. O autor menciona que quando a mãe engravida, ela tem 

alterações psíquicas e que por isso se dedica tanto ao filho. Winnicott denomina essa devoção como 

“Preocupação Materna Primária”, pois está ligada com essa relação mãe-filho e com a sensibilidade 

da mãe em responder às demandas do bebê e de adaptar-se (COUTO; TACHIBANA; AIELLO-

VAISBERG, 2007). 

Em relação às mães que possuem filhos com SD, a criação e os vínculos são um pouco 

diferentes e podem ser mais difíceis de serem feitos. A princípio, a mãe e o pai passam pelo luto da 

idealização do filho “perfeito”, pois vão estar diante de uma criança com deficiência, pequena, frágil, 

porém com saúde (COUTO; TACHIBANA; AIELLO-VAISBERG, 2007). Há uma dificuldade dos 

pais em aceitar a realidade de que possuem um filho com deficiência e o olhar desses responsáveis 

sobre a criança, muitas vezes, é de incapacitados; dessa forma, a mãe acaba ocupando um lugar de 

protetora. 

Baseando-se na pesquisa realizada por Couto, Tachibana e Aiello-Vaisberg (2007), ao invés 

de as mães lançarem sobre seus filhos um olhar de esperança, há, na verdade, medo e insegurança 

diante ao filho e à realidade. Por consequência, não há a criação do vínculo da forma que deveria ser, 

pois os pais têm a sensação que sempre vão ter que estar presentes cuidando do filho e que ele não 

ganhará a independência. Os autores relatam que as mães de crianças com deficiências normalmente 

permanecem na fase denominada por Winnicott como “Preocupação Materna Primária” (COUTO; 

TACHIBANA; AIELLO-VAISBERG, 2007). 

Haja vista que o laço mãe-filho tende a ser mais protetivo, não o encarando como regra, a 

percepção do relacionamento entre ambos, percebido durante a vivência no PQVT, apontava para um 

carinho grande, um certo grau de dependência e muito amor. Não nos foi relatado como se deu a 

contaminação, contudo, sabemos que o beneficiário teve complicações respiratórias que o fizeram 

lutar contra o novo coronavírus por aproximadamente duas semanas até não resistir mais. Nesse 

tempo, a família como um todo esteve ao seu lado mandando energias positivas e esperançosas. Após 

a trágica perda, percebemos que a mãe se fechou bastante, sua tristeza a levou a buscar um apoio na 

religiosidade no primeiro momento, e depois conseguiu expressar essa dor, sempre contando com o 

apoio da família, principalmente da filha mais velha. 

 

2.3 Formas de Elaboração e a Importância do Luto  

 

O luto, em uma perspectiva geral, é quando há a perda de uma pessoa muito querida e/ou 

próxima e, devido às circunstâncias, a pessoa se afeta e se desestabiliza, sentindo dor por aquilo que 

era importante para ela. Por consequência desse sofrimento, a pessoa precisa se adaptar a essa nova 
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realidade, ou seja, elaborar essa perda. O luto é único para cada pessoa, não há regras para passar por 

esse processo, cada pessoa vai se adaptando e mudando para a nova realidade em seu tempo. Na obra 

Luto e Melancolia, Freud ([1915] 1974) aponta como é realizado o trabalho de luto, sendo que, ao 

perder o objeto amado, a pessoa não tem mais como direcionar sua energia libidinal à pessoa amada, 

dessa forma, essa energia passa a se voltar para si, no intuito de fortalecer o “eu”.  

Freud (op.cit.) afirma em sua obra que é essencial o processo de elaboração, pois, ao sofrer a 

perda, o sujeito afasta um pouco de suas atitudes normais e é invadido pela tristeza. A energia que o 

sujeito redireciona para si, juntamente com a vivência desses sentimentos, aos poucos vai fazê-lo 

voltar com seus hábitos normais. Após todo esse trabalho árduo para elaboração do luto, o ego vai se 

encontrar mais expansivo e descontraído, sendo capaz de retomar a vida livremente e de maneira 

saudável. 

 

2.4 Rituais de Despedida 

 

A experiência do luto é singular e complexa. De acordo com Fuchs (2018), o processo ocorre 

de múltiplas maneiras, em que a cultura influi tal vivência, além das circunstâncias de vida, crenças 

e forma do falecimento. Fuchs (2018) complementa sua interpretação atribuindo, ao trabalho do luto, 

a reorganização que o enlutado necessita e que, aos poucos, poderá absorver a drástica mudança ao 

seu self, à medida que significa sua perda e reinveste a pulsão em si e em outros aspectos de sua vida. 

Não há luto sem o reconhecimento da morte, sendo que cada cultura lida de forma peculiar e possui 

seus rituais de passagem que possibilitam o novo aparecer. 

O funeral é tido como um momento importante de despedida, no qual, parentes, amigos e 

conhecidos têm a oportunidade de demonstrar seu sofrimento e sentimento à pessoa que se foi. Dantas 

et al. (2020) ratificam que, em sociedades ocidentais na era cristã, apenas a partir do século XVIII 

que a família ficou responsável pelos rituais funerários, antes realizados pelo clero, tendo assim um 

efeito sob a significação do corpo e da morte. Portanto, “o falecimento gera uma série de 

comportamentos que devem ser executados e que, de certa forma, alongam o ‘convívio’ do morto 

com a comunidade e criam tempo para a elaboração da perda” (DANTAS et al., 2020, p. 516). 

Culturalmente, os rituais que adotamos cobrem a demanda simbólica por meio da contemplação 

fúnebre, e também concreta, uma vez que temos a exposição do corpo em sua última aparição. 

Contudo, a COVID-19 impõe restrições que alteram todo esse processo, tornando-o menos acessível, 

com tempo determinado e, em vítimas diretas, a não exposição do corpo; dessa forma, há um 

sofrimento não vivenciado da maneira que conhecemos e um ritual incompleto para aqueles que 

ficam. 
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2.5 Luto Materno 

 

O luto está diretamente ligado à perda de alguém querido, e passar por esse momento difícil 

traz grande sofrimento. O processo de elaboração do luto está ligado à aceitação da nova realidade, 

viver o afeto do momento por completo, buscar compreender o que aconteceu e trazer as memórias 

boas do ente querido para próximo, além de encontrar um significado na perda, são fatores que podem 

ajudar uma pessoa a passar por esses momentos de dor (COHEN; MANNARINO; KNUDSEN, 

2004). Porém, ao relatar a perda de um filho, o processo é um pouco diferente, pois os pais, na maioria 

das vezes, direcionam maior tempo de sua rotina para seus filhos, criam expectativas em relação ao 

crescimento e ao desenvolvimento deles, dessa forma, será necessário construir uma nova realidade, 

desconstruir expectativas e muitas vezes alguns sonhos. 

O luto parental é complicado, pois a perda causa um desequilíbrio no lar da família (CARTER; 

MCGOLDRICK, 2001). Algumas consequências negativas podem aparecer no trabalho, na família, 

no social; sendo que o abalo emocional é muito grande e a elaboração do luto é mais difícil, podendo 

perdurar por alguns meses, anos ou até mesmo nunca acontecer. Dado isso, os pais precisam se sentir 

acolhidos por pessoas próximas e, o mais importante, não sentirem que falharam como pais 

(ANDRADE; MISHIMA-GOMES; BARBIERI, 2017). 

Na base da Psicanálise, Freud ([1915]1974) coloca a relação da criança com a figura materna 

e posteriormente com a figura paterna. Mesmo sendo simbólico, esse laço geralmente se forma com 

a própria mãe. De acordo com Araújo e Barreto (2019), normalmente a mãe possui um vínculo muito 

forte com o bebê, que pode ocasionar dor e angústia mais intensas em decorrência da perda. Assim, 

na maioria das vezes, há uma maior dificuldade diante ao luto, o que pode desencadear grande 

sofrimento, impotência, depressão, entre outros. Por isso, torna-se necessária uma intervenção voltada 

especificamente para esse grupo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho apresentado é um relato de experiência reflexivo, pois consiste em descrições da 

experiência vivenciada no PQVT, e possui fatos relevantes que podem contribuir para a área da 

Psicologia (UFJF, 2017). Os fatos mencionados se tornaram significativos para discussões, trocas e 

a proposição de ideias para a melhoria do cuidado na saúde, pois no momento em que ocorreram 

essas vivências, o cenário mundial era algo muito novo para todos.  

A pandemia fez com que a população mundial ficasse em quarentena, a fim de evitar o 

contágio e o aumento da mortalidade da população, diante disso, outras normas sanitárias foram 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

569 

criadas, por consequência, uma das ações vetadas era a realização de velórios. Dessa forma, o trabalho 

expõe ações realizadas com a mãe do beneficiário, que colaboraram para que ela conseguisse elaborar 

o luto, mesmo que não tenha passado pelos ritos de passagem e diante ao cenário atual. 

O relato de experiência é um estudo qualitativo, ou seja, é uma pesquisa que consiste na coleta 

de dados, através da observação e da escuta, que serão analisados, individualmente ou pelo grupo, a 

fim de compreender os fatos que circulam o cotidiano (GODOY, 1995). Para além disso, o trabalho 

usa da análise qualitativa, pois houve uma busca de compreender os fenômenos da mãe do 

beneficiário e de obter uma visão complexa e detalhada dos fatos ocorridos, conquistados a partir dos 

dados narrados por ela. Houve uma preocupação em entender os processos sociais, subjetivos, suas 

crenças, valores e as relações sociais e o significado em que traz de suas vivências, experiências e sua 

visão de mundo (KNECHTEL, 2014). Sendo assim, a escolha de atendimento dessa mãe partiu da 

perda recente do seu filho, ocasionando em encontros semanais e individuais, todas as quartas-feiras, 

com duração de três meses. O atendimento teve o intuito de estabelecer uma relação transferencial, 

de possibilitar a elaboração simbólica do luto e de colaborar com sua saúde mental. 

Para a discussão e a melhor compreensão dos dados qualitativos coletados, utilizamos da base 

da teoria psicanalítica e, dessa forma, recorremos à literatura de autores como Winnicott, Freud e 

outros teóricos psicanalíticos. A busca por esses saberes veio com o intuito de entender melhor como 

ocorre o luto e quais as melhores maneiras para passar por ele, além da questão “mãe e filho” e a 

importância dos rituais de despedida para a sociedade. Diante do que foi lido e apreendido, foi 

possível conduzir as conversas com a mãe de maneira mais eficiente. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Sobre o luto em tempos de pandemia, dois fenômenos têm sido observados naqueles que 

ficam. O primeiro seria em relação a não ter estado presente, “antes mesmo que sobrevenha a morte, 

uma dolorosa separação já se instaura entre a pessoa internada por COVID-19 e seus familiares pela 

interdição das visitas hospitalares, prática adotada na grande maioria dos hospitais” (DANTAS et al., 

2020 p. 519), sendo que esse fenômeno não podemos constatar, pois os atendimentos com a mãe do 

beneficiário se iniciaram logo após o falecimento do filho. O segundo advém da culpa pela 

contaminação, ou pelo menos a possibilidade de ter sido responsável, além da responsabilização do 

outro, em meio a um discurso político-sanitário efervescente. Nesse quesito, Dantas et al. (2020) 

afirmam que a culpa e a raiva voltam para o próprio enlutado, que viu seu ente querido acamar e 

falecer, ou então para o hospital e a equipe de saúde, que foram negligentes / omissos culminando na 
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morte. Em nossas conversas, há sempre recordações de vivências alegres, que se seguem da tristeza 

de não o ter mais, além da culpa em acreditar que poderia ter feito mais por ele. 

A despeito da situação relatada, foi feito um trabalho de acolhimento levando em conta todo 

o contexto momentâneo, deixando em aberto possibilidades de fala sobre o ocorrido. O atendimento 

virtual, a princípio, foi caminhando a passos lentos e encontrando dificuldades. A partir de Winnicott, 

os pesquisadores Januário e Tafuri (2011) discorrem sobre a relação transferencial e que ela pode ser 

estabelecida por meio da atenção a necessidades psicológicas e físicas do paciente, além de ser um 

processo gradual onde o self pode, aos poucos, assumir os riscos implícitos na experiência do viver. 

Sendo assim, a atenção constante e regular parece ter materializado uma relação transferencial a partir 

do primeiro mês, no qual a atendida teve a confiança de se expressar, como ainda não tinha feito, 

falar diretamente sobre sua perda e falar o nome do filho, uma vez que até então só usava os termos 

“ele” e “meu filho”. 

De acordo com Freud (op.cit.), o luto é marcado pela ambivalência; amor e ódio são 

despertados ao mesmo tempo, sendo necessária uma elaboração para, aos poucos, remover a libido 

do objeto perdido e ir fortalecendo o “eu”, caso contrário tornar-se-á em melancolia. Sendo assim, 

nos meses seguintes, foram aparecendo histórias do filho, momentos positivos e negativos deles 

juntos, além de questões pessoais que, a exemplo de outros estudos relacionados à temática, 

expressam sua maneira simbólica de lidar com o luto, significando-o através da sua fé e religiosidade, 

contando com elaborações afetivas que permanecem com ela mesmo na ausência do filho.  

Nos momentos finais, foram realizadas intervenções que voltassem seu investimento para ela 

mesma, que aparecia timidamente nos encontros. Contudo, por estarmos lidando com uma situação 

inesperada e que ocorreu durante o semestre, o tempo foi um adversário e limitou um maior 

desenvolvimento nesse quesito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo estudos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - (COLLUCCI, 

2006), os dados apontam para um aumento da expectativa de vida para pessoas com deficiência 

intelectual, a exemplo de pessoas com SD. Contudo, a expectativa ainda fica abaixo da população 

geral. Sendo assim, a atuação multidisciplinar do PQVT visa a promover a qualidade de vida para 

pessoas com deficiências em geral e seus responsáveis, pois ainda assim fica implícita a necessidade 

de cuidados com a saúde física e mental desse público em específico. 

A pandemia nos revelou a fragilidade humana frente à letalidade de um vírus. Seja do grupo 

de risco ou não, a vulnerabilidade e o medo perpassam, em algum grau, a vida de todos, que não 
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possuem mais garantias frente a dados empíricos e a medianas projetivas. Em meio a tantos 

protocolos de saúde, estamos vivenciando novas formas de relacionar, de sentir e de amar numa época 

em que a saúde mental tem sido bastante discutida devido a sua relevância na vida pessoal e 

profissional dos indivíduos e se tornou uma temática para a saúde pública. Nesse sentido, acolher o 

enlutado é de suma importância para sua saúde mental, não podendo ser restringido de debate, e todo 

nosso contexto pandêmico só evidencia ainda mais tal necessidade, uma vez que a distância e o 

isolamento nos desafiam a passar por situações completamente novas e pensar novas soluções. 

Como graduandos de Psicologia, buscamos viabilizar a reorganização mental da pessoa que 

chegou até nós através dos recursos possíveis, com o intuito de fomentar a elaboração simbólica 

daquela perda. Nesse sentido, o acolhimento foi bem-sucedido, tendo dado espaço para essa mãe 

verbalizar suas angústias e ressignificar vivências anteriores, apesar de percebemos a necessidade do 

encaminhamento para um atendimento terapêutico com profissionais da área, pois apareceram 

demandas que iam além do luto materno, como a perda dos pais, autoimagem e relação familiar que 

ainda precisam ser trabalhadas de forma contínua.  

Mesmo após o rompimento inicial de vínculo com o PQVT, que se dava pela participação do 

filho como beneficiário direto do projeto, continuamos o acompanhamento dessa mãe até que ela 

mesma foi se distanciando e estabelecendo novos vínculos relacionais com outros grupos. Dessa 

maneira, o estudo contribui para refletir sobre experiências de luto na pandemia e experiências com 

pessoas com deficiência, além de se dispor a buscar novas maneiras de intervenção e fomentar 

pesquisas, seja na extensão ou nas demais áreas de atuação. 
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O Desafio da “Clínica Ampliada” no Atendimento com o Uso da Libras no 

Núcleo de Apoio Multidisciplinar do CRAEI-RV em Betim/MG 
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RESUMO 
O Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais (NEPSSO) do Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas), unidade de Betim, desde 2019, mantém uma parceria com o Centro de Referência e Apoio 
a Educação Inclusiva Rafael Veneroso (CRAEI-RV), preparando as futuras profissionais para o trabalho na educação 
básica, considerando a lei 13.935/2019 e a importância de não patologizar as dificuldades da pessoa com deficiência 
(PcD) na escola. O Núcleo de Atenção Multidisciplinar (NAM) do CRAEI-RV atende alunos da rede municipal de 
Betim/MG encaminhados para atendimento psicopedagógico. Uma das monitoras do NEPPSO recebeu a demanda para 
atender uma adolescente surda, com a queixa da professora de ausência nas aulas, e queixa da família, de oscilações. O 
presente trabalho é o relato das dificuldades encontradas por alguém que sustentou um atendimento com uma adolescente 
de 16 anos com surdez profunda, usando a Língua Brasileira de Sinais (Libras), através de uma plataforma de 
videochamadas, ou seja, dependendo da tecnologia de rede sem fio, nem sempre tão estável quanto se necessitava. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Pessoa surda. Clínica Ampliada. Psicanálise em atividade de extensão. 

 

The Challenge of the “Extended Clinic” in the Service with the Use of Libras in 

the Multidisciplinar Support Nucleus CRAEI-RV in Betim/MG 

 
ABSTRACT 

The Center of Studies of Social-Psychological Processes (NEPSSO) of Pontifical Catholic University of Minas Gerais’ 

Psycology course (PUC MG), Betim’s facility, since 2019 maintains a partnership with the Center of Reference and 

Support to Inclusive Education Rafael Veneroso (CRAEI-RV) preparing future professionals to work in basic education, 
considering law 13.935/2019 and the importance of not pathologizing the difficulties of the person with disabilities at 
school. The Multidisciplinary Care Center (NAM) of CRAEI-RV serves students from Betim/MG municipal network 
referred for psycho-pedagogical assistance. One of NEPPSO’s monitors received a demand to attend a deaf teenager with 

the complaint of absence in class by the teacher and mood swings by the family. The present work is the report of the 
difficulties found by someone that sustained the service using the brazilian sign language (Libras) through a video calling 
platform, that relies on wireless network technology, which is not always as stable as needed. 
 
Keywords: Public Policies. Deaf Person. Extended Clinic. Psychoanalysis in extension activity. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais (NEPSSO) e o estágio profissionalizante do 

9º período do curso de Psicologia da PUC Minas, campus Betim (ambas experiências coordenadas 

pela Prof.ª Dr.ª Paula de Paula) têm mantido, nos últimos 2 anos, uma parceria com o Centro de 
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Referência e Apoios a Educação Inclusiva Rafael Veneroso (CRAEI-RV). A monitoria e o estágio 

fazem parte das práticas oferecidas na ênfase “Psicologia e políticas públicas” dessa unidade, com 

dois campos de atuação relevantes, principalmente depois da promulgação da Lei Federal 

13.935/2019, que garante atendimento de psicologia e assistência social a alunos da educação básica. 

Sabemos que, nas sociedades de capitalismo dependente como a do Brasil, um significante 

“público” tem reiteradamente significado “assistido”, de maneira que a função do Estado é 

basicamente a de discriminar as pessoas que estão excluídas do laço social, organizando políticas que 

diminuam as desigualdades sociais. 

O CRAEI-RV cobre toda a rede de ensino do município de Betim e está dividido em duas 

superintendências, a de Educação Infantil e a do Ensino Fundamental. A primeira visa oferecer uma 

educação que acolha a infância em suas necessidades e potencialidades, através do uso de 

metodologias lúdicas. A segunda busca garantir a melhoria da qualidade da educação de Betim, 

oferecendo, às instituições, toda assistência necessária ao bom desempenho de suas atividades, 

qualificando a formação em todos os níveis e etapas de ensino. 

Além desses serviços, o CRAEI-RV tem um Núcleo de Apoio Multidisciplinar (NAM), que 

atende especificamente os casos (da educação infantil e do ensino fundamental) que estão sem 

diagnósticos médicos, mas apresentam “problemas de aprendizagem” na escola. Esse Núcleo foi 

criado em 1994 com o objetivo de atender as demandas específicas de alunos com deficiências físicas, 

intelectuais, baixa visão, baixa audição, cegueira, surdez, transtornos globais, entre outras 

deficiências. O atendimento é realizado gratuitamente com o auxílio de profissionais das áreas de 

Fonoaudiologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia, no contraturno das aulas 

do ensino regular. 

Em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, o núcleo sofreu reestruturação e perda 

de pessoal e carece de profissionais para ampliar sua intervenção de maneira sistêmica, articulando 

escola, professora responsável, família e a rede de saúde mental do município. Foi para diminuir o 

impacto da carência de profissionais, no atendimento desse público, que o projeto de extensão ao qual 

se refere este trabalho se organizou, dando às futuras psicólogas oportunidades de desenvolver 

competências profissionais que as capacitem a enfrentar os desafios da busca por uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva. A monitoria é composta de quatro alunas, que atendem crianças que estão 

na fila de espera, e que nos são encaminhadas pela coordenadora do serviço, Sr.ª Clara Barcelos, 

dependendo de sua avaliação técnica. 

Um dos encaminhamentos foi a de uma adolescente de 16 anos com surdez profunda, que 

cursa atualmente o 9º ano, que vamos nos referir como “Pr” a partir de agora. Ela parou de frequentar 

as aulas, depois da interrupção do ensino presencial, causada pela pandemia, mesmo tendo a escola 
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se organizando para o atendimento das especificidades dos alunos surdos. Isso causou preocupação à 

equipe do NAM porque a família havia dito também que Pr apresentava um estado de tristeza, 

desânimo e alterações de humor. Entretanto, a família tinha assumido não possuir recursos para 

garantir a presença de Pr nas aulas on-line, mas se comprometeu em resolver o problema no início do 

ano de 2021. 

Quando o caso foi assumido pela monitora, no primeiro semestre de 2021, a aluna ainda 

permanecia ausente e a sua função era a de saber como iam as coisas e ajudá-la a superar as 

dificuldades que estivesse vivendo. O presente relato é o testemunho de uma clínica que tem sido 

“inventada”, diante o desafio de atender uma adolescente de 16 anos com surdez profunda, usando 

uma plataforma de videochamadas, que depende da tecnologia sem fio, a qual nos possibilite a 

comunicação pela Libras, ou seja, dependente de boa visualização dos sinais. O desejo da monitora 

pela clínica com surdos a fez aceitar esse desafio, ainda que não fosse fluente em Libras.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o atendimento do público específico do NAM é conhecida como 

“clínica ampliada”, que é o conceito básico da política de humanização do SUS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007). A “clínica ampliada” inspirou os profissionais da saúde a pensá-la como uma 

ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e equipes multidisciplinares. Esse 

conceito supera as dificuldades das práticas tradicionais, fundadas numa concepção abstrata de 

indivíduo que desconsidera o contexto social para além do grupo familiar, ou seja, exclui a escola da 

investigação e da intervenção. Souza (2007) diz que esse tipo de clínica é utilizado para demandas da 

escola para atendimento de alunos, nomeada como “orientação à queixa escolar”. 

O objetivo dessa metodologia é o de movimentar a rede de relações na qual emerge a queixa 

escolar que chega ao NAM, visando a sua superação. Essa rede tem como personagens principais, via 

de regra, a criança, a escola, sua família e o território, contando com a atenção básica das políticas de 

saúde e da assistência social. Foram seguidos alguns princípios técnicos tais como: obter e 

problematizar as versões de cada participante da rede; promover a circulação das informações 

pertinentes aos especialistas que cuidam do caso; identificar, mobilizar e fortalecer as potências 

contidas nessa rede para dar suporte na superação do sofrimento do sujeito. 

Quanto aos atendimentos de Pr, foram realizados uma vez na semana, às segundas-feiras, em 

horário acordado com a paciente e com a mãe. Os encontros foram realizados virtualmente por meio 
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do celular da mãe, uma vez que a adolescente não possui celular compatível com as necessidades do 

atendimento remoto. A comunicação foi feita por meio da Libras, através de diversas plataformas, e 

devido à instabilidade de internet, tivemos muitas dificuldades, já que necessitamos de boas imagens 

para a leitura dos sinais. Os relatos das sessões eram base para a supervisão do caso e foram 

organizados de maneira que, no final, produzimos um relatório que foi apresentado na reunião de 

avaliação do semestre de trabalho com a coordenação do CRAEI. Esse relatório contribuiu para o 

planejamento de intervenções que o NAM precisaria fazer para incluir a aluna nas atividades 

escolares, implicando a família, a direção da escola e a rede pública de atenção existente no território. 

 

2.2 Discussão 

 

Atualmente, ainda são encontrados poucos trabalhos que abordem o atendimento clínico de 

pessoas com surdez. A sociedade não é bilíngue em Libras e não está educada para a inclusão dessas 

pessoas que, como qualquer um, sofrem das angústias humanas frente a demanda de reconhecimento 

e de amor. A dívida da Psicologia com esse público é reconhecida, porque a formação universitária 

ainda se mostra insuficiente no preparo de profissionais qualificados para realizar esse serviço. 

Embora sejam poucos os incentivos acadêmicos, em 2019, a monitora iniciou um curso gratuito de 

Libras por um ano. Embora soubesse que não receberia um certificado, foi através desse curso que 

ela adquiriu a proficiência básica na língua. Além disso, também não possuía contato frequente com 

pessoas surdas, exceto por uma amiga que conheceu na universidade e que lhe ensinava muitos outros 

sinais durante as conversas. Para driblar a falta de contato e praticar a fluência, a monitora decidiu 

fazer outros cursos encontrados na internet.  

Quando a monitora foi até a sede do CRAEI-RV para acessar o prontuário de Pr, deparou com 

dados muito antigos e escassos, tais como um laudo médico com o diagnóstico de surdez profunda e 

a informação de que Pr havia frequentado o NAM quando tinha 5 anos, para iniciar sua alfabetização 

em Libras. De posse do número de celular da tia materna e madrinha, registrada como responsável 

no prontuário a monitora entrou em contato por mensagem de WhatsApp para agendar um encontro 

virtual a fim de se apresentar, bem como os objetivos de seu contato, buscando saber se haveria adesão 

da família ao tratamento.  

O encontro possibilitou a atualização da ficha de cadastro disponibilizada pelo CRAEI-RV 

onde foram conferidos os seguintes dados: data de nascimento, nome completo, nome dos pais, 

medicamentos utilizados, tipo sanguíneo, problemas de saúde, endereço residencial e laudos médicos. 

A entrevista de anamnese nos ajudou a entender melhor o caso. A tia nos falou de uma labilidade do 

humor, como também da “preguiça” que Pr demonstra para se levantar da cama e estudar. Ela diz que 
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a garota tem um celular, pelo qual consegue acessar o YouTube e Instagram, mas não possui 

WhatsApp por incompatibilidade do aparelho.  

A tia conta que a mãe engravidou na adolescência, fato que surpreendeu a ela e toda família. 

O início da gestação foi tranquilo, mas, quando a mãe descobriu que o pai estava com outra mulher, 

também grávida, ficou muito mal. No início da gravidez, a mãe fazia uso de bebidas alcoólicas, 

principalmente aos fins de semana e, ainda gestante, culpou a filha pelo abandono do parceiro. As 

condições nas quais se deram a relação da mãe com esse pai não ficaram claras, mas como a tia conta 

que a mãe de Pr também se culpava pela condição da filha ser “ilegítima”, já que o pai estava 

comprometido com outra mulher. Atualmente esse pai quase não tem contato com Pr e liga uma vez 

a cada dois meses para ter notícias dela.  

A mãe realizou o pré-natal e a criança nasceu sem problemas. Pr foi amamentada nos seios 

até 1 ano e seis meses, começou a engatinhar com quase um ano e andou com um 1 ano e 3 meses. 

Com poucos meses de vida, a família percebeu que Pr não reagia como as outras crianças e 

descobriram que ela tinha pouca audição. Aos 5 meses, teve meningite duas vezes, o que deteriorou 

ainda mais sua audição, provocando surdez profunda. Durante a infância, teve muitos problemas de 

saúde relacionados à asma e à bronquite e, ainda hoje, quando ela se gripa, a família se preocupa que 

possa evoluir para uma pneumonia. 

Na idade de entrar na escola, a família encontrou muitas dificuldades, pois nenhuma incluiu 

Pr e, só depois de muito tempo, ela iniciou os estudos em BH, onde não teve registros de problemas 

com a adaptação. Atualmente está com 16 anos, matriculada no 9º ano do ensino fundamental de uma 

escola no centro de Betim. A tia diz que ela é independente, gosta de sair e parece ter muitos amigos. 

Embora tenha restrições na comunicação, já que não fez acompanhamento fonoaudiológico e tem 

pouca capacidade de fazer leitura labial, ela gosta de estar entre as pessoas. Nesse encontro com a tia, 

percebeu-se que sua maior preocupação era com o estado de humor de Pr, pois a adolescente estava 

demonstrando muita tristeza e desânimo com a vida. Como ninguém sabe o que lhe “passa pela 

cabeça” (sic), a tia imagina que a sobrinha possa ter pensamentos suicidas. Nesse encontro, ficaram 

combinados dia e horário para atender Pr, pois era preciso contar com o apoio da família. 

No primeiro encontro com Pr, realizado através da plataforma do Google Meet, a monitora se 

apresentou explicando os objetivos de seu contato e a convidou para um “trabalho” juntas durante o 

semestre. Ela lhe disse que não era fluente na língua e perguntou se isso a incomodava, pois entenderia 

se ela não quisesse aceitar o convite. No começo, Pr estava muito quieta, talvez por não entender 

muito bem os objetivos e nem como a conversa poderia ajudar sua situação, mas respondeu 

positivamente aos encontros semanais. Nesse dia a qualidade de imagem – essencial para o trabalho 
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– estava muito ruim e por isso foi combinado que fariam a sessão seguinte pelo WhatsApp usando o 

celular da mãe. 

Desde então, Pr começou a se comunicar mais, apresentando sinais rápidos, alguns 

desconhecidos. A monitora solicitou que fosse mais devagar para que pudesse compreendê-la e para 

que explicasse o significado dos sinais que ela própria utilizava. Assim, a monitora descobriu que Pr 

usava sinais diferentes para as mesmas palavras. 

Cabe ressaltar que a Língua Brasileira de Sinais é ampla, e, assim como o Português, apresenta 

regionalismos (NASCIMENTO, 2021). Embora conhecesse, por exemplo, 3 sinais para “pai”, Pr a 

apresentou um quarto sinal desconhecido da monitora e a partir de então foi preciso compreender 

inicialmente a forma com que Pr se expressava, para só depois entender o sentido da conversa. A 

relação terapêutica foi por isso ficando cada vez mais íntima, na medida em que ambas procuravam 

se entender. Quando a monitora não compreendia algum sinal ou frase que Pr havia sinalizado, lhe 

pedia para pausadamente explicar melhor. Nesses momentos, Pr utilizava de classificadores, que são 

os sinais utilizados para descrever pessoas, objetos, verbos e animais. De acordo com Bernardino 

(2012), esses sinais diferentes para a mesma palavra são, por diversas vezes, confundidos 

erroneamente com mímica.  

A comunicação foi ficando cada vez melhor, pois agregou os sinais que ela apresentava e 

quando a monitora queria comentar algo cujo sinal não sabia, tentava reformular a frase para usar 

todos os sinais já conhecidos, buscando se fazer mais compreendida. Quando percebia que não era 

possível a reformulação, perguntava a Pr de que forma poderia dizer aquela palavra por meio da 

datilologia (alfabeto manual, soletração). Nesse ponto, pudemos perceber que Pr não compreendia 

muito bem a datilologia, pelo fato de isso depender de um conhecimento do Português. Quando ela 

utilizava desse recurso com a monitora, frequentemente soletrava a palavra de forma equivocada. As 

vezes conseguia compreender, mas às vezes não, de maneira que observamos uma pobreza simbólica 

na comunicação. Essa foi mais uma dificuldade de interação, pois os surdos mais letrados utilizam 

com êxito a datilologia. Para melhorar seus sinais e diminuir o apelo ao alfabeto manual, a monitora 

passou a conversar com uma amiga surda, ao menos uma vez na semana, e a assistir mais vídeos no 

Youtube em Libras para aumentar seu vocabulário.  

Ademais, embora os encontros virtuais sejam excelentes e de grande ajuda, principalmente no 

contexto vivido, eles apresentam suas limitações. Para uma boa comunicação, especialmente através 

da Libras, é imprescindível uma boa qualidade de internet. Diferentemente dos ouvintes, que, em 

conversas oralizadas, desligam a câmera para melhorar a qualidade do sinal e seguir normalmente a 

reunião, para o surdo, a imagem visual é a parte fundamental de sua comunicação. Além disso, a 

baixa qualidade de imagem da câmera não possibilitava que Pr fizesse leitura labial, consistindo em 
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mais uma das nossas dificuldades. Na única vez em que tentamos utilizar o chat do WhatsApp, 

durante a reunião, por conta de uma má conexão, Pr não conseguiu realizar a leitura, solicitando à 

mãe que entrasse na conversa. 

No decorrer das sessões, a ferramenta de WhatsApp acabou se mostrando ineficiente para a 

comunicação efetiva, uma vez que a imagem era muito ruim. Muitas vezes a internet de Pr não 

colaborava e o contato era perdido, interrompendo a sessão. Diante dessa adversidade, procuramos 

realizar nossos encontros através de uma plataforma mais leve, que a internet de Pr suportasse, e por 

isso migramos então para a plataforma Zoom, a qual se mostrou a mais eficaz, vistas as tentativas 

anteriores. 

O tratamento prosseguiu, mesmo com essas dificuldades, com Pr trazendo as questões de sua 

rotina e dinâmica familiar, o que nos possibilitou compreender que a demanda inicial não considerou 

como a vida da adolescente era difícil. Para assistir às aulas, Pr precisava usar o celular da mãe, que 

nem sempre tinha como emprestá-lo, por causa de trabalho ou por indisposição, como pudemos 

perceber quando Pr precisava dele para fazer as sessões. A hipótese formulada durante o semestre foi 

a de que a família não fazia questão de lhe dar um celular, pois, embora fosse evidente que isso a 

beneficiaria para estar em dia com a escola, também daria a ela independência para ter uma vida 

social. Como ela é muito interessada em fazer contato com a comunidade surda e não tem dificuldades 

em se relacionar com as pessoas, nossa hipótese para a “preguiça” observada pela madrinha em 

relação aos estudos e compromissos escolares é fruto do mau humor, tristeza e desmotivação que ela 

experimenta com sua vida. 

Pr nos conta que ela e a mãe não se dão muito bem, mas a comunicação com a família também 

é difícil. Apenas uma prima domina Libras e Pr não tem contato frequente com outros surdos ou 

colegas de escola. Como tem surdez profunda, não possui grande habilidade de leitura labial, situação 

que a incomoda e diversas vezes lhe tira a paciência. Para ela, não há saídas, pois, além de não 

conseguir manter comunicação efetiva nas reuniões em família, ainda não pode usar o celular porque 

a família se incomoda com isso. Todos estão o tempo inteiro conversando uns com os outros e ela se 

sente excluída e incompreendida. 

Embora a madrinha aparente maior interesse e preocupação com ela, falta o desejo da mãe 

que valide sua existência. Pareceu-nos que a mãe não ficou confortável com o atendimento 

psicológico provocado pela demanda de sua irmã (madrinha de Pr), embora tenha dado seu 

consentimento para que Pr participasse dos encontros que, entretanto, foram muitas vezes 

interrompidos pela má conexão de internet. As sessões serviram principalmente para entender melhor 

a dinâmica familiar e a situação de Pr, mas é preciso que ela tenha o direito de se socializar com 

outros surdos, seja pela via da tela, seja por encontros presenciais. Nossa função passou a ser a de 
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promover essa consciência junto à família e à escola, considerando a necessidade de ela ter prazer 

nas relações de amizade e assim possa ter disposição para o trabalho escolar. 

Pr fala que não tem muito contato com o pai, pois ele deve não querer aprender Libras “por 

medo ou vergonha”. Ela se sente sozinha nos encontros em família, dando como exemplo, um 

churrasco no qual participou e que ninguém sabia Libras. Sem ser considerada, acabou se zangando, 

perdendo a paciência com a situação e “gritando”. Ela usa essa palavra para dizer do quanto se sente 

chateada e se aborrece quando vê os outros conversando, mas sem que possa participar da interação. 

Quando falavam com ela, precisam usar o celular para digitar a mensagem ou ela tem que apontar 

para os objetos. É por isso que acaba tendo o celular como única companhia.  

A prima que sabe Libras é mãe de uma bebê que Pr sempre cita nas sessões, porque às vezes 

cuida dela. Pr conta que, quando ela tinha 13 anos, perdeu a avó materna de quem gostava muito. Ela 

morreu no hospital, pouco tempo após ficar doente, e Pr só soube da morte por ver a casa cheia de 

familiares lamentando a perda, e ainda se emociona ao falar sobre ela. Embora a avó também não 

soubesse Libras, ainda assim faziam muitas coisas juntas, como cozinhar, por exemplo. Em uma das 

últimas sessões, Pr aparece de cabelos cortados e com algumas mechas. Ela diz que a mãe está sem 

trabalhar, mas ela não sabe o porquê, já que sempre lhe faltam informações. Ela imagina que seja 

pelo medo da pandemia. Ao terminar o semestre, foi questionada se queria dar continuidade, e ela 

afirmou que sim. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a demanda inicial e os dados que Pr traz em nossas sessões, fica nítida a falta que 

faz estar incluída no desejo da mãe e da família, além do fato de merecer consideração especial por 

sua condição de surda. Essa falta de valor, sentida desde a vergonha que julga causar para o pai, se 

materializa no desinteresse da família em falar Libras e em não lhe proporcionar um celular com o 

WhatsApp instalado, já que é a rede social mais popular no Brasil atualmente. Com isso, a vida, que 

já é difícil, por ser Pr pessoa com deficiência (PcD), fica totalmente sem qualidade, se ela continuar 

impedida de se comunicar com amigos e professores por vídeo chamadas no WhatsApp. Por outro 

lado, a família se irrita com o fato de ela ficar apenas com o celular e alega que perderá o controle se 

ela puder usá-la livremente pelo aplicativo. 

A direção a ser dada pelo NAM ao caso (que continuará a ser atendido no próximo semestre) 

contará com três ações bem precisas. A primeira será a de intervir na dinâmica da família, de modo a 

promover autonomia para Pr melhorar sua autoestima e gosto pela vida. O medo da família de que 
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possa perder o controle da vida de Pr, já que ela é vista como muito sociável, é o mesmo que toda a 

família vive quando as meninas se tornam mulheres.  

Em segundo lugar, é preciso preparar a família para que possam prepará-la para ter 

responsabilidade para com sua sexualidade, de maneira a não repetir o destino da mãe, que engravidou 

dela muito jovem (com um homem comprometido), surpreendendo toda da família. Permitir-lhe o 

uso do celular, apesar do medo do que lhe possa acontecer, é necessário, pois lhe possibilitará ter 

contato com sites e comunidades de surdos, além do que já dissemos acima. Nossa aposta é a de que 

o celular com WhatsApp abrirá um mundo de esperanças para Pr, contribuindo para que sua tristeza 

e seu desânimo relatado pela família desapareçam. 

Será importante também que o NAM entre em contato com a escola para conhecer como esta 

está organizada para atender os surdos, pois é conhecido a imensa carência de profissionais que se 

comunicam em Libras. Assim, esperamos contribuir para que Pr se interesse pelos conhecimentos 

que a escola oferece. A terceira ação será a de ver se em seu território ela poderá encontrar pessoas 

surdas para que façam parte de suas relações sociais daqui para frente. Para isso, é preciso contar com 

o mapa que o serviço tem para entrar em contado com essa comunidade. Esse trabalho está por vir. 
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RESUMO 

O presente trabalho retrata a experiência de coordenação de oficinas virtuais com adolescentes, no Projeto de Extensão 
“Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas”, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A metodologia 

adotada seguiu o modelo de oficinas de intervenção psicossocial adaptadas para a interação virtual, sendo os encontros 
realizados por meio de videoconferências. O dispositivo do WhatsApp também foi utilizado como canal de apoio para a 
interação. Os procedimentos envolveram a pesquisa e a elaboração de materiais acerca de diversos temas, escolhidos 
pelos participantes e trabalhados dialogicamente em articulação aos eixos do Projeto. O planejamento global dos 
encontros exigiu a flexibilização diante de demandas emergentes no grupo e possibilitou o desenvolvimento, pelas 
extensionistas, de habilidades de coordenação do processo grupal. 
 
Palavras-chave: Intervenções socioeducativas. Adolescentes. Interação virtual. Processo grupal. 

 

Psychosocial workshops in the Sonoro Despertar Project:                          

coordinating virtual meetings 

 
ABSTRACT 

This paper portrays the experience of coordinating virtual workshops with teenagers, in the Extension Project “Sonoro 

Despertar: socio-educational interventions”, at the Pontifical Catholic University of Minas Gerais. The methodology 
adopted followed the model of psychosocial intervention workshops adapted to virtual interaction, with the meetings 
being held through video conferences. The WhatsApp device was also used as a support channel for interaction. The 
procedures involved the research and elaboration of materials on various themes, chosen by the participants, and worked 
out dialogically in conjunction with the Project’s axis. The global planning of the meetings required flexibility in face of 
emerging demands in the group and enabled the development, by the extension workers, of skills in coordinating the 
group process. 
 
Keywords: Socio-educational interventions. Teenagers. Virtual Interaction. Group Process. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas tem como objetivo oferecer aos 

beneficiários um espaço dialógico que contribua para a construção de autonomia, para o 
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fortalecimento de vínculos afetivos, para o desenvolvimento de habilidades e competências, para a 

expressão criativa e para outras potencialidades construídas no trabalho grupal. Seus beneficiários 

são alunos de flauta e membros da orquestra do projeto sociocultural Sonoro Despertar, que busca a 

educação através da música. Alinhados a uma proposta de formação humana integral, os objetivos de 

promoção de interdependência, de consciência crítica e cidadã, além da valorização da cultura de paz, 

pautam também as ações socioeducativas do Projeto de Extensão aqui apresentado. 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, é oferecida a cada semestre uma palestra interativa 

sobre música, conduzida pelo professor Oiliam Lanna, voluntário do Projeto, da qual toda a equipe 

extensionista participa juntamente com os adolescentes habituais das oficinas, além de outros alunos 

do Sonoro Despertar. No segundo semestre de 2020, essa atividade foi articulada ao tema gerador “a 

música e sua diversidade”, que mobilizou aspectos afetivos associados à vivência musical dos jovens 

e adolescentes, fomentando o aproveitamento das oficinas e a aquisição de novas aprendizagens 

musicais. Ressalta-se que a própria construção das oficinas em torno de temas geradores também se 

estrutura como uma contribuição interdisciplinar da pedagogia freireana. 

Este relato de experiência reflete sobre as vivências da equipe de extensão do Projeto Sonoro 

Despertar na condução de oficinas socioeducativas para jovens e adolescentes, realizadas 

virtualmente no segundo semestre do ano de 2020. Em decorrência das medidas de isolamento social 

adotadas diante da pandemia da COVID-19, foram buscadas formas de adaptação para que o Projeto 

se mantivesse ativo. Para isso, a equipe articulou tanto suas reuniões semanais de supervisão quanto 

os encontros realizados com os beneficiários por meio de plataformas virtuais, adaptando as 

dinâmicas interacionais habituais para a execução do trabalho. 

Mesmo com as adversidades impostas pela pandemia da COVID-19, o Projeto de Extensão 

“Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas” vem se dedicando aos objetivos fundamentais da 

Política de Extensão da PUC Minas, ressaltando-se as ações voltadas para “consolidar a 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão, efetivados em torno de programas e projetos 

construídos com base em critérios científicos, tecnológicos e em experiências comunitárias.” (PUC 

Minas, 2006, s./p.). Nesse sentido, a experiência de coordenação de oficinas psicossociais, ora 

relatada, articula as aprendizagens teóricas e técnicas desenvolvidas em sala de aula, particularmente 

as contribuições da Psicologia Social voltadas para as intervenções com grupos, com as habilidades 

de pesquisa necessárias para fundamentar, cientificamente, as intervenções e, ainda, para com a 

formação humana ética fundamental para atuar em práticas comunitárias. 
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2 METODOLOGIA 

 

Devido ao contexto das medidas sanitárias impostas para enfrentar a pandemia da COVID-

19, as intervenções passaram a ocorrer seguindo uma proposta de regime remoto. Isso se deu por 

meio da elaboração de videoconferências com material informativo, lúdico e educativo, associado 

aos eixos do projeto (rotina, ritmo, compromisso e constância), articulado a temas trabalhados 

anteriormente nas oficinas presenciais e à situação de ficar em casa em função do isolamento social. 

No formato virtual, os encontros continuaram a seguir o modelo de intervenção do projeto, já exposto 

por Lanna e colaboradoras (2020), que articula a realização de oficinas (AFONSO, 2006) com a 

metodologia de projetos (NOGUEIRA, 2001). 

Essa proposta foi feita de modo a dar sequência à promoção da autoconsciência vinculada 

ao conhecimento do contexto dos beneficiários, ao acesso aos bens culturais, à valorização da vida 

em família e em comunidade, por meio de projetos construídos conjuntamente pelos próprios 

participantes, nos quais eram tratados temas de seu interesse. Assim, a metodologia constou de 

pesquisa e de elaboração de material acerca dos temas propostos, como slides, vídeos, músicas e 

dinâmicas, os quais foram articulados aos objetivos do Projeto no sentido de promover o processo 

grupal pautado na perspectiva da interdependência. 

As atividades foram elaboradas a partir de planejamentos supervisionados feitos durante 

videoconferências entre a equipe extensionista, da organização das ideias em torno das temáticas 

sugeridas pelos próprios beneficiários, a pedido das moderadoras, sendo em seguida criado um roteiro 

referente a cada reunião programada, que depois de aprovado pela coordenadora era colocado em 

prática nos encontros on-line com os jovens e adolescentes. Nesses encontros, eram apresentados os 

materiais elaborados, de acordo com a temática escolhida, de forma dialogada e não engessada, 

objetivando estimulá-los ao debate, e, assim, promover reflexão crítica sobre as visões de mundo. 

Isso se dava de forma que, ao iniciarem as reuniões, as extensionistas ocupavam o lugar de fala, mas 

logo convocavam os participantes à livre circulação da palavra, por meio de perguntas e incentivos à 

reflexão. Assim, colocavam-se à vontade para exercer a fala e para expor suas percepções, opiniões 

e sentimentos sobre os temas discutidos. 

Além das videoconferências, a ferramenta do WhatsApp foi utilizada para agilizar o 

planejamento e o desenvolvimento das atividades pelo grupo de extensionistas. Esse dispositivo 

também foi utilizado para comunicações rápidas com os beneficiários, através de um grupo nomeado 

“Oficinas PUC”. Por meio desse dispositivo, antes de cada reunião com os jovens e adolescentes, 

foram enviados flyers pelas extensionistas, para divulgar os temas que seriam trabalhados e para 

reforçar o convite para a participação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho de intervenção psicossocial em pequenos grupos precisa contemplar a reflexão, a 

análise e o entendimento por parte dos participantes do grupo sobre sua dinâmica e atuação interna e 

externa, referente ao contexto sócio-histórico, à experimentação e à observação de seus vínculos 

sociais e afetivos, suas associações interpessoais, construídas e vivenciadas por meio da linguagem e 

da comunicação, e por fim, a percepção, o entendimento e a mediação dos processos deliberativos do 

grupo como um todo e de cada participante do grupo (LEWIN, 1988 apud AFONSO, 2002). 

Seguindo as proposições de Afonso (2006), a equipe extensionista do Projeto se assegurou de 

levar a cabo os objetivos estabelecidos para a intervenção psicossocial com os adolescentes e jovens 

participantes, quais sejam, o fortalecimento do interesse pela cultura, a consolidação de valores e 

atitudes associados à convivência cidadã, a capacidade de reflexão em grupo, e o desenvolvimento 

de suas formas de pensar, de sentir e de agir, além de respeito e de empatia. 

Ao longo de doze encontros, com uma média de nove participantes, foram levantados e 

trabalhados seis temas geradores, todos contemplando e favorecendo a construção intersubjetiva e 

reflexiva de conhecimentos para promoção da sociabilidade, da autonomia e da valorização da 

cultura. O número de encontros fez parte do planejamento global das oficinas, assim como os 

combinados como horário, plataforma virtual e duração.  

Como previsto, desde o primeiro encontro, houve desafios no que tange à interação dos 

beneficiários com a equipe, e tal situação exigiu que as extensionistas desenvolvessem mecanismos 

de flexibilidade para adaptar o planejamento e sua conduta enquanto facilitadoras. Como pontua 

Afonso (2006), no planejamento de cada encontro, tem-se o desdobramento do enfoque e das 

temáticas pré-estabelecidas, requerendo então, uma organização flexível. O facilitador deve se 

preparar para a condução, e estar apto às mudanças que surgirem no decorrer de cada encontro. 

O primeiro passo de aproximação com os beneficiários teve, como intermédio da técnica da 

expressão artística, adaptação do jogo dramático “objeto especial” (YOZO, 1996), objetivando a 

criação de um espaço de acolhimento e de identificação através de desenhos, seguida da roda de 

conversa virtual. Para a construção dessa dinâmica, foi disponibilizado um tempo para pegarem os 

materiais que cada um usaria na confecção de seu desenho e o tempo para elaborá-lo. A participação 

dos jovens foi de suma importância e assuntos como autoestima, empoderamento, futuro, amor e 

respeito foram apresentados e demandados pelo grupo, contribuindo para os próximos planejamentos 

da equipe de facilitadoras. O dispositivo grupal da roda de conversa, adaptada para o formato virtual, 

criou o espaço necessário para discussão e reflexão durante esse encontro e diversos outros. 
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Nessa retomada das oficinas em novo formato, foi proposta uma roda de conversa para refletir 

sobre a “comunicação virtual”, por uma demanda implícita voltada para o estabelecimento de 

combinados com os jovens e adolescentes sobre como seria a interação grupal. A partir do 

estabelecimento de um diálogo cooperativo, em algumas situações, as extensionistas se viram diante 

de demandas pessoais dos adolescentes e jovens que extrapolavam o contexto das intervenções 

socioeducativas planejadas. Nessas ocasiões, eram realizados encaminhamentos para a professora 

coordenadora, a fim de serem criadas alternativas para trabalhar com tais ocorrências. 

Um dos primeiros temas trabalhados foi o da “diversidade do linguajar brasileiro”. Em dois 

encontros, foram tratadas questões como preconceito linguístico, comunicação cibernética, variações 

linguísticas, expressões populares e humorísticas. A dinâmica adotada foi a “palestra interativa”, 

organizada a partir de recursos como brincadeiras, imagens de regionalismos, memes, gírias e piadas. 

Algumas dificuldades técnicas como a de compartilhamento de tela para apresentação dos 

slides na plataforma disponibilizada pelo projeto e a instabilidade da internet da equipe extensionista 

permearam esses encontros. Diante desses imprevistos, mais de uma vez houve necessidade de uma 

substituição repentina de uma das facilitadoras, que rapidamente precisava apresentar, à substituta, 

informações gerais sobre a execução do planejamento estabelecido, ressaltando mais uma vez o 

requerimento de flexibilidade. Apesar dos imprevistos próprios da interação mediada pelas 

tecnologias da informação e comunicação, a palestra interativa (AFONSO, 2006) propiciou muita 

participação dos jovens, particularmente nas brincadeiras de perguntas e respostas elaboradas pelas 

facilitadoras, promovendo a vivência do grupo como um todo integrado e conectado ao seu contexto 

mais amplo. 

O campo artístico foi bastante pautado nos encontros. Alguns temas demandaram mais tempo 

para serem trabalhados, sendo o da arte tratado em três etapas. Para a condução dessa atividade, a 

equipe de extensionistas adaptou a dinâmica do painel do grupo (AFONSO, 2006), propondo aos 

participantes que trouxessem objetos que remetessem à arte e a suas composições. Com isso, foi 

apresentada cada arte e com explicações reflexivas sobre o impacto que tal arte possuía na vida de 

cada um. Esses encontros demonstraram como os fenômenos intersubjetivos, expressados pela arte, 

são fundamentais para a articulação livre e a manifestação de sentimentos e emoções. Questões como 

ansiedade, expressividade, autorreflexão e política foram contempladas nos encontros, possibilitando 

a expansão dos diálogos posteriores, a valorização da escuta do outro e o fortalecimento dos vínculos. 

Considerando, juntamente com Pichon-Rivière (2012), que o vínculo é uma maneira afetiva 

pela qual cada sujeito se associa com o outro, criando assim uma conjuntura especial para cada 

momento. Ao longo dos encontros virtuais, foram estabelecidos vínculos significativos entre cada 

componente e o grupo como um todo, e ainda vínculos com as facilitadoras. Percebeu-se isso quando 
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muitos se identificavam com as vivências e posicionamentos de outros membros, ou se sentiam 

representados pelos conteúdos que eram suscitados. Com as facilitadoras, pôde-se notar que apesar 

de todos saberem que os papéis são distintos, constituiu-se um espaço de horizontalidade e de 

liberdade para trocas afetivas. 

A partir de demandas explícitas e implícitas de alguns beneficiários, como autocobrança, 

variações de humor, pressões externas, ansiedades, entre outras manifestações, a equipe extensionista 

considerou importante propiciar encontros que tratassem da temática “pensamentos automáticos e 

obsessivos, e gestão do estresse”. Num primeiro encontro sobre o tema, foi organizada uma palestra 

interativa, conduzida pela coordenadora do Projeto de Extensão, juntamente com uma extensionista. 

Esse encontro foi importante para que os jovens e adolescentes pudessem acolher suas emoções, 

nomeá-las e descobrir mecanismos para lidar com suas vivências. A palestra interativa permitiu a 

introdução de informações importantes para o cuidado com a saúde mental e abriu espaço para a 

compreensão das vivências particulares de cada participante e suas interrelações com as situações de 

vida. 

Num outro encontro, organizado fora do planejamento prévio e realizado depois do 

encerramento das oficinas, foi oferecida uma intervenção grupal, com técnicas psicossensoriais de 

relaxamento e gestão de estresse conduzidas pela coordenadora. Essa foi uma oportunidade de 

cuidado com a saúde mental dos participantes, fragilizados por meses de isolamento social, ensino 

remoto e ansiedade diante de expectativas sociais incorporadas, como a exigência de aprovação em 

exames e sucesso nas mais diversas realizações, demandas essas trazidas pelos jovens anteriormente. 

O tema de mais interesse dos jovens e adolescentes foi a “geração Tik Tok”. Foram 

desenvolvidas mesas-redondas e rodas de conversa virtuais que desencadearam reflexões sobre 

questões como superexposição da privacidade, autoestima, autoimagem, militância, vício, conteúdos 

ofensivos, entretenimento, dentre outros. Tal temática gerou discussões sobre cuidados a serem 

tomados, por meio de amostras de casos conhecidos por eles que denunciavam as problemáticas 

relacionadas a essa rede. Nesse sentido, foram pontuadas alternativas para prevenir os riscos a ela 

associados, como a divulgação de conteúdos mais positivos, que previnam o mal-estar e a toxicidade 

dessa rede, e que promovam e estimulem a postura crítica dos usuários. A condução dessa temática 

exigiu sensibilidade por parte da equipe, para não cair no risco de aconselhamentos e posicionamentos 

parciais acerca das discussões que emergiram nas discussões. 

Na sequência, o tema trabalhado foi articulado a outro, sobre “jogos e aplicativos virtuais e 

seus efeitos na saúde mental”, por meio da técnica de painel virtual. Os beneficiários apresentaram 

suas principais escolhas de jogos, e como interagiam com eles. A dinâmica dessa atividade foi 

constituída pela exposição feita pelos participantes sobre jogos diversos, seus objetivos e impactos, 
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seguida de debate pelo grupo. Alguns participantes realizaram a exposição utilizando-se de slides, e 

outros apresentando apenas oralmente. Alguns deles articularam a possibilidade de determinados 

aplicativos auxiliarem no desenvolvimento do hábito de leitura e na manutenção dos laços sociais por 

meio da interação virtual. As extensionistas faziam intervenções para provocar um debate reflexivo 

sobre os efeitos psíquicos que as diferentes dimensões dos jogos virtuais poderiam ocasionar. 

A coordenação dessas oficinas remete a três pontos considerados por Kurt Lewin como sendo 

essenciais para uma aprendizagem social ativa e participativa: 

 

[...] (1) a importância do papel ativo do indivíduo na descoberta do conhecimento, (2) a 
importância de uma abordagem compreensiva na intervenção, que incluía aspectos 
cognitivos e afetivos, (3) a importância do campo social para constituir e transformar a 
percepção social e o processo mesmo de construção de conhecimento. (LEWIN apud 
AFONSO, 2006, p.12). 

 

Tendo em vista tais considerações, pode-se afirmar que as interações, ainda que efetivadas 

virtualmente, possibilitaram ao grupo partilhar suas vivências nas oficinas e, de maneira geral, 

promoveram a construção de conhecimento significativo, o desenvolvimento de aspectos cognitivos 

e afetivos, além de transformação pessoal e grupal. 

As oficinas realizadas contribuíram para o desenvolvimento de habilidades das extensionistas, 

sobretudo, no papel de coordenação. Todo esse trabalho processual potencializou a autonomia da 

equipe e dos participantes do projeto. De acordo com Freire (citado por KIRA; MEDEIROS; 

SANTOS, 2017), a autonomia é entendida como a possibilidade de o sujeito social direcionar a sua 

história, construindo seu caráter crítico e reflexivo. Em outras palavras, a autonomia faz com que o 

indivíduo busque o entendimento de sua dimensão humana, social, política e educacional. O 

conhecimento adquirido pelos encontros levou a equipe extensionista a utilizar de recursos e aparatos 

que auxiliassem essa demanda da autonomia de cada beneficiário, permitindo a busca de um 

conhecimento autêntico e consciente para a construção do processo grupal. 

Contudo, uma das instâncias mais expressivas decorrentes do desenvolvimento das oficinas 

diz respeito ao caráter de pertencimento que os membros do grupo construíram com o tempo, que 

foram notados pelo retorno no fim do semestre, e pelas trocas contínuas de afeto, de gratidão e de 

saudade. Tal como observado por Afonso (2006), o pertencimento ao grupo, a promoção da interação, 

a articulação da livre comunicação, as atitudes e as relações que o grupo constrói foram aspectos 

experienciados nas oficinas socioeducativas, por meio de uma coordenação planejada e flexível. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As oficinas psicossociais trabalhadas nos encontros on-line com os jovens e adolescentes do 

Projeto Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas possibilitaram às extensionistas maior 

capacidade de elaboração e facilitação das oficinas. Nesse sentido, também foi possível, por meio da 

colaboração coletiva, o desenvolvimento da criatividade e da compreensão frente ao processo grupal 

(AFONSO, 2006). 

Diante dos desafios associados ao isolamento social, mostrou-se fundamental neste Projeto 

exercitar a solidariedade através de um trabalho socioeducativo e psicossocial, que fortalecesse não 

apenas os beneficiários, mas, também, o desenvolvimento de competências da equipe extensionista, 

para atividades que trabalhem com o coletivo. Além disso, buscou-se a promoção da autoconsciência 

dos participantes, o aprimoramento do conhecimento sobre seu contexto sociocultural, e a valorização 

dos vínculos já estabelecidos, no sentido de mantê-los mesmo durante as circunstâncias adversas que 

ora se apresentam. Portanto, em vista de um contexto sanitário que trouxe consigo exigências de 

adaptação ao novo, a condução das oficinas teve como finalidade a inserção do papel ativo do 

beneficiário em sua descoberta do conhecimento, o desenvolvimento de habilidade da equipe 

extensionista, a resolução e o enfrentamento dos desafios advindos do formato remoto das atividades 

do Projeto. 
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Prática de Promoção à Saúde com Pessoas em Situação de Rua                                           
no Projeto de Extensão Iepê Ómínira 

 
Regiane Helena Medeiros Braga1 

Poliana Renata Cardoso2 
 

RESUMO 
A prática de Promoção à Saúde é essencial para aumentar a qualidade e a expectativa de vida, além de conscientizar a 
população nos cuidados básicos e necessários para prevenção e disseminação de doenças. Este relato aborda as práticas 
realizadas na Casa Missionária Restaura-me localizada em Belo Horizonte (BH), e tem como objetivo discursar sobre a 
importância de realizar as práticas de Promoção à Saúde com a população em situação de rua de BH. Fez-se uma pesquisa 
quantitativa, nas bases CAPS e SciELO, com os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) “Pessoas em situação de rua”, 

“Falta de moradia”, “Políticas de Saúde”, “Promoção da Saúde”, e à Constituinte, com um recorte entre 2007 a 2019. 

Durante as visitas na Casa Missionária, desenvolvi programas educativos acerca dos cuidados com a saúde e a prevenção 
de doenças infectocontagiosas, além de aferir a pressão arterial e orientar sobre assuntos de saúde discutidos nas rodas de 
conversas. Ainda, apresentaram-se alguns temas pertinentes para ilustrar o que foi discutido. Sendo assim, o Projeto de 
Extensão proporcionou momentos de autonomia e de independência frente às práticas de melhoria à saúde na comunidade. 
Ademais, ampliou o olhar frente às situações que envolvem as Políticas de Saúde do País que se tornam um fator agravante 
para o cumprimento das Diretrizes Públicas, pois a Saúde é um direito de todos (independentemente da situação de 
moradia) e um dever do Estado. Logo, faz se necessário certificar a execução desses direitos, a fim de proporcionar a 
conscientização da população marginalizada que vive, atualmente, em situação de rua. 
 
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua. Falta de Moradia. Políticas de Saúde. Promoção da Saúde. 

 
Practice of Health Promotion with Homeless People in the                                             

Iepê Ómínira Extension Project 
 

ABSTRACT 
The practice of Health Promotion is essential to increase the quality and life expectancy, in addition to raising the 
population’s awareness of basic care and of practices for the prevention and dissemination of diseases¹. This report 

addresses the practices carried out at Missionary Shelter “Restore-me”, located in Belo Horizonte (BH), and seeks to talk 

about the importance of carrying out Health promotion practices with a homeless population in BH. A quantitative survey 
was carried out on the CAPS and SciELO bases, with the DeC’s “Homeless people”, “Homelessness”, “Health Policies”, 

“Health Promotion”, and the Constituent, with data from 2007 to 2019. During visits to the Missionary Shelter, I 
developed education programs in health care and in prevention of infectious diseases, in addition to measuring blood 
pressure and providing guidance on health issues discussed in the conversation circles. Moreover, it was presented some 
pertinent themes to illustrate what was discussed. Therefore, the Extension Project provided moments of autonomy and 
independence from the practices of improving Health in the community. Furthermore, it broadened the view of the 
situations involving the country’s Health Polices, which becomes an aggravating factor for compliance with Public 

Guidelines, as Health is a right for everyone (regardless of housing situation) and a duty of the Satate². Therefore, it is 
necessary to certify the execution of these rights in order to raise awareness of the marginalized population that, currently, 
lives on the streets. 
 
Keywords: Homeless People. Homelessness. Health Policies. Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o relatório do 1º Encontro Nacional sobre a População em Situação de Rua, ocorrido 

no ano de 2005 e desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

mediado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, definiu-se que a população em situação de 

rua são aqueles indivíduos fragilizados, com vínculos afetivos quebrados, grupos heterogêneos com 

diversas peculiaridades de vivências e experiências passadas, que compartilham, no dia a dia, 

situações de pobreza, precariedade e vulnerabilidades sociais, e que utilizam a rua como espaço de 

moradia e sustento, de forma temporária ou permanente (FRANCISCO, 2019). Pode-se dizer que o 

reflexo urbano concomitante com o processo imigratório no Brasil foram fatores agravantes para o 

aumento dessa população nas áreas centrais de grandes cidades, como Belo Horizonte. Entretanto, 

essa realidade refuta os Direitos Sociais presentes na Constituição de 1988, uma vez que ela assegura 

a todos os cidadãos: “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos 

desamparados” (CF., 1988, s./p.). 

Ademais, outro fator que também contribuiu para o aumento de pessoas em situação de rua, 

além da globalização, foi o avanço tecnológico. Isso porque ele cooperou para o aumento na 

desigualdade social, haja vista que pessoas com poder aquisitivo tiveram maior proveito da 

ferramenta, além disso, a expansão digital pode instituir conceitos sociais desfavoráveis, 

marginalizando as pessoas fragilizadas, tornando-as centro de preconceito e de discriminação. 

Acredita-se, nos dias atuais, que a forma capitalista de as pessoas pensarem e agirem favoreceu para 

a segregação de muitos indivíduos que, infelizmente, não conseguiram acompanhar essa transição no 

progresso social, e, por esse, motivo cresce-se a desqualificação profissional permitindo 

concomitantemente o aumento no número de pessoas desempregadas nas últimas décadas 

(OLIVEIRA, 2017). 

Segundo o último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o total de pessoas desempregadas no Brasil equivale a quase 12% da população, o que reflete 12,5 

milhões de pessoas em busca de empregos (IBGE, 2019). Sabe-se que o desemprego pode ser um dos 

principais motivos que leva o indivíduo a viver em situação de rua, contudo, esse percentual preocupa 

as Políticas Públicas, além de fortalecer as mazelas dos indivíduos desestruturados, tanto 

financeiramente quanto psiquicamente. Vale lembrar que a falta de recursos financeiros impossibilita 

o suprimento do cidadão com suas necessidades de vida básicas diárias e familiares, como 

alimentação e moradia. Dessa forma, o desequilíbrio orçamentário pode motivar as pessoas a procurar 

por ajuda em locais públicos da cidade, fortalecendo sua instalação nas ruas (CONASS, 2016). 
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Frente a essa realidade, entende-se que outros motivos como: ausência ou quebra de vínculos 

familiares, perda de algum ente querido ou perda de pessoas que são pilares da família, violência no 

âmbito familiar, perda da autoestima ou depressão, alcoolismo, uso de drogas ilícitas e doença mental, 

também impulsionam e motivam o indivíduo a residir nas ruas. (BRASIL, 2012). Ademais, a 

literatura corrobora que situações que promovam o estreitamento de vínculos com as pessoas em 

situação de rua continua sendo um grande desafio para a sociedade. É possível observar que, ainda, 

existe muito preconceito social; é comum alguns indivíduos ignorarem a presença dessa população 

ou até mesmo desprezá-los. Diante do exposto, é de extrema importância inserir, na comunidade, 

atividades educativas que orientem os Direitos Constitucionais a todos, sem descriminação, podendo 

assim garantir o acesso à informação e a cobrança aos benefícios que são resguardados, pela Lei, aos 

Órgãos competentes. 

Percebe-se que um dos reflexos pautáveis de exclusão social se correlaciona com a 

epidemiologia dessa população, em que as pessoas em situação de rua não possuem registros, dados 

ou censo demográfico no Brasil, logo, não são contabilizadas nos trâmites estatísticos e, por 

consequência, são negligenciados. Essa lacuna se justifica pela ausência de endereços fixos ou até 

mesmo documentos de identidade, tudo isso reflete na dificuldade de implementação dos Direitos 

Constitucionais e de ações educativas que promovam o bem-estar e a qualidade na saúde. Sendo 

assim, pessoas em situação de rua, infelizmente, são, por algumas vezes, esquecidas pelas Políticas 

Públicas de ação social, o que resulta na constante marginalização desses cidadãos (NATALINO, 

2016). 

Acredita-se que, ao estudar essa população, certifica-se que há uma predominância de homens 

nas ruas de Belo Horizonte. Outros destaques são a prevalência de pessoas da cor parda e 

alfabetizados, alguns até praticam algumas atividades renumeradas como, por exemplo, catador de 

produtos recicláveis (BRASIL, 2009). Contudo, sabe-se que, apesar de mesmo alguns possuírem 

estudos e qualificação, a maioria não consegue empregos legalizados, seja por falta de vagas e 

falência em empresas e em indústrias, seja por comportamentos flutuantes do indivíduo, devido aos 

vícios comumente encontrados entre eles, como as drogas ilegalizadas e o álcool. Fica claro que a 

ausência de uma fiscalização governamental para apuração das formas e dos recursos de vida dessa 

população dificulta a elaboração e a implementação de ações que assegurem a plena cidadania 

(SASSE; OLIVEIRA, 2019). 

Frente a isso, considerando que a população em situação de rua vive sem amparo público 

eficiente tanto no âmbito da saúde quanto no social, faz-se necessário o auxílio de órgãos não 

governamentais (ONG) para realizar atividades que conscientizem essa população em relação à 

promoção à saúde e à prevenção de patologias, garantindo-lhes um pouco de conhecimento sobre a 
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saúde e o autocuidado. Por esse motivo, ao participar do Projeto de Extensão Iepê Ómínira: Direitos 

Humanos, foi possível contribuir com um pouco de conhecimento e de cuidados a esses indivíduos 

fragilizados, enfatizando as práticas de Promoção de Saúde com intuito de assegurar qualidade de 

vida e propiciar momentos de humanidade e de dignidade àqueles marginalizados. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar as fragilidades encontradas na 

situação dessas pessoas que vivem em situação de rua, assim como a importância da estimulação da 

educação à saúde, haja vista que essa população é vulnerável a diversas doenças infectocontagiosas 

passíveis de serem evitadas. 

 

2 MÉTODOS 

 

Este relato é fruto de uma vivência no Projeto de extensão Iepê Ómínira, no período de agosto 

a novembro de 2019, coordenado pelo professor do curso de psicologia Bruno Vasconcelos de 

Almeida da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), campus Coração 

Eucarístico. Produções referentes à temática, no bojo desse Projeto, permitiram uma análise 

bibliográfica comentada, na qual se correlacionou a realização das atividades educativas e sua a 

importância nos quesitos que promovam a saúde entre pessoas que vivem em situação de rua na 

cidade de Belo Horizonte, assistidos pela Casa Missionária Restaura-me. 

As tarefas foram desenvolvidas por meio de apresentações interativas e dinâmicas, sobre 

assuntos acerca da saúde, rodas de conversas coletivas, aferição da pressão arterial e bate-papo 

individual com aqueles que sentiam necessidade de aprofundar as individualidades pessoais. Ainda, 

realizou-se uma pesquisa nas bases de dados científicos (CAPES e SciElo), com os descritores 

“Pessoas em situação de rua”, “Falta de moradia”, “Políticas de Saúde”, “Promoção da Saúde”, além 

do acesso à Constituinte. Todos os artigos se referem aos últimos 12 anos (2007 a 2019) – exceto a 

Constituição de 1988 –, totalizando 20 artigos, e utilizaram-se 08, além de consulta em sites de 

notícias e estatísticas, como o do Ministério da Saúde e do IBGE. para realização da revisão 

bibliográfica e construção do presente artigo. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

Moradia, emprego e saúde são variáveis fundamentais para que os cidadãos em geral tenham 

dignidade para viver. Contudo, para a população em situação de rua, são aspectos essenciais para sua 

sobrevivência, já que a falta ou deficiência em alguma dessas áreas pode ser justamente a causa de 

sua condição social e atual. Nessa lógica, apesar de existirem Políticas Públicas direcionadas aos 
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desabrigados, infere-se que essas não são tão eficazes, pois não levam em consideração a 

heterogeneidade do povo de rua (MPCE, 2015) 

Ademais, corroborando a validação dessa afirmação, o senador Paulo Paim (PT-RS), sob a 

informação de Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo SUAS), estima que um número 

de 102 mil pessoas, referente ao ano de 2016, está em situação de rua. Algumas hipóteses afirmam 

que esse valor vai aumentar muito se realmente se efetuar a pauta de reforma trabalhista e a reforma 

da previdência. Para o senador, é preciso estipular o perfil dessa população e traçar metas que 

ofereçam tratamento para pessoas em dependência química e que vivem nas ruas, além de encaminhá-

las para os serviços sociais, subsidiar programas acessíveis de moradia, como aquele do aluguel 

social, e capacitá-las com o mínimo de preparação para entrarem no mercado de trabalho (SASSE; 

OLIVEIRA, 2019). Entretanto, essa realidade talvez seja um ponto inalcançável no momento, já que 

essa população específica, ultimamente, está desprotegida pelas Leis Constitucionais. 

Embora exista a possibilidade de descontinuidade das Políticas Públicas em atender às 

necessidades das pessoas em situação de rua, acredita-se que alguns recursos voluntários sociais 

tendem a amparar os indivíduos inseridos nesse contexto e, ao mesmo tempo, conceder um pouco de 

cidadania e de bem-estar. 

Como experiência de extensionista do Projeto Iepê Ómínira, tem-se a oportunidade de 

conhecer a Casa Missionária Restaura-me, localizado na Rua Araxá, nº 120, Lagoinha, Belo 

Horizonte. Essa residência oferece, das segundas às sextas-feiras, almoço para um número estimado 

de 100 pessoas por dia, além de banho, atendimento com assistente social e encaminhamento para 

abrigo, albergue e casa de recuperação (Localizada na cidade de Barbacena, para aqueles que 

manifestam vontade de parar com o vício de qualquer droga e/ou álcool). Ademais, atualmente, a 

Casa Missionária se mantém por doações e por serviços de mão de obra voluntária, pessoas que 

auxiliam na manutenção e no funcionamento das atividades. Além do mais, nesse recinto, as 

acadêmicas da PUC Minas, de diversos cursos – Medicina, Psicologia, Direito, Enfermagem e 

Assistência Social –, extensionistas do Projeto Iepê Ómínira: Direitos Humanos, têm a oportunidade 

de desenvolver atividades educativas e práticas de Promoção à Saúde com os indivíduos 

frequentadores da casa. Como colaboração na casa, atuam como extensionistas, com carga horária 

variável, com o objetivo de promover a saúde na população assistida. O Projeto teve início em agosto 

e término em novembro de 2019, e, durante esse período, foi possível fortalecer vínculos com a 

população e desenvolver atividades educacionais pertinentes para a manutenção da qualidade de vida, 

que promoviam a educação em saúde. 

Outro ponto importante, que estreitava ovínculo com essas pessoas, é o de que alguns assuntos 

tratados foram demandas da própria população, e isso faz refletir o quanto eles sentem a necessidade 
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de aprender um pouco mais sobre um determinado assunto que, muitas vezes, pouco conhecem. Os 

indivíduos frequentadores da Casa participavam das práticas educativas antes do horário pré-

determinado do almoço, ou seja, das 10 às 12 horas. Nesse intervalo, o grupo era convidado a 

participar das rodas coletivas de conversas ou de bate-papo individual, geralmente, a(s) 

extensionista(s) atendiam a necessidade da população, podendo atuar sozinha ou em parceria com 

uma extensionista de outro curso. 

Para mais, a participação nas práticas de promoção desenvolvidas na Casa ocorria duas vezes 

por semana: no primeiro dia, fazia-se parceria com o Curso de Psicologia nas discussões coletivas 

das rodas de conversas e, nos atendimentos individuais, somente para aqueles que sentiam vontade e 

necessidade de conversar. Já no segundo dia, realizava-se uma apresentação dinâmica e interativa 

sobre diversos assuntos no âmbito da saúde (tuberculose, hepatite B, cuidados com os pés, sarampo, 

câncer, sinais de pressão alta – hipertensão – e locais de referência para o atendimento), no espaço 

em que o grupo de pessoas em situação de rua aguardava pelo almoço. Nesse local, a abrangência da 

população era maior, já que todos eram convidados a escutar e a participar do debate em questão. 

Além do mais, ao final das discussões, era ofertada a aferição da pressão ao público assistido, e alguns 

indivíduos solicitavam uma conversa individual após o almoço ou a discussão de um tema específico 

para a próxima semana. 

Ademais, estratificando um pouco os assuntos abordados durante o período de permanência 

(da extensionista coautora deste relato) no Projeto, houve discussões sobre: “Sarampo: a importância 

de estar em dia com a vacinação”; “Como andam nossos pés?”; “Cuidados básicos com os pés”; 

“Tuberculose: um foco na realidade”; “Hepatite B: como prevenir?”; e, por fim, “Como surge o 

câncer?” Em alguns encontros, a extensionista fazia as medições de pressão arterial (PA), dava 

orientações sobre controle de PA, sobre sinais e sintomas de PA elevada, e acerca de locais de 

atendimento em caso de crise hipertensiva.  Ainda, nos encontros em parceria com a extensionista do 

Curso de Psicologia, realizavam rodas de conversas com participação de pessoas que sentiam a 

necessidade de conversar um pouco sobre seus medos, dramas, limitações, vontades e alucinações 

que os atormentavam. Durante essas rodas, houve da oportunidade de aprender a escutar as queixas 

apresentadas pela população e de compartilhar de atendimentos humanizados de compreensão e 

reflexão. Logo, pôde-se presenciar que, muitas vezes, as pessoas em situação de rua só querem ter 

atenção, sem preconceito ou discriminação, e esses momentos levam os extensionistas a refletir sobre 

o quanto esses indivíduos são totalmente banalizados em suas demandas de excluídos da sociedade, 

e como isso causa um sentimento de opressão sobre essas pessoas. 

Pode-se dizer que esse interesse despertado pela a população de rua da Casa Restaura foi ponto 

crucial para incentivar os extensionistas quanto aos assuntos voltados para a educação em saúde. 
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Assim como diz a carta de Ottwava, “A promoção em saúde se define por um processo de capacitação 

da sociedade nas práticas realizadas para sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação social, a promoção transcende um estilo de vida saudável e atinge um patamar de bem-

estar social” (BRASIL, 2002, s./p.). Todas essas atividades realizadas na Casa Missionária podem 

proporcionar momentos de interação, de discussão e de estreitamento de vínculos, além de dar uma 

oportunidade de levar o conhecimento ao público sem preconceito ou discriminação. 

Frente a essa realidade, é preciso reinserir essa população na dignidade social e, para isso, é 

necessária a articulação de políticas públicas com órgãos não governamentais e com a sociedade. 

Essa articulação é importante, pois permite que a população em situação de rua tenha acesso aos 

serviços sociais e assistenciais de qualidade, além de impor medidas de resolução prioritária de 

determinadas populações com grande risco de vulnerabilidades (SOUZA; SILVA; CARICARI, 

2007). Sendo assim, a coletividade social permite uma maior cobrança governamental em relação aos 

direitos resguardos na Lei, mas, para isso, o preconceito e o senso comum acerca da população em 

situação de rua precisam ser aniquilados para que as práticas de cidadania sejam resgatadas para esses 

indivíduos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que há muito a se fazer pela população em situação de rua, mas ainda não há 

efetividade ou avanço na perspectiva de vida desses desabrigados. O despreparo da sociedade em 

aceitar essa triste realidade colabora para o enraizamento da exclusão social, e isso dificulta qualquer 

conquista de reinserção social. 

Embora sejam feitas atividades isoladas de solidariedade e de promoção à saúde, tais ações 

ainda não são suficientes para suprir as necessidades dos indivíduos que residem nas ruas. A 

participação temporária na Casa Missionária Restaura-me possibilitou aos extensionistas 

conscientizarem uma pequena população, e partilhar de momentos de harmonia e de bem-estar. 

Acredita-se no quanto é relevante desenvolver projetos educacionais e orientadores com esse público, 

já que é uma população vulnerável, entretanto, com potencial para controle na disseminação de 

doenças infectocontagiosas. 

Outro destaque importante, nessas atividades desenvolvidas, são o incentivo e a orientação da 

população em relação à busca por ajuda e por tratamento quando estiverem susceptíveis a 

determinada patologia, ou com sinais de mal-estar, sempre tentando alcançar a Promoção à Saúde 

com intuito de reduzir suas fragilidades no âmbito da saúde. 
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Música e Crianças com Deficiência Intelectual: uma abordagem lúdica 
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RESUMO 

O presente estudo relata as experiências de uma prática extensionista realizada durante o 1º semestre letivo de 2021, por 
acadêmicas dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, por meio 
do Projeto Qualidade de Vida para Todas (PQVT). Este relato apresenta diferentes abordagens utilizadas nas aulas 
remotas de um aluno com Síndrome de Down (SD). O estudo tem como objetivo descrever uma experiência 
multidisciplinar, uma abordagem lúdica para crianças com deficiência intelectual. Os encontros foram realizados 
semanalmente, sempre utilizando a música de forma lúdica, e eram apresentados temas diferentes a cada aula, para que 
os atendimentos virtuais não se tornassem repetitivos e/ou monótonos. Após esse período, podemos perceber que essa 
estratégia metodológica em aulas com Crianças com Síndrome de Down auxiliou na disciplina durante os atendimentos, 
no aumento do foco, além de melhorar na relação professor-aluno. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down. Extensão Universitária. Atendimento Virtual.  

 
Music and Children with Intellectual Disabilities: a ludic approach 

 
ABSTRACT  

The present study reports the experience of an extension practice carried out during the 1st semester of 2021, by academics 
of the Physical Education and Physiotherapy courses of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais, through the 
Quality of Life for All Project (PQVT). This report presents different approaches used in remote classes of a student with 
Down Syndrome (DS). The study aims to describe a multidisciplinary experience in a ludic approach for children with 
intellectual disabilities. The meetings were held weekly, always using music in a playful way, and different themes were 
presented in each class so that the virtual assistance did not become repetitive and/or monotonous. After this period, we 
can see that this methodologic strategy, in classes with Children with Down Syndrome, helped in the discipline during 
the sessions, in increasing the focus, in addition to improving the teacher-student relationship.  
 
Keywords: Down Syndrome. University Extension. Virtual Service. 

5 

INTRODUÇÃO  

 

Este estudo relata uma experiência multidisciplinar compartilhada por meio da extensão 

universitária através do Projeto Qualidade de Vida para Todos (PQVT) junto com a Pró-reitoria de 
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Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Geraias (PROEX PUC Minas), que oferece 

atividades aquáticas para pessoas com deficiência, sendo elas físicas, intelectuais, múltiplas, visuais, 

auditivas e transtornos. Está em execução desde fevereiro de 2014 e conta com a participação de 

acadêmicos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia. Devido à 

pandemia decorrente do COVID-19, a universidade entrou em regime letivo remoto (RLM) a partir 

de 17 de março de 2020, e foi necessário que as aulas fossem adaptadas e passaram a ser oferecidas 

de forma virtual por meio de aplicativos de celular, com videochamadas pelo WhatsApp e pela 

plataforma Google Meet. Assim, os horários pré-estabelecidos foram mantidos e continuaram 

acontecendo as aulas às terças e sextas-feiras no período da tarde. 

Neste Projeto de Extensão, oferecido pela Universidade, é possível vivenciar tipos de 

deficiências presentes na sociedade, como a Síndrome de Down, deficiência Visual e Autismo. 

Segundo Patterson e Costa (2005), a Síndrome de Down constitui a principal doença de alteração 

cromossômica associada à deficiência intelectual, porém, as alterações que essa condição de saúde 

provoca não se limitam apenas a uma dificuldade no intelecto. Dessa forma, a necessidade de buscar 

alternativas que estimulem o cognitivo desses indivíduos se faz necessária. Assim, a abordagem 

musical, ou também chamada de musicoterapia, traz importantes recursos de estimulação com 

desenvolvimento da área cognitiva, sensório-motora e afetiva (RAVAGNANI, 2009).  

A partir das vivências no projeto de extensão universitária PQVT em modo de aulas remotas, 

este estudo tem como objetivo relatar e descrever as experiências multidisciplinares com o uso da 

música na abordagem do aluno com Síndrome de Down, compartilhando os benefícios que essa forma 

de trabalho trouxe para o aluno. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A Extensão Universitária é uma ação da universidade e da comunidade que possibilita 

compartilhar com o público externo os conhecimentos adquiridos com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos pela instituição: combina o conhecimento científico gerado nestes com as necessidades 

da comunidade em que está inserida a universidade, interagindo e transformando a realidade social.  

A Extensão tem como objetivo promover o desenvolvimento social, por meio de projetos e 

programas que levem em conta os saberes e práticas populares, garantindo a igualdade de direitos, o 

respeito às pessoas e a sustentabilidade ambiental, e os valores democráticos da sociedade. Além de 

sua importância como auxiliares à formulação de políticas públicas, os projetos de extensão 

universitária também devem servir como uma ferramenta de inclusão social, aproximando a 

comunidade acadêmica das comunidades vizinhas. 
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A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética que 

ocorre devido a uma mutação cromossômica. Os indivíduos com SD, em vez de ter dois cromossomos 

no par 21, possuem três e sua presença determina algumas características físicas, como pregas 

palpebrais para cima, olhos puxados, sobrancelha unida, base nasal plana, face aplanada, protusão da 

língua, orelhas pequenas, cabelo fino, dedos curtos, pé plano, hipotonia, frouxidão ligamentar e 

excesso de tecido adiposo na região do pescoço; outras condições que podem estar envolvidas são o 

desenvolvimento intelectual lento, refluxo, apneia do sono, e problemas cardíacos congênitos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Para preservar o anonimato do beneficiário, este receberá o nome de JJ ao longo do 

desenvolvimento do relato. JJ possui diagnóstico de Síndrome de Down, e apresenta características 

marcantes da síndrome, sendo elas a cabeça levemente arredondada, olhos puxados, língua protusa e 

de tamanho maior que o normal, uma suspeita de hipotonia dos membros e amplitude articular maior 

que o esperado. As aulas na companhia do JJ, de 6 anos de idade, se iniciaram no dia 06/04/2021 e, 

desde então, acontecem às terças–feiras, no horário de 14:30, com duração de 30 minutos, por meio 

da plataforma Google Meet na presença dos alunos estagiários da raia 1 e do responsável do aluno. 

Os encontros têm como objetivo estimular o beneficiário a desenvolver habilidades motoras, 

cognitivas e interativas. 

Durante esse período de convivência, foi possível identificar que o aluno em questão 

apresentava uma maior afinada musical pelo estilo eletrônico, em que movimentava todas as 

articulações do corpo e muitas vezes pulava em superfícies instáveis trabalhando também o seu estado 

de equilíbrio. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo contou com a criação de diferentes abordagens para que fossem feitas tentativas de 

sucesso, ou seja, tentativas em que o aluno recém-chegado ao Projeto respondesse de forma 

participativa nas estratégias usadas durante as aulas. Portanto, a fim de alcançar os objetivos 

propostos, foram desenvolvidas algumas estratégias por meio do uso de músicas, de cartilhas 

demonstrativas e de circuitos funcionais para serem realizados em casa, com os objetos que 

despertassem interesse do beneficiário.  

As cartilhas tinham diferentes propósitos, entre os quais se pode citar o reconhecimento de 

animais, meios de transporte, início da alfabetização com exemplos de animais para cada sílaba, 

higienização pessoal, com formas geométricas, números e reconhecimento familiar. As canções 
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infantis selecionadas falavam sobre animais, partes do corpo e algumas foram para recompensa do 

aluno quando ele realizava a atividade de forma adequada. 

Os horários destinados para o aluno não possuíam uma sequência de exercícios a serem 

trabalhados e aconteceram no período do dia 06 de abril até 01 de junho de 2021, pois as intervenções 

dependiam da disposição que o beneficiário apresentava no momento da aula. Muitas vezes, era 

iniciado o atendimento com cartilhas e, quando o aluno não respondia com a devida atenção, era 

usada a abordagem musical e, posteriormente, retornava-se para a tentativa da cartilha. 

Durante as aulas dadas para o aluno, foi observado que seu comportamento era bem 

imprevisível, por isso as aulas eram diferentes, mas todas com músicas para que a atenção dele fosse 

dedicada inteiramente à aula.  Sabendo que uma das características da Síndrome de Down pode ser a 

hiperatividade, com as cartilhas e principalmente com as músicas, conseguimos atrair a atenção do 

aluno além de realizar exercícios com ele. Sendo assim, foi criada uma tabela com todos os encontros 

com o aluno e o que realizamos com ele. 

 

Tabela 1 - Descrição das atividades realizadas nos encontros virtuais 

Data da Aula Exercícios Realizados 

06/04/2021 
Reconhecimento do beneficiário e como ele se adaptou à equipe do projeto. Foi percebido grande interesse por meios de 
transporte e a mãe relatou que o aluno gostava de músicas mais agitadas. 
Houve uma intercorrência durante o encontro porque o aluno dormiu repentinamente.  

13/04/2021 
A aula foi iniciada com as cartilhas, no dia, foi a dos animais. Pediu-se para que ele falasse qual era o animal e reproduzir 
os sons. Foi utilizada a ajuda de músicas para o diálogo com os extensionistas e com os estagiários. 

20/04/2021 
Foram utilizadas duas cartilhas, sendo uma de transportes e outra de vogais. Observou-se que o beneficiário estava 
cansado, portanto houve um trabalho maior com músicas (Alok, David Guetta e Avicii foram artistas selecionados). 

27/04/2021 
Durante a aula, foi feita uma atividade com potes de plástico para encaixe com o aluno, logo depois, compartilhou-se 
uma cartilha sobre as cores. Uma extensionista da raia mostrou um cavalo de brinquedo que faz sons e o aluno se 
interessou bastante, em seguida colocou-se uma música infantil (Kaboochi e Sing), o aluno dançou, cantou e se animou.  

04/05/2021 
A aula iniciou com uma cartilha sobre higiene pessoal. Com a ajuda da mãe, ele escovou os dentes, lavou as mãos e 
passou álcool em gel. Foram utilizadas músicas como Kaboochi (Boom Buddies), Lavar as Mãos (Palavra Cantada), 
Hear me Now (Alok), Estátua (Xuxa).  

11/05/2021 
Houve uma concentração maior na explicação da cartilha juntamente com as histórias inventadas pela extensionista; a 
interação com a música hoje foi boa, mas melhorou ao final da aula quando o aluno dançou junto com a extensionista. 

18/05/2021 
No início da aula, ocorreu a apresentação da cartilha e de contos de histórias e, logo após, tocaram-se músicas do gosto 
do aluno. Obteve-se resultado em duas músicas: ABC Hip Hop Song e Baby Shark.  

25/05/2021 
Foi solicitado que o aluno realizasse exercícios por meio da ludicidade com foco e ritmo nas músicas infantis que o aluno 
gosta, mas não houve muito sucesso, pois, o JJ estava irritado e com sono. 

01/06/2021 

Aula de contação de histórias de animas com utilização de bichinhos de pelúcia que a mãe separou em casa. JJ 
demonstrava os respectivos barulhos dos animais trabalhados (cavalo, porco, tigre, lobo e macaco). Ao final, foram 
tocadas Música dos Macacos e Dona Aranha modificada, durante as quais o beneficiário imitou toda a animação que se 
passava nos vídeos das respectivas músicas. Houve a participação de todas as extensionistas durante a aula. 

Fonte: Elaborado pelas Autoras. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

603 

4 DISCUSSÕES  

 

As aulas foram programadas pelas extensionistas e foi elaborada uma tabela com o 

planejamento das atividades realizadas durante o período, referente ao tempo de desenvolvimento 

deste relato de experiência. Os encontros não seguiam uma ordem, pois a abordagem com o 

beneficiário precisava criar uma conexão, em que ele se mostrasse interessado e com participação 

ativa nas atividades propostas. Dentro desse aspecto, foi observado que as músicas mais agitadas e 

alegres visivelmente tinham maior impacto e despertavam maior interesse dele, que respondia com 

dança e, portanto, eram trabalhados a ativação de diferentes grupos musculares, o equilíbrio e a 

coordenação motora grossa. 

Além disso, observou-se que as instruções dadas por apenas uma extensionista, mantendo, 

portanto, apenas uma câmera aberta, apresentaram melhor aceitação pelo aluno, que conseguia se 

organizar e concentrar para realizar a imitação dos movimentos propostos pela extensionista. É 

importante destacar que, em algumas aulas, o beneficiário estava cansado por já ter realizado alguma 

outra atividade remota no mesmo dia e, com isso, foram precisos ajustes nas programações de 

atividades. 

No último encontro (01/06/2021) com o aluno, até a elaboração deste relato, houve uma 

conexão muito interessante entre ele e as extensionistas. Foi possível que todas mantivessem as 

câmeras ligadas durante o atendimento e conseguissem conversar com ele, o que nos fez pensar que 

a fase de adaptação talvez tivesse se encerrado e somente agora estaria familiarizado com as 

atividades propostas e com as universitárias. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da reflexão para produção deste relato, foi possível perceber que a música utilizada 

de forma lúdica, com crianças com Síndrome de Down, auxiliou na disciplina durante os 

atendimentos, no aumento do foco, além de melhorar na relação professor-aluno. 

A interação das histórias infantis e músicas mais agitadas também trouxe maior benefício para 

a comunicação entre o aluno e o professor, despertando seu interesse em aprender novas experiências. 

Portanto, a utilização da música para a manutenção do foco da criança com Síndrome de Down é uma 

opção para ser instalada nos diferentes ambientes com intuito de trazer algo novo para esse aluno.  

A partir da experiência de uma equipe multidisciplinar em um projeto de extensão 

universitária e dos resultados alcançados neste relato, sentimo-nos motivadas a dar continuidade a 
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novos estudos para buscar alcançar os objetivos do PQVT de promoção da qualidade de vida dos 

beneficiários nele atendidos. 
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RESUMO 

Este relato tem como objetivo apresentar as ações intersetoriais da educação e saúde do CuidarBrincante, extensão 
universitária que envolve professores e estudantes dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Educação Física para cuidados 
às gestantes/puérperas e bebês. Enfatizou-se, por meio de intervenções, cuidar, acolher, prevenir e estimular de forma 
sistêmica, através da ludicidade, a inclusão e vinculação afetiva.  As ações interventivas ocorreram entre os meses de 
março a maio/2021, em cinco encontros, sendo duas rodas de conversas e três oficinas. Os resultados indicaram o 
despertar de novos agentes multiplicadores do projeto, além de articular e abrir espaços investigativos e formadores de 
novos produtos para educação e saúde da Primeiríssima infância. O Projeto de Extensão CuidarBrincante ampliou as 
experiências dos estudantes extensionistas e possibilitou planejamento de ampliação no campus para participação de 
outros estudantes/cursos de graduação, bem como maior captação de gestantes/puérperas e bebês.  
 
Palavras-chave: Ações intersetoriais. Educação. Saúde. Cuidados. Vínculo afetivo. 
 

CUIDARBRINCANTE: Intersectorial Actions of Education and Health for 

Care and Construction of the Affective Bond in Very Early Childhood 

 

ABSTRACT 

This report aims to present the intersectorial actions of education and health of CuidarBrincante, an university extension 
that involves teachers and students from the Pedagogy, Psychology and Physical Education courses for the care of 
pregnant/new mothers and babies. It was emphasized, through interventions, caring, welcoming, preventing and 
stimulating in a systemic way, through playfulness, inclusion and affective bonding. Intervention actions took place 
between March and May/2021, in five meetings, with two rounds of conversations and three workshops. The results 
indicated the awakening of new multiplier agents for the project, in addition to articulating and opening up investigative 
spaces and educators of new products for education and health in the Early Childhood. The Extension Project 
CuidarBrincante expanded the experiences of extensionist students and made it possible to plan the expansion of the 
campus for the participation of other students/undergraduate courses, as well as greater access to pregnant/new mothers 
and babies. 
 
Keywords: Intersectoral actions. Education. Health. Care. Affective bond. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ações intersetoriais da educação e saúde nas ações do CuidarBrincante do Centro 

Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC) têm como enfoque a 

multidisciplinaridade que “exige a superação da ação tecnicista adotada por uma equipe 

multiprofissional (SANTOS, 2005, p. 42), cujo modelo é o utilizado para implementação das políticas 

públicas.” Neste estudo, as práticas interventivas contribuíram para o compartilhamento dos saberes 

e para o diálogo, em coerência com as políticas públicas de Educação e Saúde da Primeiríssima 

Infância.  

As intervenções fundamentam-se primeiramente, para promoção do desenvolvimento 

sistêmico do binômio mãe-infante, pois o ideário da maternidade e relação mãe-bebê são atrelados à 

ordem instintiva e natural da gestante (RESENDE, 2017), ou seja, nos processos de construção do 

ser mãe e acolhimento de suas ansiedades e desafios, que se fazem necessários para o 

desenvolvimento de aspectos biopsicossociais dessa mãe e criança (MULLER et al, 2017).  

 

2 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho é um relato de experiência, com uma abordagem de pesquisa-ação, 

resultado das experiências vivenciadas pelo CuidarBrincante, a partir de discussões sistematizadas, 

de caráter exploratório e descritivo de suas práticas para a Primeiríssima Infância. A caracterização 

deste estudo foi baseada na construção de conhecimento de forma coletiva e dialógica, e na vinculação 

com os objetivos para intervenções e transformações na realidade, a fim de promover diferentes 

espaços de interação e diálogo, onde os saberes acadêmicos e práticos se articulam (CAMPOS, 2020). 

Os saberes acadêmicos e práticos estiveram articulados neste estudo com a intenção de realçar 

as seguintes ações: vinculadas a procedimentos decorrentes de um agir comunicativo; empreendidas 

do / para o coletivo; interativas, dialógicas e vitalistas; conduzidas ao entendimento / negociação / 

acordos; produzidas de um saber compartilhado; aprofundadas em seus papéis formativos; 

desenvolvidas para convivência e superação das relações assimétricas de poder e de papéis; 

readequadas e renovadas por meio das espirais cíclicas; integrativas de processos de reflexão, 

pesquisa e formação; e autoproduzidas na sensibilidade de diferentes tempos e espaços, emergentes 

das necessidades vitais do processo (FRANCO, 2005). 

A metodologia da pesquisa-ação possibilitou envolver os extensionistas na reflexividade para 

criação de ações interventivas, que promovessem mudança e superação de desafios em uma 

abordagem intersetorial mediada pelas tecnologias, em meio à pandemia da COVID-19, que 
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promovessem o despertar de uma cultura institucional para atenção intersetorial pela Primeiríssima 

Infância, de incentivo às práticas consolidativas de formação de hábitos e vínculos emocionais do 

binômio mãe-bebê.  

Para desenvolver as etapas da pesquisa, foi necessário aplicar a seguinte metodologia proposta 

por Thiollent (2005):  

 

a. realizar um diagnóstico da realidade do campo, da situação e dos problemas, e elencar os 

objetivos da pesquisa (Fase exploratória);  

b. levantar um marco teórico de interesse dos participantes e pesquisador para nortear a 

pesquisa (Tema da pesquisa);  

c. discutir a relevância científica e a prática do que ia ser pesquisado (Colocação dos 

problemas);  

d. articular a teoria com o local onde a pesquisa ia ser realizada (O lugar da teoria);  

e. elaborar possíveis soluções para um problema colocado, que levaria à condução do 

pensamento (Hipóteses);  

f. promover discussão e tomada de decisões acerca da investigação (Seminário); 

g. escolher uma comunidade geograficamente concentrada ou dispersa (Campo de 

observação, amostragem e representatividade qualitativa);  

h. escolher as principais técnicas utilizadas para a coleta de dados (Coleta de dados);  

i. escolher as ações que envolviam produção e circulação de informações, tomada de 

decisões, e capacidade de aprendizagem dos participantes (Aprendizagem);  

j. melhorar a comunicação entre os especialistas e os interessados (Saber formal e saber 

informal);  

k. definir os atores, seus papéis estratégias e ações para assegurar a participação dos 

sujeitos (Plano de ação);  

l. e realizar divulgação dos resultados (Divulgação externa). 

 

Com base nas etapas acima descritas para o estudo, foi elaborado um cronograma para 

execução das etapas e ações interventivas, com reuniões semanais para discussão dos temas, 

objetivos, estratégias, recursos, público-alvo e estratégias de divulgação externa. Em cada ação 

interventiva, formulários de avaliação foram disponibilizados para coleta dos dados, que 

retroalimentaram as discussões nas reuniões e possibilitaram a reflexão de novas ações extensionistas, 

bem como a utilização de novos recursos para ampliação do acesso e participação da comunidade.   
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Os questionários aplicados por meio dos formulários eletrônicos, e disponibilizados para 

preenchimento ao final de cada roda de conversa e oficina tinham as seguintes perguntas: Qual seu 

nome completo? E-mail e telefone? A qual grupo você pertence? Gostaria de receber informações do 

projeto e ser convidado para os próximos eventos? Em uma escala de 1 a 5 onde um é ruim e 5 

excelente, que nota você dá para a roda de conversa? Tem alguma sugestão para o projeto? Gostaria 

de ver algum tema ou atividade específica? Qual? Tem interesse em receber o certificado? 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O olhar social para maternidade e vínculo mãe-infante passou por significativas mudanças em 

suas interpretações e concepções devido contextos históricos, socioculturais, políticos e outros. 

Diante dessas dinâmicas sócio-históricas, vê-se uma romantização da maternidade, de perspectivas 

da relação do ser e identificação como mãe, e da relação mãe-bebê que habita num campo do belo, 

natural, instintivo, não como um processo construído (RESENDE, 2017), permeado de anseios, 

conflitos, desafios e adaptações/reorganizações de ordem biopsicossocial da mulher e família, que se 

fizeram importantes para atenção às gestantes/puérperas. 

Assim, esse ideário favorece uma negligência às necessidades da gestante/puérpera e bebê, 

haja vista que a qualidade e consolidação do vínculo afetivo mãe-infante estão intimamente ligados 

à elaboração da mulher no exercer da maternidade e dos processos biopsicossociais que atravessam 

a fase, bem como, à estruturação psicossomática e desenvolvimento global desse bebê.  Assim, é 

importante promover práticas de atenção da construção do ser mãe, como o pré-natal psicológico, 

como entendimento de eventos psíquicos, como o baby blues (tristeza materna no puerpério 

decorrente às alterações hormonais e psíquicas da gestação e parto); do bebê-ideal e bebê-real; da 

maternidade e seus desafios; perturbações e alterações psíquicas; trabalhos motores e terapêuticos 

para o bem-estar da mãe e bebê; dentre outros. (MULLER et al., 2017)  

O olhar sistêmico para a mãe /o bebê ressalta cuidados para além do psicossocial, incluindo 

cuidados físicos. A inatividade física, por exemplo, pode ser potencializadora de complicações 

gravídico-puerperal.  E, atividades físicas tornam-se facilitadoras do trabalho de parto, pois atuam no 

fortalecimento e estimulação de articulações, ligamentos pélvicos, promoção da flexibilidade, 

diminuição de sintomas depressivos e afins (SOARES et al., 2017).  

Para as crianças, a brincadeira, criatividade, ludicidade, interação e exploração do meio, o 

movimento e expressão do corpo e seus sentidos, manifestações artísticas, como a música e 

arteterapia, são essenciais para o desenvolvimento infantil, cognitivo e integral, além de serem 
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indispensáveis para formulação de propostas pedagógicas, tal como apontado na Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (OLIVEIRA, 2019). 

  

4 RESULTADOS 

 

A intersetorialidade das ações do CuidarBrincante foi realizada em duas rodas de conversas e 

três oficinas abertas para o público-alvo e interessados na temática. A primeira intervenção foi 

composta por cinco palestrantes, sendo duas pedagogas, uma educadora física, uma psicanalista e 

uma enfermeira, para a Roda de Conversa sobre os primeiros cuidados aos desafios da aprendizagem 

e desenvolvimento sistêmico na primeiríssima infância.  

A segunda roda foi composta por uma educadora física, uma fisioterapeuta e uma psicanalista, 

e a temática foi o pré-natal psicológico, fortalecimento pélvico e atividades físicas durante a gestação. 

A oficina de contação de histórias, da gestação ao tempo de brincar, foi ministrada por uma pedagoga, 

escritora e contadora de histórias. A segunda oficina teve como tema a musicalização para bebês, 

ministrada por uma educadora artística. Por fim, a oficina de arteterapia foi em prol do 

desenvolvimento criativo e vinculativo para gestantes, executado por uma arteterapeuta.  

Os resultados da intervenção tiveram grande oscilação quanto à participação, tendo em vista 

os diferentes horários em que foram realizadas as ações, algumas no período noturno, outras no 

período matutino. Esses resultados quantitativos foram importantes para reflexão quanto ao acesso 

do público-alvo, gestantes/puérperas e bebês, revisão do planejamento, e ampliação de divulgação 

externa, como também a necessidade de captar um público que fosse frequente, e pudesse participar 

com maior efetividade das ações em continuidade a cada semestre letivo.  

As dificuldades dos estudantes extensionistas durante a execução do Projeto foram quanto à 

captação, pois o momento de pandemia é um agravante para a captação de participantes externos, 

devido às questões relacionadas à disseminação da doença, entretanto as ações interventivas remotas 

ainda oportunizaram a participação, e as redes sociais do CuidarBrincante são recursos que vêm sendo 

utilizados para essa captação, e maior visibilidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao constatar lacunas no consolidar da maternidade, no relacionamento vinculativo mãe-bebê, 

e na estimulação do bebê; e como esses fatores afetam diretamente o desenvolvimento infantil, o 

CuidarBrincante promoveu ações intersetoriais de forma lúdica, inovadora e acessível para alcance e 

acolhimento da comunidade alvo.  
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Ações interventivas mediadas por tecnologias digitais, nas rodas de conversa e oficinas 

consolidaram práticas acadêmicas inovadoras, que permitiram despertar novos agentes 

multiplicadores do projeto, além de articular e abrir espaços investigativos e formadores de novos 

produtos para educação e saúde da Primeiríssima Infância.  

Espera-se que, a partir da execução desta primeira etapa do CuidarBrincante, criem-se redes 

de apoio humanizada, com acolhimento e incentivo de novas práticas de cuidados ao 

desenvolvimento sistêmico das mães/cuidadores e bebês no âmbito acadêmico, para participação cada 

vez mais efetiva de estudantes/cursos e comunidade externa. 
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A Transição do Ensino Presencial para o Remoto na                                           
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The Transition for Remote Teaching from the                                                            
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INTRODUÇÃO  

 

A globalização, o consumo de tecnologias digitais e o acesso à internet trouxeram para dentro 

dos espaços de aprendizagem a possibilidade de utilizar os recursos dos dispositivos móveis, no 

processo de formação acadêmica, criando um elo entre o virtual e o não virtual.  

Este trabalho, sobre o uso das tecnologias educacionais digitais inseridas em práticas 

pedagógicas, apresenta informações do curso de Literacia digital e Ensino Híbrido, para formação de 

professores, que aconteceu na rede pública de ensino de uma cidade do Rio Grande do Sul, no ano de 

2020. O curso ocorreu como atividade no contexto do projeto de extensão: “Logicando – ensinando 

lógica com as tecnologias da informação”. Considerando a peculiaridade da situação causada pela 

pandemia da Covid-19, estruturamos a prática levando em conta as necessidades do momento. Com 

o objetivo de orientar os professores no manejo das tecnologias digitais e a elaborar seus planos de 

aulas remotos utilizando as tecnologias digitais para atender os alunos em plataformas virtuais de 

aprendizagem. Assim, tendo alinhado o conteúdo curricular à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), foram desenvolvidas atividades de construção de um plano de aula com o envolvimento / 

utilização de materiais digitais e não digitais inseridos no processo de aprendizagem.  

A inserção da tecnologia ou dos recursos tecnológicos nas atividades didáticas em situações 

formais de aprendizagem apresenta o fato de o professor ter o conhecimento sobre os recursos 

educacionais dos dispositivos móveis e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais 

de ensino-aprendizagem e atividades que usam os recursos digitais. O professor, hoje, assume um 

papel de mediador e precisa criar “ambientes educativos favoráveis a uma diversidade de situações e 

 
1Mestre em Letras; doutoranda no PPG Diversidade Cultural e Inclusão Social. Universidade FEEVALE / RS. E-mail: 
anaelicker@hotmail.com. Bolsista CAPES. 
2 Doutora PPG Diversidade Cultural e Inclusão Social. Universidade FEEVALE / RS. E-mail: deboranice@feevale.com. 
3 Mestre., Analista de Sistemas, Projeto Logicando Universidade FEEVALE / RS. E-mail:  miorelli@feevale.br. 
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de dinâmicas de aprendizagem, ao estudo, à cooperação, ao conhecimento, à comunicação e à 

criação.” (NÓVOA, 2020, p. 1). A situação envolveu uma adaptação abrupta, em que todos 

precisaram parar e aprender novas formas e se posicionar em novos espaços de aprendizagem.  

Nesse sentido, a escola deve direcionar e implementar atividades que vão desde a 

alfabetização até o pleno domínio da leitura, da escrita e de códigos digitais, suprindo as necessidades 

de cada grupo, sem causar prejuízos ou deixar lacunas na aprendizagem. A sociedade necessita formar 

cidadãos com capacidade de agir eficazmente nas diversas situações sociais; pensando, criando e 

compartilhando os saberes com todos os envolvidos.  

 

2 A TRANSIÇÃO DO PRESENCIAL AO DIGITAL 

 

O aluno, com o conhecimento dos códigos, desenvolve habilidades para transitar no meio 

digital. O mundo rapidamente está se tornando digital, como por exemplo, o mercado de trabalho, o 

que amplia a importância da literacia digital. Hoje, nossos adolescentes lidam com um grande fluxo 

de informações, eles querem localizar e consumir conteúdos de forma rápida e segura e, para isso, 

precisam de orientações.  

Os alunos que estão adquirindo habilidades de alfabetização digital aprendem a se tornar 

criadores (literacia digital) de conteúdo responsáveis e não apenas consumidores de conteúdo. Eles 

lidam com a hibridização da linguagem ao organizar o fluxo de informações “devido à estrutura de 

caráter hiper, não sequencial, multidimensional que dá suporte às infinitas opções de um leitor 

imersivo” (SANTAELLA, 2004, p. 49). Assim, a abordagem de ensino deve se respaldar por uma 

metodologia voltada ao criar, a qual deve convidar o aluno a participar de todas as etapas que 

envolvem o processo de aprendizagem, desde a elaboração inicial, passando pela definição de metas 

e a escolha do tema de estudo até a apresentação final dos resultados. No processo de aprendizagem, 

a apropriação do conhecimento sobre o conteúdo programático é auxiliada pelas informações 

disponíveis e como usá-las e reconhecendo a utilidade daquele saber.  

O curso de literacia digital foi pensado e organizado de forma específica para auxiliar os 

professores da rede municipal de ensino da cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos/RS. A cidade 

tem 238 mil habitantes e 37 escolas municipais. A SMED ofereceu diferentes cursos de formação aos 

educadores da rede, logo no início da pandemia, em 2020, e o curso de literacia digital, figura 1, foi 

aplicado a quatro turmas de professores das séries finais do Ensino Fundamental aos educadores.  
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Figura 1 - Chamada para o curso – Flyer / SMEED 

 
Fonte: SMED São Leopoldo, 2021. 

 

Nesse contexto de novas aprendizagens, o projeto de extensão Ensinando Lógica com as 

Tecnologias de Informação da Universidade Feevale, denominado Projeto Logicando, visando 

contribuir de maneira efetiva para a construção de um processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionou o curso. Neste, o desenvolvimento do raciocínio lógico foi estimulado através de 

práticas que abordaram as relações científicas e tecnológicas com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da aprendizagem dos alunos no contexto das ciências exatas.  

O público-alvo participante do projeto consiste em alunos e professores de 8º e 9º anos do 

ensino fundamental e de ensino médio das escolas da região do Vale do Rio dos Sinos. As atividades 

do projeto consistem em oficinas ministradas pelos docentes, bolsistas e voluntários do Logicando, 

com o propósito de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico no contexto de questões 

envolvendo recursos informacionais como AppInventor, Code.org, plataformas de colaboração, 

Scratch, e demais recursos informacionais, e sua relação com as ciências exatas. Os temas trabalhados 

relacionam a teoria e a prática, usando recursos informacionais e ferramentas educacionais 

diferenciadas, como os jogos digitais, por exemplo. Todas as atividades oferecidas buscam também 

impactar na qualificação do professor das séries finais do ensino fundamental, tendo em vista a 

formação científico-tecnológica do aluno, dentro do seu contexto escolar, a fim de que estes 

professores se tornem multiplicadores dos conhecimentos desenvolvidos através das oficinas 

oferecidas pelo projeto.  

Assim, no contexto do projeto Logicando, o curso Literacia Digital e Ensino Híbrido, foi 

preparado com o objetivo de orientar os professores a elaborar seus planos de aulas remotos utilizando 

as tecnologias em ambientes formais de aprendizagem, alinhado ao conteúdo curricular da BNCC. A 
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Literacia digital compreende o uso eficaz da tecnologia que envolve o conhecimento dos códigos 

inseridos nos ambientes digitais e as habilidades e competências para o uso. O Ensino Híbrido integra 

a Tecnologia à Educação, e, neste sentido, a tecnologia permeia as atividades e contempla o processo 

híbrido, que é composto por elementos diferentes.  

O curso foi organizado usando o ambiente Moodle disponível pela SMED/SL, que organizou 

a divulgação do curso e as inscrições dos professores. O professor mostrava interesse e a secretaria o 

inscrevia e por e-mail enviava o link de acesso a plataforma Moodle e a um grupo de WhatsApp 

específico aos cursistas. Um processo novo aos professores, cursos a distância de forma síncrona. 

Assim, através de orientações no grupo do WhatsApp, a primeira atividade foi preencher os dados de 

apresentação da plataforma Moodle, com foto, o que para muitos foi o início da aprendizagem, no 

ambiente virtual.  

O curso teve a participação de 80 professores e a duração de 10 dias, em 8 encontros ao vivo, 

através de lives realizadas, no Meet e no Zoom, como na figura 2. No Moodle, colocamos: o fórum, 

as atividades, apresentação, textos com indicação de leituras e migramos para o Google Documentos, 

com o objetivo de hospedar as atividades realizadas pelos cursistas e proporcionar a interação e 

contribuição, do grupo em um mesmo espaço, sendo possível acompanhar o trabalho dos colegas 

cursistas e as orientações gerais. Entre as atividades: Apresentação no moodle, acompanhamento do 

grupo de WhatsApp, Google documentos, Jamboard, QR Code, Mapa mental, DUO, Nuvem de 

palavras, FlipGrid e para finalizar o curso os professores precisavam apresentar um plano de aula 

(aplicável de forma remota à suas turmas), com o uso das tecnologias.  

 

Figura 2 - Atividades em desenvolvimento no curso 

Fonte: Acervo das autoras, 2021. 
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Faz-se necessário, para Educação do século XXI, elaborar uma prática pedagógica com uma 

Abordagem Criativa que promova a Literacia Digital alinhada à BNCC. A BNCC ressalta os 

elementos necessários para “ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a 

possibilitar uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas 

de linguagem da cultura digital” (BRASIL, 2018, p.70).   

A BNCC aponta para diferentes eixos de habilidades que podem ser inseridos nas práticas de 

produção de textos, o que de acordo com a BNCC, “compreende as práticas de linguagem 

relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, 

com diferentes finalidades e projetos enunciativos” (BRASIL, 2018, p. 75). Nesse sentido, busca-se 

“refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos e sobre as 

diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-

se aí a multissemiose e características da conectividade” (BRASIL, 2018, p. 75), que seria o uso de 

hipertextos e hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que circulam em contexto digital.  

O professor com literacia digital por uma competência transversal vai promover a literacia 

digital dos aprendentes, em espaços de aprendizagem, ou seja, “enquanto a promoção de outras 

competências transversais é apenas parte da literacia digital dos educadores, na medida em que as 

tecnologias digitais são utilizadas para tal, a capacidade para promover a literacia digital dos 

aprendentes é uma parte integrante da literacia digital dos educadores. A literacia digital, com base 

na fluência e cidadania digital é o domínio dos códigos que prevalecem no ciberespaço, o que permite, 

de acordo com Elicker (2018), ao aprendente ser consumidor e autor no ambiente virtual com 

habilidade de criar após apropriação do conhecimento que acreditamos ser possível acontecer de 

forma conjunta ao aprendizado das matérias/conteúdos de estudos.  

Na perspectiva do ensino híbrido, a tecnologia permeia as atividades e contempla o processo 

que é híbrido através dos recursos, espaços e movimento das atividades no processo de aprendizagem. 

Dessa forma, ao integrar a tecnologia à educação, Santaella (2008), apresenta, em suas pesquisas, o 

ensino híbrido como uma construção por diversas matrizes e pela dissolução de fronteiras, o que 

potencializa o processo de aprendizagem. 

A atualidade necessita de um método de ensino que insere no contexto formal de 

aprendizagem e incorporado ao ensino híbrido. Para assim, direcionar o desenvolvimento da literacia 

digital (ELICKER, 2018), que busca promover a fluência digital e a postura cidadã, dos alunos 

envolvidos no processo de aprendizagem. O aluno é protagonista de seu processo, sabendo lidar com 

o fluxo de informação, selecionando as indispensáveis, e para isso terá que ter boas informações, ter 

uma cabeça bem-feita, que “é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos e, com isso, evitar sua 

acumulação estéril” (MORIN, 2003, p.20).  
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A educação vem em uma crescente busca por uma abordagem de ensino que contemple a real 

necessidade dos alunos deste século. Lévy (1998), no livro A Máquina Universo: criação, cognição 

e cultura informática imaginava que, em um futuro próximo, ou seja, no hoje, as crianças 

aprenderiam a ler e escrever usando computadores e que, para isso, seriam necessárias técnicas 

pedagógicas voltadas à performance individual dos alunos.  

Esses alunos, hoje, são aprendentes digitais inseridos em um contexto globalizado e com 

amplo acesso às informações, por meio de recursos tecnológicos de fácil acesso. Atualmente o uso 

das tecnologias digitais é parte do desenvolvimento pedagógico nas práticas docentes em ambientes 

formais de aprendizagem. Há um elo entre os recursos pedagógicos e a inserção de tecnologias 

digitais no processo de ensino. De acordo com Wolf, “abordagem híbrida da construção de um 

cérebro duplamente letrado precisa ser muito mais cuidadosa no seu desenvolvimento” (WOLF, 

2019, p. 209), levando em conta a diversidade e o ritmo de cada aprendente. Longe ainda da teoria 

ciborgue de Hoquet (2019) em que o pensamento filosófico medita a respeito das relações entre a 

máquina e organismo humano em uma possibilidade de combinação entre as partes.  

 

3 RESULTADOS 

 

No curso, os professores participaram de forma síncrona em lives interativas e de forma 

assíncrona realizando as tarefas e postando-as de forma compartilhada, na página criada para o curso. 

Os encontros síncronos pré-agendados eram para explicações e orientações. O momento das lives 

foram divididos: um horário fixo com o grande grupo e um horário para atendimentos individuais. O 

trabalho assíncrono foi acompanhado regularmente; neste percebemos que os professores 

participaram e interagiram além da carga horária do curso. Eles compartilhavam e sugeriram 

atividades uns aos outros, em ricas trocas. O curso, pela grande demanda, foi direcionado aos 

professores das séries finais/anos finais do ensino fundamental, de diferentes disciplinas. Eles foram 

orientados na elaboração de atividades síncronas e assíncronas possíveis a suas realidades docentes e 

ao final do curso eles apresentaram um plano de aula híbrido, aplicável de forma remota, elaborado 

pensando nos seus alunos e turmas do ano de 2020.  

Após a finalização, um grupo de 56 professores respondeu um questionário com perguntas 

sobre o curso. Destes professores 87,5% eram mulheres e 83,9% com mais de 10 anos de prática 

docente. Os professores, no decorrer do curso, foram se apropriando das informações de uso das 

tecnologias, já visando utilizá-las em suas aulas. Quando questionados sobre o conhecimento 

posterior ao curso, apenas 8,9% ainda se sentiam com poucos conhecimentos acerca das tecnologias 
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digitais. E foi unânime a afirmação da possibilidade do formato híbrido de ensino e que o processo 

auxilia na construção de aprendizado dos conteúdos didáticos com auxílio das tecnologias digitais.  

Para a pergunta “Quais recursos que você aprendeu que é possível usar em suas práticas?”, os 

professores, em sua maioria, concordaram ser possível aplicar na prática os recursos trabalhados no 

curso. E ao serem questionados, solicitando que “Pensando em seus alunos. O uso da tecnologia os 

motiva a realizar as atividades? Por quê?” todas as respostas foram positivas, destacando-se a 

oportunidade de utilizar um recurso de interesse dos alunos, “pois eles são adolescentes que já fazem 

uso das tecnologias através do celular”. “Hoje os alunos estão cada vez mais conectados, usar esses 

recursos traz mais dinamismo às aulas. Os alunos já utilizam no seu dia a dia, por isso, quando 

introduzimos nas aulas eles demonstram grande interesse.” Eles “já nasceram em um mundo em que 

a internet é uma realidade e eles vivem de comunicação e interação. A sala de aula precisa se atualizar. 

outra salienta que “mesmo com os parcos recursos, os alunos adoram utilizar este espaço e realizar 

as atividades nos computadores. Mesmo quando estamos fazendo atividades simples os alunos se 

envolvem muito mais utilizando as TIC.” No entanto, devemos remeter ao tempo, uma vez que estes 

questionamentos foram feitos em tempos de afastamento social e as respostas remetem ao que os 

alunos apresentavam antes da pandemia, tempos em que era pouco utilizado as tecnologias em sala 

de aula. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em tempos de afastamento social e na urgente necessidade de alcançar os alunos, os 

professores buscaram cursos de formação para aprenderem a utilizar as tecnologias digitais, na 

intenção de preparar aulas remotas. A transição do espaço físico de aprendizagem para o virtual, 

aconteceu de forma abrupta, no entanto os educadores buscaram novas formas e novos meios para 

contemplar as necessidades de seus alunos. Um momento para novos aprendizados, tanto para os 

professores que foram em busca de novos saberes quanto para os alunos, em novos espaços de 

aprendizagem.  

Os professores, embora viessem inserindo as tecnologias digitais na rotina, não estavam 

preparados para a imersão e o uso, fator que tornou o processo desafiador. Os alunos, usuário de 

tecnologias restritas a games e redes sociais foram orientados a usar seus dispositivos para estudo. 

Uma transição marcada fortemente pelas diferenças sociais. Professores expostos a realidades 

diferentes a cada escola, mesmo pertencentes à mesma rede, chama atenção para necessidades de 

planos individuais de ensino, levando o professor ao acúmulo de tarefas. Nesse sentido, o curso 

acolheu as necessidades e a formação de gradual e individual de cada grupo escolar e os professores 
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entre eles se ajudavam e buscavam compartilhar novos recursos possíveis de serem utilizados no 

processo de aprendizagem de seus alunos.  

As tecnologias digitais estão inseridas culturalmente no nosso dia a dia e utilizá-las em 

ambientes formais de aprendizagem, de forma síncrona ou assíncrona é fator que contribui para 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias aos alunos do século XXI, aprendentes 

culturalmente afetados pelos avanços tecnológicos.  

 

Palavras-chaves: Tecnologias educacionais. Ensino Formal. Literacia Digital 

Keywords: Educational Technologies. Formal Education. Digital Literacy 
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Curso de Formação em Extensão: uma experiência extensionist no I.F. Baiano 

 

Extension Training Course: an extension experience in IF Baiano 

 
Maíra Oliveira Dourado Silva1 

Milena Vergne de Abreu Oliveira e Sousa2 
 
INTRODUÇÃO 

 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão constitui-se em um pilar democrático 

institucional e de fortalecimento da educação pública. Apesar da importância que se tem ao dialogar 

com as demandas sociais, produzir e socializar conhecimento, o fazer extensionista tem sido pouco 

disseminado entre as comunidades acadêmicas e as comunidades locais, seja por desconhecimento 

ou resistência a esta prática. Assim, conhecer os conceitos, os processos e os exemplos que envolvem 

este tema são requisitos para fortalecer e vivenciar a extensão. 

À medida que os Institutos ampliam a prática extensionista, aumentam suas chances de 

visibilidade junto à sociedade, a troca de saberes acadêmicos e populares é favorecida e há melhoria 

nas condições de vida da comunidade local.  

A proposta de criação de um Curso de Formação em Extensão teve como objetivo principal 

capacitar servidores, estudantes e a comunidade externa do Instituto Federal Baiano acerca do 

conceito da extensão realizada no âmbito da educação profissional e das ações extensionistas que são 

desenvolvidas no Instituto, além de suscitar nos estudantes e servidores engajamento nessas ações. 

Em decorrência do cumprimento dessa meta, outros propósitos foram almejados, tais como: 

identificar a importância da extensão no processo de formação do estudante, incentivar a troca de 

saberes acadêmico e popular, promover a disseminação dos conceitos, processos e ações 

extensionistas e reconhecer o valor das atividades extensionistas desenvolvidas nas instituições de 

ensino. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 
Um projeto de extensão foi submetido à avaliação de acordo com os critérios exigidos no 

Edital nº 06/2020 PROEX/CPPEX/IFBAIANO (fluxo contínuo de cadastro das ações de extensão), 

 
1 Especialista em Planejamento Educacional e Docência do Ensino Superior pela Escola Superior Aberta do Brasil. 
Extensionista do Projeto: Curso de Formação em Extensão. E-mail: maira.dourado@ifbaiano.edu.br. 
2 Especialista em Gestão Administrativa na Educação pela Escola Superior Aberta do Brasil. Extensionista do Projeto: 
Curso de Formação em Extensão. E-mail: milena.sousa@ifbaiano.edu.br. 
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tendo como equipe as coordenadoras Maíra Oliveira Dourado Silva, Milena Vergne de Abreu 

Oliveira e Sousa e Uilma dos Santos Reis e a estudante Yasmim Maria de Jesus Oliveira. O público-

alvo foi a comunidade interna e externa ao Instituto. Após aprovação do Projeto, a equipe se organizou 

e elaborou um cronograma para a realização das atividades. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O curso foi oferecido na modalidade a distância, sem tutoria, utilizando como ambiente virtual 

de aprendizagem a plataforma Moodle IF Baiano. A divulgação da oferta do curso foi realizada nos 

meios oficiais de comunicação do IF Baiano com o auxílio da Diretoria de Comunicação. A equipe 

participou de reuniões com os integrantes do Núcleo de Tecnologia, vinculado à Diretoria de 

Educação a Distância, a fim de se capacitar para a utilização da plataforma virtual.  

Foi elaborado um formulário de inscrição através do Google Docs cujo link foi disponibilizado 

nos canais de divulgação para a oferta do curso. Foram realizadas 820 inscrições no período de 12 a 

25 de janeiro de 2021. Após aplicação do filtro, eliminando as inscrições em duplicidade e 

considerando os 250 primeiros inscritos, formamos a primeira turma com acesso no período de 03 a 

19/02/2021. A segunda turma, com mais 250 estudantes, teve acesso no período de 03 a 19/03/2021. 

Todo o material didático-pedagógico (textos, vídeos, fotos, entre outros) foi pesquisado e 

elaborado pela equipe responsável pelo curso, bem como o suporte dados aos estudantes e às questões 

administrativas. O conteúdo foi dividido em cinco módulos assim dispostos: 1.O que é o IF Baiano? 

(breve descrição histórica e conceitual da composição do Instituto); 2. O que é Extensão? (breve 

apresentação dos conceitos e atividades extensionistas com base nos documentos legais já 

publicados); 3. Extensão no IF Baiano (menção à Política de Extensão desenvolvida no Instituto a 

partir dos documentos norteadores); 4. Como fazer extensão no IF Baiano? (apresentação de ações 

extensionistas desenvolvidas no Instituto); 5. Ações da PROEX (descrição dos Programas, Projetos 

e outras ações extensionistas que foram e/ou são realizadas por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

com o auxílio das Coordenações de Extensão lotadas nos campi). Ao final da leitura e interação com 

o conteúdo disponível nos módulos, os participantes fizeram uma avaliação de aprendizagem, 

opinaram sobre a realização da atividade e geraram seus certificados de forma autônoma.  

O acompanhamento se deu através da plataforma Moodle IF Baiano e do e-mail criado para 

dirimir questões referentes à matrícula, ao acesso ao curso, à emissão de certificado, bem como para 

mantê-los ativos durante o processo de aprendizagem.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A realização dessa atividade extensionista está pautada no dispositivo constitucional de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como nos preceitos ordenados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), quando exalta a necessidade de promover o 

desenvolvimento de atividades de extensão. O artigo 43 da LDB, que trata da finalidade da Educação 

Superior, ressalta em seu §7º: “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996). Com base nessa premissa, avaliamos a 

necessidade de difundir os conceitos relacionados ao fazer extensionista e as atividades que são 

realizadas nesta perspectiva para que se desperte o desejo de compreender e participar dessas ações. 

A partir dessa prática, a extensão poderá ocupar o mesmo lugar de destaque junto com o ensino e a 

pesquisa nas instituições educativas. 

A Política Nacional de Extensão Universitária define a Extensão como “um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora 

entre Universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012).  Assim, o Projeto aqui 

apresentado possui um caráter interdisciplinar, em que o desenvolvimento de competências abrange 

diferentes áreas do conhecimento. O documento também ressalta os benefícios da prática 

extensionista ao transformar tanto as instituições quanto às comunidades com que elas interagem. A 

troca de saberes retroalimenta o processo e, assim, transforma a realidade, promovendo melhorias 

nos diferentes cenários.  

 

4 RESULTADOS  

 

O curso em referência cumpriu os objetivos propostos: capacitar servidores e estudantes 

acerca do conceito da extensão realizada no âmbito da educação profissional e das ações 

extensionistas desenvolvidas no IF Baiano e suscitar alunos e servidores a se engajarem nessas ações. 

A meta estipulada do número de estudantes inscritos foi ultrapassada. Das 820 inscrições efetivadas, 

foram selecionados 500 estudantes para terem acesso ao curso, sendo 250 na primeira turma e 250 na 

segunda turma. A figura 1 ilustra a peça de divulgação referente à oferta do Curso de Formação em 

Extensão, quando a previsão inicial era de preencher somente 250 vagas: 
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Figura 1 - Chamada para Inscrição no Curso 

 
Fonte: Acervo das autoras (2021) 

 

O aproveitamento da primeira turma foi melhor do que o da segunda turma, sendo 109 

certificados, e 69 na segunda. O número de estudantes que acessaram a plataforma Moodle IF Baiano 

também foi maior na primeira turma, sendo 184 e 161 estudantes na segunda turma. Embora tenha 

havido um contato mais frequente com os estudantes da segunda turma via e-mail, houve um índice 

menor de aproveitamento. Uma das causas prováveis foi o período disponibilizado, pois em fevereiro 

muitas pessoas estão de férias das atividades acadêmicas e laborais.  

Uma limitação mencionada pelos estudantes foi a dificuldade no acesso, principalmente 

estudantes dos campi do IF Baiano que já acessavam o Moodle e não conseguiram visualizar o curso. 

Após contato com o suporte do Núcleo de Tecnologia, vinculado à Diretoria de Educação a Distância, 

orientamos os(as) estudantes e o acesso ao curso foi realizado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os estudantes que não foram selecionados para participarem das duas turmas viabilizadas 

manifestaram, através dos canais de comunicação, bastante interesse em participar em outras 

oportunidades. Dessa forma, persistiremos na intenção de promover esse curso, também, na 

modalidade Formação Inicial e Continuada. Os (As) estudantes egressos(as) certificaram-se com o 

conhecimento ampliado na área de extensão no contexto de realização do IF Baiano, sentindo-se 

preparados(as) a participarem das ações de extensão desenvolvidas também em outras instituições, 

bem como se sentindo aptos(as) a divulgarem o conteúdo do curso entre os pares.  

Ao analisar a avaliação do curso realizada pelos(as) estudantes, conclui-se que os objetivos 

desta ação foram alcançados. Por fim, ressalta-se a importância de divulgar ações como essa para que 
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outras instituições se sensibilizem e promovam ações semelhantes no intuito de fortalecer a prática 

extensionista como produtora de conhecimento e transformação social.  

 

Palavras-chaves: Extensão. Formação. IF Baiano.  

Keywords: Extension. Formation. IF Baiano. 
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Banco Ativo de Germoplasma de Feijão Comum:                                                             

uma estratégia para a interação entre agricultores e estudantes 

 

Active Germoplasm Bank of Common Bean:                                                                         

a strategy for the interaction between farmers and students 

 
Guilherme Weirich Krause1 

Yasmin Pincegher Siega2 
Gustavo Walchinski3 

Monalisa Cristina de Cól4 
Daisson de Araújo5 

Volmir Kist6 
 
INTRODUÇÃO 

 

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais culturas alimentícias produzidas 

pela agricultura familiar no Brasil (CONAB, 2021). Esse grão apresenta grande relevância como 

componente nutricional e cultural na dieta da população brasileira (BARBOSA; GONZAGA, 2012). 

Além disso, pode se tornar uma importante fonte de renda nas pequenas propriedades, pois os cultivos 

podem ser realizados a partir de sementes próprias e com baixo uso de tecnologia (ALVES, 2016). 

Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o cultivo de variedades locais de feijão é realizado 

predominantemente por pequenos agricultores. Em geral, são cultivadas variedades com adaptações 

específicas às suas condições econômicas, ambientais e sociais, o que lhes proporciona maior 

estabilidade produtiva. Devido às características adaptativas, muitos agricultores realizam seus 

cultivos a partir de sementes próprias. Essas variedades cultivadas ao longo do tempo em seus 

ambientes particulares são intensamente influenciadas pelo ambiente local, sendo, por essa razão, 

denominadas de variedades crioulas (COELHO et al., 2010). 

As variedades crioulas de feijão são amplamente utilizadas na agricultura familiar pela sua 

rusticidade, resistência a pragas e doenças, baixo custo de manejo e possibilidade de uso das sementes 

 
1Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia. E-mail: 
guilhermeweirich11@gmail.com. 
2Mestranda do curso de Pós-graduação em Produção Vegetal, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC - 
Campus Lages, SC. E-mail: yasminSiega@hotmail.com. 
3Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia. E-mail: 
gustavo_wa@outlook.com. 
4Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia. E-mail: monalisa.c@hotmail.com. 
5Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia. E-mail: daisson12@gmail.com 
6 Doutor em Recurso Genético Vegetais. Docente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense Campus 
Concórdia. E-mail: volmir.kist@ifc.edu.br. 
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em cultivos subsequentes (BLAIR et al., 2010). O feijoeiro é uma planta autógama com taxa de 

fecundação cruzada em torno de 5% (BURLE et al., 2010), apesar de ser baixa, permite o surgimento 

de novas formas, cores, constituintes químicos e combinações gênicas. Quando identificadas pelos 

agricultores, essas variações são selecionadas e multiplicadas, dando origem a uma nova variedade. 

Considerando que a troca de sementes entre agricultores não é uma prática corriqueira e que 

o armazenamento feito em casa, na propriedade, nem sempre é adequado para preservar a viabilidade 

das sementes de feijão. As variedades com adaptações particulares, desenvolvidas pelos agricultores 

em seus ambientes de cultivo, correm sérios riscos de serem perdidas ao longo do tempo, favorecendo 

a erosão genética (FOWLER; MOONEY, 1990; SOUZA, 2016). 

A substituição das variedades locais por cultivares melhoradas tem sido uma das principais 

causas da erosão genética. Há uma lacuna significativa entre a utilização real de germoplasma e o 

número de coleções disponíveis em bancos de genes para qualquer espécie de cultivo. No final de 

2019, os bancos de genes em todo o mundo mantinham 5,43 milhões de acessos e apenas 5,8% desses 

acessos são retidos como coleções de campo vivo, sendo o restante mantido em criopreservação e 

depositado como DNA (PRIYANKA et al., 2021). 

A conservação on farm é uma forma dinâmica de conservação da agrobiodiversidade, 

envolvendo recursos nativos adaptados às condições locais de quem delas necessita, que estão em 

contínuo processo de evolução e seleção que é realizada pelas comunidades locais (CELIN, 2011). 

Dessa forma, o banco ativo de germoplasma surge como alternativa para preservar a diversidade 

genética de variedades locais de feijão comum que ainda estão sendo manejadas pela agricultura 

familiar. Esse banco pode ser caracterizado como um reservatório de genes disponível aos 

agricultores, professores, alunos e melhoristas, podendo ser acessado sempre que houver interesse. 

Para fins de ensino, tem sido acessado para conduzir aulas práticas nos campos de produção de grãos 

e sementes em cursos do ensino técnico e de graduação, nos laboratórios para a realização de diversos 

testes, em eventos locais, para promover a troca de sementes e contribuir com a conservação on farm 

da espécie, constituindo uma rede de conservação entre agricultores e estudantes. 

Diante desse contexto, promover a mutualidade entre agricultores e estudantes, que atuam na 

conservação de sementes, tem demonstrado ser uma estratégia eficiente para reduzir os riscos de 

perda de acessos crioulos, além de ser fundamental para promover melhorias nas técnicas de 

conservação on farm. Portanto, o objetivo deste trabalho foi promover a formação de um banco ativo 

de germoplasma com sementes de feijão comum cultivadas e mantidas por pequenos agricultores no 

oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. 
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2 METODOLOGIA 

 
2.1 Material Vegetal 

 

As sementes das variedades crioulas utilizadas na condução deste trabalho foram obtidas por 

meio de doações feitas por agricultores familiares e discentes vinculados ao grupo de pesquisa 

AGROBIO, que é constituído por docentes, discentes e servidores do curso de Agronomia do IFC – 

Concórdia, de Santa Catarina, que desenvolve pesquisas envolvendo o uso, manejo e conservação on 

farm de recursos genéticos da agrobiodiversidade regional. 

As variedades utilizadas na condução deste trabalho apresentam grande variabilidade de 

coloração de grãos (preto, roxo, azul, marrom, vermelho, amarelo, branco), formato de grãos e 

potencial produtivo. Além disso, são cultivadas ao longo dos anos por agricultores familiares das 

regiões noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. As populações utilizadas como 

testemunhas são variedades comerciais de polinização livre cedidas pela EPAGRI (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de Chapecó, SC. 

 

2.2 Implantação das Áreas Demonstrativas e de Produção (Atividade de Extensão) 

 

O ensaio foi conduzido na safra agrícola 2019/20, na área experimental do curso de 

Agronomia do IFC - Concórdia, SC, situada nas coordenadas geográficas 27º12’14’’S 52º04’41’’W 

e altitude média de 623 m. De acordo com a classificação de Köeppen, o clima da região é 

predominantemente subtropical úmido (Cfa), apresentando temperatura média anual de 18,8 ºC e 

precipitação pluvial anual em torno de 2000 mm (EMBRAPA, 2019). O solo da área experimental é 

classificado como Cambissolo Háplico de textura argilosa. 

A implantação da área demonstrativa e de produção foi feita em blocos, com três repetições 

de cada variedade. Foram implantadas 36 variedades, em parcelas, sendo cada uma constituída por 

quatro linhas, espaçadas de 0,4m, com 5m de comprimento. A densidade de semeadura foi de 300.000 

plantas por hectare, em cultivo mínimo. Foi considerada como área útil aquela ocupada pelas duas 

linhas centrais de cada parcela. 

A adubação foi feita de acordo com os resultados da análise de solo, com base nas 

recomendações do manual de calagem e adubação para os estados do RS e SC (CQFS/RS-SC, 2016). 

O controle de plantas espontâneas foi realizado sempre que necessário, por meio da aplicação de 

herbicidas seletivos para a cultura. A ocorrência de pragas foi monitorada e controlada sempre que 

estas causaram danos econômicos à cultura. 
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2.3 Caracterização das Variedades de Feijão em Função do Ciclo e Hábito de Crescimento 

(Atividade de Pesquisa) 

 

As variedades de feijão foram caracterizadas quanto ao seu hábito de crescimento, em: tipo I 

(hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte da planta ereto); tipo II (hábito de crescimento 

indeterminado, arbustivo, porte da planta ereto e caule pouco ramificado); tipo III (hábito de 

crescimento indeterminado, prostrado ou semiprostrado, com ramificação bem desenvolvida e aberta) 

(VAZ, 2020). As variedades também foram caracterizadas em função do ciclo, em: precoce (<75 

dias), médio (75 a 95 dias) e tardio (>95 dias) que corresponde ao tempo transcorrido entre a 

emergência das plântulas e a maturação fisiológica dos grãos (EMBRAPA, 2019). Os dados dessas 

características foram convertidos para valores médios e dispostos no folder informativo que foi 

produzido e distribuído aos visitantes durante a feira de sementes. 

 

2.4 Identificação das Variedades Resistentes às Principais Doenças (Atividade de Ensino) 

 

Durante a multiplicação das populações de feijão, foram realizadas avaliações de doenças de 

ocorrência natural, de modo que ao final do ciclo pudessem ser identificadas as variedades com maior 

resistência. As populações mais suscetíveis devem receber maior atenção em relação ao controle 

fitossanitário durante o seu cultivo. 

A antracnose foi a doença predominante na área de multiplicação das sementes, causada pelo 

patógeno Colletotrichum lindemuthianum. A avaliação da severidade da doença iniciou no estádio 

V4, estendendo-se até a senescência das folhas. As avaliações foram realizadas em intervalos de 7 

dias, totalizando seis avaliações durante o ciclo da cultura. Além disso, foi feita por meio da utilização 

de uma escala de notas, que variou de 1 (plantas livres da doença) a 9 (plantas mortas pela doença). 

Foram consideradas resistentes as variedades com notas de 1 a 3 e suscetível de 4 a 9. 

 

2.5 Dia de Campo e Colheita (Atividade de Extensão e Ensino) 

 

Na área de multiplicação, foi realizado um dia de campo para apresentar as variedades a 

agricultores e alunos, quando estas alcançaram o estádio de pós-maturação fisiológica. A colheita foi 

realizada manualmente no estádio R9, em torno de 100 dias após a semeadura. As plantas foram 

levadas para um galpão ventilado onde foram secadas e beneficiadas, também de forma manual, para 

obtenção das sementes. Em seguida, as sementes foram levadas para o laboratório e acondicionadas 
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em embalagem de papel duplo, vedadas e identificadas. As sementes foram armazenadas com teor de 

umidade de 11 a 13% em câmara fria a 10ºC e 65% de umidade relativa do ar (BRAGANTINI, 2005).  

 

2.6 Confecção do Folder (Atividade de Extensão, Ensino e Pesquisa) 

 

Para fortalecer o processo de conservação do feijão comum, foram distribuídas amostras das 

sementes multiplicadas aos interessados durante a feira de sementes, além de proporcionar aos 

produtores um resgate cultural presente na história de cultivo dessas variedades por meio de conversas 

informais que ocorreram entre agricultores e estudantes. 

Junto à amostra de sementes, os interessados receberam um folder contendo algumas 

informações de caráter informativo acerca das variedades. Foram apresentadas características 

morfológicas como classe de cor, hábito de crescimento, produtividade média e o grau de resistência 

às principais doenças das variedades, além de indicações sobre o cultivo. 

 

3 RESULTADOS 

 

As 36 variedades de feijão foram multiplicadas para subsidiar a criação e manutenção do 

banco ativo de germoplasma. Uma parcela das sementes dos genótipos provenientes dessa 

multiplicação foi armazenada em condições ambientais controladas até o seu cultivo na safra 

seguinte. O armazenamento proporciona uma segurança genética destes acessos, pois ocasiona a 

diminuição do metabolismo e respiração da semente, proporcionando as condições ideais para a 

manutenção da qualidade fisiológica a longo prazo.  

Com este trabalho, as sementes do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de feijão comum 

foram renovadas, possibilitando a realização de novos estudos durante as aulas práticas de disciplinas 

relacionadas e nos diferentes cursos (Técnico em Agropecuária, Engenharia de Alimentos e 

Agronomia) do Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia. Vale destacar que as sementes desse 

BAG estão sendo utilizadas para desenvolver um trabalho de pós-graduação, em parceria com o 

Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. 

A outra parte foi distribuída em pequenas porções para agricultores e estudantes interessados 

em sua multiplicação, juntamente com o folder que apresentava as características destes acessos. Por 

meio dessa estratégia, assegura-se a manutenção da biodiversidade dessa espécie vegetal, pois o 

armazenamento feito em casa por agricultores nem sempre preserva a viabilidade das sementes. As 

pragas e doenças de grãos armazenados também podem ocasionar a perda da viabilidade da semente, 
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o que representa uma ameaça para a perda da variabilidade genética da espécie (FOWLE; MOONEY, 

1990; SOUZA, 2016). 

Após a análise do hábito de crescimento, foi possível identificar 10 variedades com o hábito 

tipo I, 15 do tipo II e 11 do tipo III. Foram caracterizadas 32 variedades como de ciclo médio e 4 

tardias. Tais informações muitas vezes não são de conhecimento do produtor, a definição dos 

diferentes hábitos de crescimento das plantas de feijão é importante para a definição do manejo a ser 

implantado para o tipo de planta de cada variedade. A definição dos estádios de crescimento do feijão 

é importante para a definição do momento exato para a execução de práticas culturais específicas, 

como adubação de cobertura e retirada de contaminantes da lavoura (BEVILAQUA, 2013). 

A principal doença que ocorreu nas variedades foi a antracnose. A sua ocorrência foi 

verificada em 14 variedades. As populações mais suscetíveis ao fungo devem demandar maior 

atenção em relação ao controle fitossanitário. A utilização de cultivares que apresentam certo grau de 

resistência ao patógeno é uma das estratégias mais eficientes, principalmente por não onerar o custo 

de produção desta cultura (STEINHAUSER, 2016). 

Junto à V SEMEAGRO (Semana Acadêmica do Curso de Agronomia do IFC – Concórdia), 

foi realizada uma feira de sementes. Foram distribuídas amostras de sementes das variedades aos 

agricultores, alunos e aos demais interessados em multiplicá-las. Além da amostra, foi oferecido um 

folder contendo as principais características das variedades. 

O grupo AGROBIO também participou da XVIII TECNOESTE (Show Tecnológico Rural do 

Oeste Catarinense), no qual houve a participação de cerca de 32 mil pessoas, entre alunos, agricultores 

e técnicos. No estande da feira, alunos vinculados ao grupo de pesquisa fizeram a doação de sementes 

aos visitantes interessados em sua multiplicação, além de distribuírem o folder contendo informações 

sobre as variedades de feijão. 

O trabalho que vem sendo conduzido pelo grupo AGROBIO tem um papel importante para a 

sociedade, pois os impactos da ação humana sobre os recursos naturais aumentaram muito ao longo 

dos últimos anos e tem contribuído para a redução da diversidade genética, inclusive de espécies 

amplamente utilizadas na alimentação humana, como é o caso do feijão.  

Ainda que o trabalho do AGROBIO seja incipiente e apenas de ordem regional, envolve um 

público (agricultores, estudante e professores) ciente da necessidade de conservar e que pode 

disseminar o conhecimento e formar novas redes de conservação numa dimensão muito maior. A 

conservação não se restringe apenas ao armazenamento das sementes (conservação ex situ), mas sim 

à troca de sementes entre agricultores associada ao cultivo e uso sustentável (conservação on farm) 

das variedades, permitindo que as variedades possam evoluir junto às mudanças climáticas que estão 
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ocorrendo de forma mais frequente e intensa nos últimos anos e proporcionar aos agricultores 

segurança alimentar, melhoria nutricional e soberania sobre as sementes utilizadas em seus cultivos. 

Além do mais, o fortalecimento das redes de conservação de sementes de espécies vegetais 

utilizadas na alimentação humana pode e deve impactar as políticas públicas locais e regionais, de tal 

modo, que os agricultores mantenedores da diversidade genética possam obter renda com o cultivo 

das espécies conservadas. Neste sentido, o AGROBIO tem atuado na disponibilização de sementes 

de diversas cultivares de feijão à agricultores interessados em sua multiplicação e na disseminação 

da ciência e conhecimento junto aos estudantes da instituição.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio da interação das estratégias de pesquisa, ensino e extensão, foi possível fortalecer a 

conservação on farm da diversidade genética de feijão comum, espécie amplamente utilizada na 

alimentação humana. 

Com a criação do Banco Ativo de Germoplasma, foi possível manter a variabilidade genética 

da espécie, que tem grande importância econômica e social na região, e que estava vulnerável ao 

processo de erosão genética. Foi possível, também, estreitar o vínculo entre agricultores e estudantes, 

possibilitando a difusão dos acessos e de conhecimento entre os envolvidos.  

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L. Variabilidade genética. Conservação on farm. Erosão 

genética. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L. Genetic variability. on farm conservation. Genetic erosion. 
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INTRODUÇÃO 

 

No tripé Ensino / Pesquisa / Extensão, a atividade de Extensão Universitária vem ganhando 

importância por diversos aspectos, que vão desde o envolvimento dos alunos com atividades, que 

validam a teoria através das ações práticas, até sua capacidade de influenciar e/ou transformar a 

realidade local. É nesse momento que o conhecimento transborda os muros da universidade, 

colocando a Universidade como elo importante na rede de inovações sociais. 

Considera-se que, na maior parte dos casos, atividades de Extensão devem ser desempenhadas 

por alunos, focadas num grupo específico e coordenadas por um professor-extensionista. Dentro 

desse modelo, é importante relatar e compartilhar tais experiências. Para que tais práticas possam ser 

discutidas, aprimoradas e difundidas, será apresentado a seguir um breve relato do caminho e dos 

desafios encontrados para a estruturação do Observatório PUC-Campinas. 

Por estar inserido no Programa de Extensão Institucional OBSERVATÓRIO PUC-

CAMPINAS, fica evidente a importância do apoio institucional da Universidade às ações promovidas 

pelo grupo de docentes e discentes envolvidos no projeto de extensão. A plataforma do Observatório 

PUC-Campinas foi lançada em 2018 para divulgar e compartilhar indicadores nas áreas de (i) 

trabalho, renda e emprego; (ii) produção e comércio internacional; (iii) inovação e sustentabilidade; 

e (iv) desenvolvimento social, educação e saúde.  
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2 Graduanda do Curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. E-mail: giuliana.caricilli@hotmail.com. 
3 Graduanda do Curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. E-mail: juliamartucci10@gmail.com. 
4 Graduando do Curso de Ciências Econômicas da PUC Campinas. E-mail: gutolmos@gmail.com. 
5 Graduando do Curso de Ciências Econômicas da PUC Campinas. E-mail: gabriel.gomes001@hotmail.com. 
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Esse compartilhamento apresenta dupla finalidade: incentivar o diálogo e contribuir com o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e/ou de ações da sociedade civil capazes de promover o 

desenvolvimento econômico. Mais especificamente, visa tornar as informações socioeconômicas 

compreensíveis fora do âmbito acadêmico e, ao mesmo tempo, gerar uma fonte de informação que 

possa referenciar as atividades acadêmicas da universidade que necessitem de uma base de dados 

sobre a Região Metropolitana de Campinas.  

Como há um docente-extensionista responsável por cada uma dessas áreas, esse Projeto de 

Extensão está focado na área de trabalho, renda e emprego. Atualmente, vem sendo desenvolvido 

com a participação de discentes dos cursos de Ciências Econômicas e de Relações Internacionais. 

Diante disso, o público-alvo atingido pelas ações desenvolvidas neste Projeto são os cidadãos, os 

formuladores de políticas públicas, a mídia, a sociedade civil organizada e toda a comunidade interna 

da PUC-Campinas: docentes e discentes.  

Do ponto de vista conceitual, a construção de um Observatório social parte de duas premissas 

que justificam sua funcionalidade. A primeira é a necessidade dos atores sociais e das instituições 

públicas e/ou privadas acessarem dados relevantes e estratégicos para compreender a dinâmica da 

sociedade. É importante destacar que essa necessidade de informações não deve se confundir com 

denúncia ou crítica, ao contrário, a socialização de informações deve estimular o debate, a elaboração 

de ideias, e a construção de propostas que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas de 

públicas ou ações sociais capazes de promover o desenvolvimento local tendo como parâmetro os 

interesses coletivos.  A segunda premissa está associada ao fato de que, para o exercício do controle 

e monitoramento social, é necessário que os cidadãos tenham acesso sistematizado às informações 

relevantes para a compreensão dessa realidade. (HERSCHMANN, M, et al. (2008); SERAFIM, L. 

(2008); FELTRE, C. et al. (2016)) 

Diante dessas premissas, para que os dados descritivos da realidade possam ser 

compreendidos, incorporados e úteis ao debate econômico e social, o processo de democratização da 

informação ocorre por meio de indicadores referenciados. Jannuzzi (2001) define um indicador social 

como uma medida em geral quantitativa dotada de significado, usada para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico.  Para o autor, os indicadores, por 

serem entendidos como o elo entre os modelos teóricos e a evidência empírica dos fenômenos sociais 

observados, são capazes de informar algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças 

que estão se processando.  

Segundo Jannuzzi (2001), os indicadores são utilizados para: (i) subsidiar as atividades de 

planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo; (ii) 

monitorar as condições de vida e bem-estar da população por parte do poder público e sociedade civil; 
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e (iii) permitir aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 

determinantes dos diferentes fenômenos sociais.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, o acompanhamento e monitoramento realizado pelo Observatório PUC-

Campinas na área de Trabalho, Renda e Emprego segue os seguintes passos: 

 

a. O primeiro passo é a seleção das bases de informação. Para mercado de trabalho são 

utilizadas: (i) as pesquisas domiciliares do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística 

(IBGE): Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); e 

(ii) as Informações administrativas disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE): Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de 

Emprego e Desemprego (CAGED).  

b. O segundo procedimento metodológico consiste na construção dos indicadores que têm 

como base os conceitos teóricos já consolidados de cada tema, como: taxa de 

informalidade, taxa de rotatividade, dentre outros.   

c. A última fase é a de produção dos informativos, publicação mensal descritiva, com 

linguajar simplificado, para o acompanhamento/monitoramento dos indicadores. Para 

aprofundar e qualificar determinados temas são elaborados os Estudos Temáticos e as 

Notas Técnicas. 

 

Se, num primeiro momento, a participação dos alunos era restrita às fases de coleta, 

sistematização e organização das informações, atualmente a contribuição discente vem sendo 

valorizada na etapa de difusão das informações. Essa maior possibilidade de atuação ampliou o 

conjunto de alunos envolvidos no projeto de extensão. 

 

3 RESULTADOS 

 

Como resultado, ao longo desses anos, as informações disponibilizadas pelo Observatório 

PUC-Campinas, com ajuda do Departamento de Comunicação da PUC-Campinas ganhou espaço na 

mídia local, que mensalmente repercute os ajustes conjunturais no mercado de Trabalho.  



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

636 

Acordos de parceria com Prefeituras da RMC e com a Agência Metropolitana de Campinas 

(AGEMCAMP) embasam Estudos Temáticos que estimam os efeitos de políticas públicas sobre o 

mercado de trabalho regional.  

Também internamente à universidade, outros centros vêm utilizando as informações geradas 

pelo Observatório. O Centro Vitalità é um exemplo. Com foco na qualidade de vida da pessoa idosa, 

esse centro passou a demandar estudos específicos sobre mercado de trabalho para subsidiar suas 

ações empreendidas para esse grupo etário. 

As reuniões de trabalho com parceiros, promotoras de trocas de saberes, vem sendo 

fundamentais para reflexão quanto às transformações mais estruturais no tecido social. Diante disso, 

parcerias externas e/ou internas à universidade têm potencial de ampliar as fontes e ajudar a qualificar 

as informações que o Observatório utiliza para construir e contextualizar seus indicadores. Por isso, 

parcerias devem ser ampliadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, evidencia-se que a necessidade de compreensão dos fatos pela sociedade 

corrobora a importância da atividade extensionista em constituir o Observatório como locus de 

geração, manutenção, organização e disseminação de dados e indicadores para promover uma melhor 

compreensão da sociedade e pavimentar as ações de intervenção. Sendo o maior desafio manter o 

fluxo de informações contínuo e qualificado.  

Um exemplo disso foi a necessidade de aprofundamento das reflexões e dos desafios a serem 

enfrentados decorrentes da grave situação vivida com a pandemia da COVID-19. A ampliação da 

vulnerabilidade forçou o debate quanto à urgência e à necessidade das políticas protetivas do emprego 

e da renda. Tal reflexão mostra que tais políticas, além de seus efeitos diretos sobre a sobrevivência 

de parte da população, foram fundamentais para minimizar a queda do nível de atividade econômica 

(PIB) ocorrida no Brasil em 2020. 

Conclui-se esse relato mostrando que as informações disponibilizadas pelo Observatório vêm: 

(i) estimulando a participação dos alunos na elaboração de diagnósticos sobre a RMC; (ii) ampliando 

o debate quanto às ações de políticas públicas e; (ii) referenciando a elaboração de trabalhos de alunos 

da universidade com temas relacionados à realidade socioeconômica da RMC. 

 

Palavras-chave: Política Pública. Desenvolvimento Regional. Indicadores. 

Key-words: Public Policy. Regional development. Indicators. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Projeto “Aprendendo Direito”, de forma simplificada, consiste em um programa 

transmitido nas rádios do entorno da PUC Minas campus Serro, com o objetivo de propagar 

informações relevantes do âmbito jurídico e da atualidade, servindo de ponte comunicacional entre o 

conhecimento produzido pela Universidade e a comunidade.   

O “Aprendendo Direito” extrapola a análise de leis e decisões judiciais, avançando para 

assuntos diversos que se mostram relevantes ao contexto das comunidades ao redor da Universidade 

(o que não se limita às cidades de Serro e Diamantina, dado ao amplo alcance das ondas sonoras das 

rádios parceiras). O Projeto propicia a troca de conhecimentos entre beneficiários, extensionistas e 

discentes, bem como vai ao encontro de um dos principais nortes do projeto pedagógico do curso de 

direito da PUC Minas, qual seja, o de transformar o conhecimento jurídico socialmente ensinado e 

aprendido em conhecimento socialmente útil. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
A região do Vale do Jequitinhonha, local em que a PUC Serro está situada, apresenta um dos 

menores índices de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (HENRIQUES, 2018). Compreende-
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se que a falta de acesso à informação constitui obstáculo para o gozo e a fruição dos direitos 

fundamentais estabelecidos no ordenamento jurídico (WITTGENSTEIN, 2014). Por isso, a Extensão 

compreendeu ser a criação de espaço interativo através do rádio a melhor forma de interação com a 

comunidade, pois, para grande parte da população da zona rural, o rádio continua sendo um dos únicos 

meios de saber o que está acontecendo em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, uma vez que a 

ausência completa de internet, ou, ao menos, a ausência de internet de qualidade, costuma ser a regra.  

De acordo com dados do Comitê Gestor da Internet, setenta milhões de pessoas possuem 

acesso limitado à internet. Na zona rural, a situação é ainda mais séria - cerca de dez milhões de 

pessoas nunca acessaram a internet (PODCAST CAFÉ DA MANHÃ, 2020). Assim, o Aprendendo 

Direito foi pensado principalmente para alcançar a população mais vulnerável (trabalhadores rurais e 

donas de casa).   

Inicialmente, o Projeto se estruturou em dois programas, que eram transmitidos na rádio de 

Serro, denominada Mania FM. O primeiro dava o nome do projeto (Aprendendo Direito), tinha 

duração de 50 minutos e ia ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos, às 13 horas. O segundo, 

chamado de “Pílulas: sua dose semanal de informação”, tinha duração de 8 minutos e era transmitido 

semanalmente.  Posteriormente, com o objetivo de formalizar parceria com a rádio de Diamantina 

(98 FM), foram realizadas algumas rodas de conversa entre a equipe da 98 e a da Extensão, pois era 

necessário alinhar alguns detalhes para que os programas passassem a ser também transmitidos pela 

nova parceira, a qual insistiu que fosse unificado o formato do programa para algo parecido com o 

“Pílulas: a sua dose semanal de informação”. Segundo o Diretor Executivo da rádio, o potencial de 

atingir um número expressivo da população só se materializaria com o desapego à ideia de produzir 

programas muito extensos.  

Dessa forma, apoiados na experiência pretérita (quando o Aprendendo Direito e o Pílulas iam 

ao ar pela Mania FM), os extensionistas e o coordenador do Projeto se convenceram de que o 

Aprendendo Direito deveria ser reduzido à experiência que havia dado mais certo. Houve uma espécie 

de fusão entre os dois antigos programas, aproveitando-se o que de melhor existia em cada um deles. 

O nome voltou a ser apenas “Aprendendo Direito”, a duração passou a ser muito inferior ao programa 

quinzenal, que alcançava quase uma hora. Não obstante, a duração de apenas 8 minutos (duração do 

extinto “Pílulas”) também não foi adotada. 

Atualmente, o programa “Aprendendo Direito” varia entre 10 e 15 minutos. E, além das 

parcerias citadas anteriormente, três novas rádios transmitem o programa Aprendendo Direito, quais 

sejam: a Rádio Nossa Terra FM, localizada no município de Tijucal; a Rádio Kobu FM, de Gouveia 

e, por último, a Rádio Alternativa FM, de Datas.  
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A elaboração dos programas exige que os extensionistas pesquisem profundamente um tema 

da atualidade. Muitas vezes, as ideias de temas partem das discussões travadas em sala de aula junto 

aos professores. Nesse sentido, a produção do roteiro do programa permite que os extensionistas 

revisem conteúdos já estudados, bem como estudem conteúdos que ainda serão ministrados ao longo 

do curso de Direito. Por exemplo, já foram produzidos programas sobre adoção (que se liga ao 

conteúdo de Direito de Família); depoimento testemunhal (tema ligado à disciplina de Processo 

Civil), dentre outros. Assim, evidencia-se muito claramente a interdisciplinaridade, além da interação 

entre ensino, pesquisa e Extensão.  

Recentemente, o projeto lançou a versão do Aprendendo Direito em podcast (transmitido pelo 

Spotify), tornando os programas mais uma importante base de consulta e pesquisa acessível para todos 

os alunos da PUC, bem como divulgando o conhecimento produzido pela Universidade para muito 

além da comunidade em que o campus Serro está inserido. 

 

3 RESULTADOS  

 
Como programa de rádio, o Aprendendo Direito superou as expectativas da equipe de 

Extensão, tornando-se iniciativa amplamente comentada na região de Serro. Tanto isso é verdade que, 

espontaneamente, outras emissoras de rádio (além das duas em que o Projeto foi iniciado) 

demonstraram interesse em transmitir os programas, conforme detalhado. Ademais, a transmissão 

como podcast no Spotify configura, na visão da equipe de Extensão da PUC Serro, resultado 

expressivo dos esforços empreendidos. 

O interesse de outras rádios em transmitir o programa foi recebido com muita satisfação pela 

equipe da Extensão, uma vez que os donos das rádios ainda são uma importante fonte de interação 

com os ouvintes. Embora, a equipe faça questão de divulgar o seu telefone WhatsApp em todos os 

programas transmitidos, percebe-se que a audiência ainda prefere entrar em contato com os donos 

e/ou os apresentadores das rádios que recepcionam ligações dos ouvintes seja para esclarecer questões 

jurídicas (que são repassadas para a equipe de Extensão), seja para sugerir temas para programas 

futuros. Outra maneira de a audiência participar do Projeto se dá por meio do Instagram. A página 

do Aprendendo Direito é interativa e conta, atualmente, com 518 (quinhentos e dezoito) inscritos. 

A transmissão, tanto pelas rádios quanto pela internet (podcast), potencializa que as 

informações veiculadas ao Aprendendo Direito atinjam número substancial de pessoas, elastecendo 

e muito o público dito como principal no início da execução desse Projeto (trabalhadores rurais, donas 

de casa).  
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Apesar do rápido crescimento do número de beneficiários, pontua-se que a equipe de Extensão 

procurou se manter fiel à essência do Aprendendo Direito, que continua sendo a divulgação de 

conteúdos da atualidade e de conteúdos jurídicos de uma maneira simples e compreensível mesmo 

àqueles que não são iniciados na ciência do Direito.  O Projeto, além de buscar informar, assegura a 

captação de demandas da sociedade, o que aconteceu, por exemplo, com a criação do auxílio-

emergencial, criado pela Lei 14.020/20.  

O espaço do programa na rádio foi utilizado para divulgar que a Extensão PUC Minas 

auxiliaria qualquer cidadão que preenchesse os requisitos a requerer o citado benefício assistencial. 

Através do Aprendendo Direito, diversos trabalhadores entraram em contato com a Extensão e cerca 

de trinta foram atendidos pela Universidade (seja diretamente pela Extensão, seja pelo SAJ, nos casos 

em que o acionamento do Judiciário se mostrou pertinente). Os mencionados atendimentos foram 

feitos, majoritariamente, por telefone, além de a Extensão ter se valido de ferramentas 

comunicacionais, como o aplicativo WhatsApp. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Aprendendo Direito segue possibilitando que os extensionistas (e o coordenador do projeto) 

desenvolvam novas habilidades e se experimentem. Além do conteúdo jurídico que é intrínseco à 

iniciativa, foi desafiador aprender e aprimorar técnicas de edição de som, bem como de divulgação 

dos programas (faz-se referência à página do projeto no Instagram). 

Percebeu-se ainda que o projeto tem o potencial de atrair demandas da comunidade, uma vez 

que se trata de canal de comunicação bastante acessível (o rádio), permitindo o diálogo entre a 

Universidade e a população em geral. Assim, o Aprendendo Direito se tornou canal que permite que 

o cidadão se informe e, quando preciso, peça ajuda à Universidade, tornando visível e real a 

transformação social que o direito é capaz de efetivar. 

A identificação de novas demandas da população através do Projeto pode torná-lo uma 

verdadeira incubadora de projetos. Afinal, acredita-se que a atuação da Extensão deve sempre partir 

dos interesses e da necessidade que forem manifestados pelos beneficiários. 

 

Palavras-chave: Direito de acesso à informação. Aproximação entre Universidade e comunidade. 

Realização de Direitos. 

Keywords: Right of access to information. Approach between University and community. Rights 
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RESUMO 

O presente trabalho visa retratar o Projeto de Extensão Conflitos Sociais e Direitos humanos: Alternativas e tratamento 
de resolução, sob a perspectiva da prática desenvolvida enquanto bolsista do Projeto, atuando no Balcão do Consumidor 
da UNIJUÍ, no município de Três Passos/RS. Nesse sentido, o objetivo é demonstrar a importância do projeto e de sua 
atuação, bem como relatar a experiência prática, destacando o aproveitamento e pontos positivos do estágio junto ao 
Balcão do Consumidor da UNIJUÍ de Três Passos/RS, uma vez que oportuniza solucionar demandas no âmbito 
consumerista, buscando dentre os mecanismos alternativos, o meio mais adequado a ser aplicado em cada situação pré-
existente, a exemplo de situações que envolvam problemas na compra de produto, assuntos financeiros, energia elétrica, 
dentre outros, o que traz grande satisfação aos usuários do serviço, e também aos bolsistas que o realizam.   
 
Palavras-Chave: Extensão Universitária. Balcão do Consumidor. Bolsista. Resolução de conflitos.  

 

Social Conflicts and Human Rights: treatment and resolution alternatives: an 

account of the experience as a scholarship holder at the Consumer's Desk 

 

ABSTRACT 

The present work aims to portray the extension project Social Conflicts and Human Rights: Alternatives and resolution 
treatment, from the perspective of the practice developed while the project's scholarship holder, working at the UNIJUÍ 
Consumer Counter, in Três Passos/RS. In this sense, the objective is to demonstrate the importance of the project and its 
performance, as well as report the practical experience highlighting the use and positive points of the internship at the 
UNIJUÍ Consumer Desk in Três Passos/RS, as it provides opportunities to solve demands in the consumerist scope, 
seeking, among alternative mechanisms, the most appropriate means to be applied in each pre-existing situation, such as 
situations involving problems in the purchase of a product, financial matters, electricity, among others, which brings great 
satisfaction to users of the service, and also to the scholarship holders who perform it. 
 
Keywords: University Extension. Consumer Desk. Scholarship holder. Conflict resolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão desencadeia um papel muito importante na prática, pois é através de 

sua atuação que se pode fazer a diferença em toda comunidade. No caso do projeto de extensão 

“Conflitos sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de tratamento e resolução”, cabe 

mencionar que este possibilita, dentre outras atividades, a resolução de demandas que são atendidas 

no âmbito do Balcão do Consumidor, do que se denota a importância da atuação do projeto neste 

setor. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa é do tipo exploratória e utiliza, em seu delineamento, a coleta de dados em meios 

físicos através de pesquisa bibliográfica e na rede de computadores. Na sua realização, foi utilizado 

o método hipotético-dedutivo, buscou-se demonstrar com base em dados a experiência do Balcão do 

Consumidor.  

A extensão na universidade ocorre em um conjunto formado também pelo ensino e a pesquisa, 

como linha principal da instituição, sendo regida na educação superior como uma grande finalidade. 

Encontra-se estabelecida por meio de diretrizes que estão descritas no inciso VII, do artigo 43 da Lei 

9.394 de 1996: “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição”, (POLÍTICA E DIRETRIZES, 2013). 

O Projeto de Extensão intitulado “Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas de 

tratamento e resolução”, demanda a inserção entre a Universidade com a comunidade de Três 

Passos/RS, Ijuí/RS e Santa Rosa/RS, além de abarcar toda região, fomentando a abertura e 

competência do ambiente público que assegurem a efetivação da cidadania (PROJETO DE 

EXTENSÃO, 2020). O mencionado projeto trabalha a mediação, conciliação e negociação, sendo a 

primeira, em especial, em conflitos familiares e escolares, e, as últimas, no âmbito do Balcão do 

Consumidor. 

No que tange ao Balcão do Consumidor, a prática em si leva em conta a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o bolsista aplica na prática o que estuda na teoria, e busca 

o amparo aos hipossuficientes na relação de consumo, bem como o diálogo e esclarecimento de fatos 

que muitas vezes levam a um acordo entre as partes, aplicando, desta forma, os mecanismos 

alternativos de tratamento e resolução de conflitos. Assim sendo, o estudante / bolsista da 

universidade que faz parte do Projeto se envolve e atua na comunidade em geral, resultando em um 
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aspecto positivo tanto para a população que vem sendo atendida por esse meio, bem como, à 

comunidade acadêmica envolvida: 

 

Na realização do trabalho prestado aos cidadãos, cuja finalidade é a melhoria na qualidade 
de vida dessas pessoas, “a extensão, enquanto responsabilidade social faz parte de uma nova 

cultura, que está provocando a maior e mais importante mudança registrada no ambiente 
acadêmico e corporativo nos últimos anos.” (CARBONARI; PEREIRA, 2007, p. 27). No 

modo como se leva o conceito de extensão para as comunidades, o fato de colocar isso em 
prática tem mostrado a importância da atenção na questão mudança. Tanto para o ambiente 
acadêmico quanto para o corporativo. (CARBONARI; PEREIRA, 2007, p. 27). 

 

O Balcão do consumidor da UNIJUÍ realiza o atendimento de consumidores em geral, não 

existindo para tanto qualquer critério de seleção. Os consumidores trazem suas demandas para serem 

resolvidas, bem como, suas dúvidas relativas a produtos e serviços. Quando se dirigem ao Balcão, 

são atendidos por bolsistas, que são estudantes da graduação em Direito da UNIJUÍ, prontos para 

atender e prestar as informações necessárias; e, nesse sentido, há que se ressaltar um ponto positivo 

neste atendimento, que se refere ao olhar da experiência adquirida pelos bolsistas no que tange ao 

atendimento ao público, ao saber ouvir, conhecer a história, os conflitos trazidos pelos consumidores 

e que demandam atenção, dedicação e conhecimento para resolução.  

 A grande procura de consumidores no momento pandêmico da COVID-19 refere-se a 

compras realizadas via internet, contas de energia elétrica e liberações de empréstimos não 

contratados para idosos, com desconto em seu benefício. Todas as reclamações passam pelo 

atendimento dos bolsistas, que utilizarão, inicialmente, o contato telefônico, e após, a Carta de 

informações preliminares e as sessões de mediação ou audiências de conciliação, sempre nesta ordem.  

Através da atividade desenvolvida no âmbito do Balcão do Consumidor, nos atendimentos às 

pessoas, o bolsista desenvolve, para si, inúmeros aspectos positivos, que podem ser delineados como: 

o diálogo, que se faz propriamente dito pelo atendimento e apresentando razões e explicações para 

resolução do problema, conseguindo conciliar a demanda com a adequação ao fato jurídico 

estabelecendo as possibilidades que se tem junto à norma jurídica ao qual se pode aplicar ao caso, 

para assim conseguir realizar o atendimento adequado a cada caso novo que surge, estudando qual a 

melhor alternativa para se aplicar na questão demandada. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A resolução de conflitos por meio dos mecanismos alternativos possui um índice positivo no 

âmbito do projeto no qual está inserido o Balcão do Consumidor da UNIJUÍ, Projeto que trabalha de 

forma eficaz, no qual o diálogo ganha força em meio ao conflito. O aluno bolsista, no âmbito da 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

646 

extensão, adquire o exercício do raciocínio com destreza bem como da escrita, que visa a dar 

experiência no decorrer do dia a dia para que se chegue à melhor solução, de forma representativa, 

no meio dos cidadãos e consumidores, o que leva à excelência na aprendizagem.  

Ademais, cabe ressaltar que tanto o Balcão do Consumidor quanto todo o trabalho em si 

realizado na comunidade, por meio do projeto de extensão, desempenham um papel muito importante, 

tendo em vista também a atuação do Bolsista que consegue transmitir aquilo que estuda e aprende, 

para transformar o meio em que vive por meio da aplicação de normas e leis efetivas que estão ao 

alcance de todos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste resumo expandido consiste em apresentar os resultados até o momento 

obtidos com a condução do Projeto de Extensão Direito e cidadania como meios de superação da 

pandemia. Ele conta atualmente com a participação de 22 alunos extensionistas devidamente 

matriculados no Curso de Direito da PUC Minas e três professores integrantes da carreira docente, 

atuantes na unidade de Poços de Caldas.  

Nesta iniciativa de Extensão Universitária, inclui-se a parceria com a Escola Estadual D. João 

Eugênio de Almeida, sediada no mesmo município da unidade da PUC, Poços de Caldas, que possui 

Ensino Médio e Escola de Jovens Adultos. A escola conta atualmente com aproximadamente 240 

alunos divididos entre o segundo e terceiro ano do ensino médio e o ensino de jovens adultos. Esses 

alunos são o público-alvo do Projeto.  Devido ao grave quadro pandêmico e ao distanciamento social 

decretado pelas autoridades locais, pode-se afirmar que a maioria dos alunos da rede pública sofreu 

severos prejuízos por não dispor de um sistema eficaz de transmissão de aulas síncrona ou suporte 

tecnológico. 

Primando pelo desenvolvimento de atividades acadêmicas capazes de incentivar a vinculação 

entre os componentes curriculares do Curso de Direito e a fixação de padrões contínuos de interação 

entre alunos, professores e a comunidade como um todos, o projeto de extensão fixou seus estágios 

de planejamento e execução das atividades com estrita atenção à realidade sanitária brasileira, 

causada pela pandemia de covid-19, e considerando o atual Regime Remoto Híbrido. 
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O Projeto começa pela análise e diagnóstico da situação-problema, neste caso representada 

pela dificuldade de implantação da Base Nacional Curricular (BNCC), também conhecido como 

“Novo Ensino Médio”. No Estado de Minas Gerais, desde o ano de 2017, as diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação sobre a BNCC não avançaram, dificultando, assim, o aprimoramento do 

educando como pessoa humana e o desenvolvimento ético, de seu pensamento crítico, conforme a 

redação do art. 35, II, da Lei nº 9394/1996. 

Independentemente dos movimentos políticos e discussões ainda preponderantes sobre a 

efetivação da BNCC nas escolas estaduais de Minas Gerais, o agravamento do quadro pandêmico 

aprofundou ainda mais o hiato existente entre o desenvolvimento acadêmico, a reflexão crítica e a 

evolução da capacidade de abstração e interpretação do papel do jovem na sociedade. Ademais, a 

ausência de políticas públicas voltadas à criação de plataformas e sistemas informatizados capazes de 

conectar alunos e professores na rede pública, seguido do desestímulo gerado pela carência de 

investimentos do Estado na ampliação de acesso aos jovens à internet de forma gratuita, evidenciaram 

o retrocesso educacional. 

O Projeto de Extensão almeja fortalecer o protagonismo dos estudantes de Direito, ao se 

comprometerem a introduzir aos jovens alunos da escola parceira ao menos dois “itinerários 

formativos” projetados pela Lei nº 13.415/2017 sob a ênfase das “linguagens e suas tecnologias” e as 

“ciências humanas e sociais aplicadas”.  A execução de ações e práticas extensionistas moldaram-se 

às exigências do distanciamento social e das relações humanas presenciais limitadas aos serviços 

essenciais.  

Acredita-se com a instalação do Projeto de Extensão, na realização dos ideais de justiça, 

solidariedade e cidadania, preconizados pelo Projeto Pedagógico do Curso de Direito, por meio da 

condução de noções sobre os fundamentos do pensamento jurídico e formação política e cidadã nos 

moldes da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Respeitando os protocolos sanitários, os graduandos extensionistas e os professores 

participantes do projeto adotaram uma estrutura de execução em etapas, todas elas desenvolvidas on-

line mediante o uso da plataforma Microsoft Teams. Superada a etapa de capacitação e recrutamento 

dos alunos extensionistas, a dinâmica do projeto envolveu a divisão dos alunos selecionados em três 

equipes, cada qual alinhada com o desenvolvimento dos eixos de aprendizado propostos aos alunos. 

Considerando o mapeamento previamente realizado junto às demandas da escola parceira, 

alcançou-se como eixos formadores dos beneficiários os seguintes ciclos de aprendizagem: Noções 
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de direito constitucional; Estatuto da criança e do adolescente no dia a dia dos jovens; e Noções de 

direito privado. Os eixos mencionados abarcam questionamentos do cotidiano dos jovens e seus 

familiares, com atenção ao conhecimento essencial sobre os direitos e garantias fundamentais 

inerentes ao cidadão brasileiro; conscientização e difusão dos direitos da criança e do adolescente 

com destaque ao papel do Estado na prestação material destes direitos; e, a ampliação da cultura 

preventiva de conflitos, na esfera privada, sobre as principais relações jurídicas experimentadas pelos 

jovens em seu núcleo familiar; como questões voltadas às relações de consumo, relações familiares, 

relações contratuais básicas e solução alternativa de conflitos. 

Os pressupostos do Projeto de Extensão “Direito e Cidadania como meios de superação da 

pandemia” coincidem com o atendimento e cumprimento dos itinerários prescritos pela Base 

Nacional Comum Curricular. A proposta é consolidada por meio de tecnologia disponibilizada pela 

Universidade na produção de materiais audiovisuais; assim, os alunos extensionistas produzem 

videoaulas, o que lhes dá protagonismo; e os alunos da escola Estadual se identificam com os jovens 

estudantes de Direito que ministram as aulas. 

Os materiais colhidos e produzidos pelos alunos extensionistas foram revisados pelos 

professores integrantes do Projeto; em seguida houve a gravação de videoaulas semanais, com tempo 

médio de duração de 30 minutos e essas foram publicadas na plataforma YouTube, em canal 

específico criado e destinado às publicações e postagens do projeto. Semanalmente os beneficiários 

diretos do projeto (previamente inscritos por meio de formulários criado com o auxílio do Microsoft 

Forms) contam com um conteúdo inédito do ciclo em curso (cada ciclo conta com duração média de 

dois meses) e um conteúdo complementar conforme o tema. 

Paralelamente à produção das videoaulas e conteúdo escrito, ambos compartilhados com os 

beneficiários do projeto, os monitores do projeto de extensão, graduandos em etapa de conclusão do 

Curso de Direito, fomentam as discussões e repercussões entre os alunos mediante postagens diretas 

e compartilhamento das videoaulas pelo WhatsApp.  

Para a consecução metodológica do Projeto, os alunos da escola parceira foram divididos em 

grupos conforme a série ou turno de sua matrícula na escola. Assim, os três grupos (2º, 3º anos e EJA) 

recebem semanalmente no mínimo três postagens ou publicações: uma delas direcionada à 

comunicação aos alunos sobre a disponibilidade de uma nova videoaula e as demais postagens 

destinadas à elaboração de enquete ou difusão de reportagem jornalística com ilustração de caso real. 

As postagens seguintes correspondem às respostas das perguntas elaboradas pelos alunos 

beneficiários, sanando suas dúvidas.  

Após o término de cada ciclo, o professor responsável pela condução da equipe e supervisão 

das gravações das videoaulas elabora um Formulário de avaliação e impressão dos alunos 
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beneficiários sobre o ciclo encerrado; requisita-se aos alunos beneficiários reportarem suas 

impressões individuais sobre o percurso do projeto até aquele momento.  

Ações e experiências de aclimatação dos alunos beneficiários do Projeto também preveem a 

realização de lives com o uso preferencial de plataformas gratuitas de transmissão como o YouTube, 

integrando em tempo real e de forma síncrona as equipes produtoras de conteúdo e a escola parceira, 

inclusive com a participação do corpo docente da escola parceira. As lives programadas envolvem 

até mesmo um Congresso Científico organizado conjuntamente entre a coordenação do projeto de 

extensão e os dirigentes da escola parceira, possibilitando aos alunos beneficiários uma experiência 

científica e vocacional no percurso dos itinerários formativos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A tradução de valores em direitos humanos e seu fortalecimento junto à formação política, 

jurídica e cidadã dos adolescentes e jovens adultos matriculados na escola parceira deste projeto de 

extensão conflui para a principal missão orientadora da iniciativa extensionista em curso. Torna-se 

relevante, neste processo de execução do projeto, a mediação e avaliação ampla das consequências e 

transformações culturais e sociais para os alunos beneficiários inscritos e para os alunos 

extensionistas da graduação em direito.  

Para os primeiros, o projeto de extensão busca emancipar os alunos enquanto protagonistas 

de suas escolhas e no exercício pleno da cidadania e cooperação, sobretudo em seu núcleo familiar. 

Já em atenção aos alunos extensionistas, o aprendizado social solidariamente responsável alia-se ao 

aprimoramento da capacidade de pesquisa, produção de materiais extracurriculares e o 

desenvolvimento da oratória e da capacidade argumentativa, indispensáveis na promoção das relações 

interpessoais exigidas pelo curso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir das vivências do Projeto de Extensão “Mediação e 

Cidadania”, com extensionistas dos cursos de Direito e Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC Minas), unidade São Gabriel. O estudo foi desenvolvido no Posto de 

Atendimento Pré-processual (Papre) do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania 

(Cejusc) da Comarca de Belo Horizonte/MG da PUC Minas, unidade São Gabriel. Os objetivos 

foram: proporcionar aos beneficiários do Serviço de Assistência Jurídica da PUC Minas São Gabriel 

(SAJ-SG) a vivência da mediação como forma de resolução de conflito judicial, disseminar a cultura 

de paz e seus efeitos na pacificação dos conflitos e no exercício da cidadania, oportunizando aos 

extensionistas desenvolverem competências e habilidades para atuarem como mediadores nos 

âmbitos on-line e presencial, por meio de diálogo aberto com a comunidade beneficiária do projeto, 

ao mesmo tempo que se busca uma reflexão sobre a prática.  

No Projeto, atendemos na perspectiva da mediação judicial, contando com a certificação de 

mediadora judicial da professora orientadora, para cumprir as exigências dessa modalidade de 

mediação, e também com o convênio do SAJ-SG com o Cejusc. Destacamos que a Lei nº 13.140 

(BRASIL, 2015b) prevê a mediação judicial e a extrajudicial, sendo que a diferença repousa nas 

exigências previstas na norma quanto aos requisitos do mediador. Durante o primeiro semestre, 

ocorreram doze audiências de mediação, sendo em média três sessões para cada caso (3), constatando-

se ser possível realizar audiências de mediação de forma on-line. 
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Com isso, as práticas de extensão do projeto “Mediação e Cidadania” intensificaram o 

processo dialético entre teoria e prática e contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das famílias 

atendidas. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

As ações do Projeto “Mediação e Cidadania” necessitaram, em função da pandemia de 

COVID-19, ser realizadas apenas de forma on-line, pelo Messenger, Teams ou Meets e, nesse espaço 

virtual, deparamos com desafios que nos fizeram repensar a prática para atender o que está 

disciplinado nas leis e na doutrina. Já havíamos nos preparado para as mediações on-line, mesmo 

assim algumas questões surgiram no decorrer dessa modalidade e, consequentemente, dificuldades 

referentes à formação dos mediadores, objetivo do Projeto, entre outros pontos que aqui elucidamos. 

Um dos pontos questionados refere-se às dificuldades na triagem dos casos, no 

encaminhamento das partes que solicitam atendimento jurisdicional no SAJ-SG, para as mediações 

que não puderam ser realizadas pelos alunos do projeto, com orientação do professor coordenador. 

Outro ponto refere-se aos estudos da prática da mediação – procedimento consensual de resolução de 

conflito norteado por princípios, com a participação ativa das partes, em busca do consenso, e do 

mediador, que promove os diálogos dos mediandos de forma neutra. Tal prática se contrapõe ao 

tradicional modelo jurisdicional contencioso e foi instituída como premissa não obrigatória, tendo 

como alicerces o Manual de Mediação Judicial (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016) e 

as diretrizes normativas da Resolução nº 125 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010), da 

Lei nº 13.140 (BRASIL, 2015b) e da Lei nº 13.105 (BRASIL, 2015a). Esses instrumentos não 

abordam orientações para a prática da mediação on-line de forma clara, limitando os recursos 

metodológicos para os extensionistas embasarem sua formação em mediação. 

Na vivência do procedimento mediatório on-line, também se evidenciaram desafios que 

impuseram limites à efetiva aplicação das técnicas, o que comprometeu especialmente dois dos 

princípios previstos na lei: a confidencialidade e a imparcialidade. Na observação dos dados, 

buscamos enfrentar e resolver os desafios detectados na formação de mediadores no ambiente virtual. 

O caráter interdisciplinar e transdisciplinar da extensão permitiu extrapolar na busca de 

soluções e favoreceu uma visão integrada das questões sociais. Contribuições de tecnólogos, 

psicólogos e assistentes sociais foram essenciais para a relação com as partes, mesmo que virtual. Foi 

necessário um longo diálogo com as partes envolvidas, alunos e secretários para que a nova realidade 

imposta nos garantisse ações pautadas na ética, tendo o humanismo como vetor básico.  
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3 METODOLOGIA 

  

No trabalho, fez-se uma interlocução entre a prática da mediação on-line e os acontecimentos 

que eclodiram durante as sessões de mediação. Foi a partir desse lugar fluido, submetido a constantes 

rupturas do que já estava posto, que tentamos investigar a mediação on-line com olhar crítico, fazendo 

valer a atualidade da experiência e as três dimensões acadêmicas: ensino, extensão e pesquisa. 

Para Foucault (2003), nos domínios da experiência, inscreve-se a possibilidade de 

transformação e liberdade. A partir dessa compreensão de experiência, devemos nos preocupar com 

a prática proposta em nosso fazer profissional e criar possibilidades de nos inscrevermos nessa 

prática. 

Assim, tratamos dos desafios identificados durante os atendimentos on-line nas ações do 

projeto “Mediação e Cidadania”. Fizemos um recorte dos atendimentos de casos realizados pelos 

extensionistas do projeto no 1º semestre de 2021, ressaltando a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, conforme previsto no art. 2º do Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão, “destinado a 

promover a interação transformadora da Universidade com outros setores da sociedade” 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2015, p. 2).  

Para aprimorar a triagem dos casos, estudamos a preparação e reestruturação de um novo 

formulário que será preenchido pelos secretários do SAJ-SG juntamente com os solicitantes de 

atendimento. Os extensionistas organizaram os dados, para melhor encaminhamento das partes para 

os atendimentos on-line. 

Quanto à necessidade de ajustes das técnicas – tais como escuta ativa, rapport, 

parafraseamento e caucus – previstas no manual do CNJ para a utilização dessas no ambiente virtual 

pelos mediadores extensionistas em formação, listamos três pontos para serem reestruturados nas 

práticas on-line: readaptar as técnicas para suprir as limitações do mediador em observar a linguagem 

corporal das partes, percebendo as sensações e reações manifestadas; elaborar um protocolo de ações 

para atenuar os problemas de conexão de internet com interrupções abruptas, para as partes sentirem 

menos desconforto; e garantir os princípios da imparcialidade e confidencialidade por meio de 

revisões das técnicas e das informações durante a pré-mediação. 

Pretendemos, com os ajustes do manejo das técnicas de mediação previstas no Manual de 

mediação do CNJ, formar mediadores com competência em exercer a prática de mediação on-line; 

garantir os princípios previstos na legislação; promover a resolução de conflitos de forma pacífica, 

focando tanto na resolução do pedido realizado no Poder Judiciário, como nos aspectos subjetivos; e, 

ainda, ampliar a mediação de conflito no âmbito judicial. 
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Para os ajustes das técnicas, serão feitas entrevistas com instituições formadoras de 

mediadores, como o Instituto e Câmara de Mediação Aplicada (IMA), a Plataforma de Mediação On-

line (MOL) e os próprios gestores do Cejusc que se interessarem em participar da discussão e 

apresentar alternativas para suprir quesitos necessários ao atendimento eficaz e positivo da prática de 

mediação no projeto “Mediação e Cidadania”. Concomitantemente às entrevistas, será aplicado um 

questionário aos alunos extensionistas que atuarem como mediadores e às partes que participarem da 

mediação no projeto. 

O empenho em realizar este estudo deve-se ao fato de confiarmos na positividade dessa 

modalidade de atendimento e acreditarmos que a mediação on-line poderá continuar após o período 

de pandemia e atender um grande número de demandantes. Destacamos que o meio on-line possibilita 

aumentar a prática de mediação, pois é um facilitador para as partes que moram distante, permite um 

encontro menos evasivo e, ainda, forma maior número de mediadores. É necessário nesse momento, 

portanto, aprimorar a prática, para suprir as dificuldades encontradas nas ações de mediação on-line. 

Com vista à criação e manutenção de diálogo entre a universidade e a comunidade, a 

possibilidade da modalidade on-line pode ser uma ação transformadora de todos os agentes 

envolvidos.  

  

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Orientando-nos pelos objetivos do projeto de extensão “Mediação e Cidadania”, buscamos 

referencial teórico nos instrumentos normativos, nos dados das entrevistas realizadas com as 

instituições que realizam mediação on-line, nas informações coletadas pelas entrevistas com os 

beneficiários e com os alunos participantes. Visamos evidenciar a relevância da observação na 

experiência para produzir, de certa forma, uma interlocução entre o saber da vida, particular, local, e 

o saber dominante, por entendermos, com Foucault (2004), que os efeitos produzidos nas práticas em 

uma sociedade normalizada podem modificar o saber dominante pela criação do novo. 

Levamos em consideração que o empirismo tem a função de desenvolver o conhecimento a 

partir das sensações advindas principalmente da observação, sendo o estudo de abordagens e técnicas 

da produção científica os pilares da experiência vivida, valorizando o saber local e a criação do novo.  

 

5 CONCLUSÃO 

  
A crise provocada pela COVID-19 impôs uma nova forma de relação entre as pessoas, e 

consequentemente foi imposta a prática da mediação on-line nas ações do projeto “Mediação e 
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Cidadania”. Tal modalidade ressignificou a experiência mediatória como lugar de reflexão de ralação 

e de diálogo com a comunidade, a qual precisou de resolver seus conflitos de forma remota. Assim, 

houve a necessidade de adaptação, tanto das partes, mediandos, como do coordenador e dos 

extensionistas para o desenvolvimento das ações do Projeto no novo ambiente.  Dessa forma, o 

atendimento na mediação passou da prática presencial, que era desenvolvida até então, para on-line.  

Diante dessas mudanças, buscou-se garantir a direção das ações do projeto, em procurar a 

resolução dos conflitos e, ainda, ajustar e refletir sobre os princípios e as técnicas da mediação para 

a formação de mediadores extensionistas em salas virtuais.  Contudo, destaca-se, nessa prática do 

Projeto Mediação e Cidadania, a busca dos objetivos: amparar judicialmente e acolher as partes em 

seus pedidos jurídicos e subjetivos, buscando uma resolução transformadora, responsável e 

comprometida com o exercício da cidadania. 

 

Palavras-chaves: Técnicas. Atendimento. Experiência. Prática. 

Keywords: Techniques Practice. Screening. Treatment. Project. 
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RESUMO 

A presente pesquisa busca analisar o superendividamento das famílias brasileiras durante a Pandemia do Covid 19 - uma 
análise a partir dos atendimentos do Balcão do Consumidor de Três Passos/RS. Assim propõe uma reflexão sobre a 
temática e sobre sua importância nos dias atuais. 
 
Palavras-Chave:  COVID 19. Famílias brasileiras. Superendividamento.  
 

Over-indebtedness of Brazilian Families during the COVID Pandemic 19 - an 

analysis through the services provided at the Consumer Counter of Três Passos 

 

ABSTRACT 

This research seeks to analyze the over-indebtedness of Brazilian families during the Covid 19 Pandemic - an analysis 
based on the assistance provided at the Consumer Counter in Três Passos/RS. Thus, it proposes a reflection on the 
theme and its importance today. 
 
Keywords: COVID 19. Brazilian families. Over-indebtedness. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho pautou-se no estudo sobre a temática do superendividamento das Famílias 

Brasileiras durante a COVID 19 - uma análise a partir dos atendimentos do Balcão do Consumidor 

de Três passos realizados de fevereiro a junho de 2021, relacionando com o aumento do 

superendividamento da população, além de destacar a importância da temática para a comunidade 
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local. Por fim, o trabalho expõe uma das demandas recorrentes que chegam até o Balcão do 

Consumidor de Três Passos/RS, que se constitui no Projeto de Extensão Universitária chamado 

“Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de tratamento e resolução”, 

desenvolvido pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí. O 

presente trabalho tem como com o objetivo abordar como a pandemia cooperou para o 

superendividamento das famílias brasileiras. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O presente estudo utiliza a pesquisa do tipo exploratório, por meio da coleta de dados em 

fontes bibliográficas disponíveis em meios físicos e na rede de computadores, além de utilizar os 

dados coletados no Balcão do Consumidor Três Passos/RS, que utiliza a seguinte metodologia de 

atendimento: triagem, atendimento preliminar e resolução dos conflitos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O Superendividamento das Famílias Brasileiras durante a Pandemia do Covid - 19  

 

O superendividamento constitui-se em um fenômeno social extremamente relevante e 

contemporâneo, que deve ser abordado. A objeção referente ao superendividamento das famílias 

brasileiras a partir do ano de 2020 configura-se como um grave e crescente problema social que vem 

atingindo grande parte da população brasileira. Pode-se definir o superendividamento como a 

impossibilidade total de um consumidor, pessoa física, devedor e leigo pagar suas dívidas atuais e 

futuras decorrentes do consumo, agindo de boa-fé (MARQUES, 2004).  

 O superendividamento no Brasil teve um crescimento elevado na última década, conforme os 

dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), sendo que, em 

2020, 66,5% das famílias brasileiras estavam endividadas – 2,8 pontos porcentuais acima do 

registrado na média de 2019, conforme estudo especial com base na Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (PEIC). Ademais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a taxa média de desemprego em 2020 foi recorde em 20 estados do país, 

acompanhando a média nacional, que aumentou de 11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, a 

maior da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. As maiores taxas foram registradas em 

estados do Nordeste e as menores, no Sul do país. Esses resultados decorrem dos efeitos da pandemia 

de Covid-19 sobre o mercado de trabalho (IBGE). 
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A pandemia, além das altas taxas de desemprego, também foi responsável por uma queda 

significativa na renda das famílias brasileiras, segundo dados do Banco Central a cada cem reais de 

renda, sobram menos de setenta reais para outras despesas. Ao mesmo tempo, o endividamento das 

famílias atingiu 56,4% da renda total. Os dados apontam que o comprometimento da renda das 

famílias brasileiras com dívidas bancárias chegou a 31,1% em dezembro de 2020, o maior da série 

histórica. Dessa forma, é visível a ligação direta entre a pandemia e a atual situação de 

superendividamento das famílias brasileiras. 

Outrossim, em relação ao superendividamento é importante abordar o Projeto de Lei 3.515/15, 

que dá atenção especial à questão do superendividamento, visto que propõe a inclusão no Código de 

Defesa do Consumidor de um capítulo especificamente voltado para a prevenção e tratamento do 

superendividamento. Tal projeto também foi aprovado pelo Senado Federal e aguarda veto ou sanção  

presidencial. 

 

3.2 A Atuação do Balcão do Consumidor nos casos de Superendividamento 

 

O Balcão do Consumidor do Curso de Graduação em Direito da Unijuí, em Três Passos/RS, 

tem atendido uma grande demanda de consumidores superendividados, seja no cartão de crédito, lojas 

físicas e, até mesmo com as concessionárias de abastecimento de água e luz. Desse modo, observa-

se que o superendividamento tem se tornado algo corriqueiro e que tem atingido de forma relevante 

as famílias.  

Ademais, na relação dos atendimentos, percebe-se que os consumidores estão enfrentando 

dificuldades para manter as condições básicas de subsistência, em decorrência do grande índice de 

desemprego e da queda significativa na renda de muitas famílias. Ainda, constata-se que o 

superendividamento tem atingido todas as classes sociais e faixas etárias, inclusive, o número de 

jovens adultos que têm procurado atendimento para endividamento aumentou e a faixa etária com 

maior atendimento são os idosos, aos quais é facilitada a concessão de crédito no mercado, situação 

que coopera para o superendividamento.  

Ainda, cresceu o número de famílias solicitando o cancelamento da oferta de serviços, como 

telefone fixo, internet, TV a cabo, entre outros, essas situações reforçam a análise sobre o 

superendividamento da população durante a pandemia. Outra situação que chama a atenção é a 

procura de atendimento para renegociar dívidas com as empresas locais. Salienta-se que cartão de 

crédito tem sido o maior vilão do superendividamento das famílias; em grande parte dos atendimentos 

as dívidas são provenientes de faturas de cartão e que, por diversas vezes, devido aos seus juros 
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abusivos acabam se tornando dívidas imensas, com proporções que fogem do orçamento do 

consumidor.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O aumento do superendividamento das famílias brasileiras tem ligação direta com a pandemia, 

segundo se verifica pelos números elevados de endividamento após o ano de 2020, como também 

pela margem de desemprego e baixa na renda das famílias e pelos próprios atendimentos no Balcão 

do Consumidor.   

Com isso, é grande a necessidade de políticas públicas que sejam capazes de amenizar de 

maneira expressiva esse fenômeno social. Assim, fazer parte de um Projeto de Extensão que busca 

efetivamente auxiliar o consumidor, garantindo seus direitos básicos, proporciona experiências, 

conhecimento e intervenção prática e real na comunidade. 

Nesse sentido, destaca-se a atuação do Balcão na realização de acordos e renegociações, o que 

muitas vezes é extremamente complexo, visto a resistência das empresas em realizar as negociações, 

já que a cultura do litígio ainda se faz presente e tem extrema força em nossa sociedade. Ademais, 

pode-se compreender que não basta a vontade do consumidor em adimplir suas dívidas, visto que, as 

taxas de juros e as más condições de renegociação impedem o consumidor de pagar aquilo que está 

devendo.  

É necessário destacar que a falta da prestação de informação adequada ao consumidor 

colabora para o superendividamento, e grande parte das empresas não treina seus funcionários e 

colaboradores para renegociar e sim para litigar, sendo o consumidor inadimplente tratado de forma 

ríspida e desumana. Observa-se que esse tratamento ocorre em diversas áreas, com dívidas de 

diversos valores, algumas inclusive de valores baixos. Tais situações dão ensejo ao 

superendividamento vivido pela população brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto sintetiza o projeto de extensão desenvolvido em uma escola de Campina 

Grande, num recorte direcionado a alunos do Ensino Fundamental I, cuja propositura teve, com base 

em construtos necessários à formação de uma consciência jurídico-cidadã requisitada pelas variadas 

áreas profissionais, trazer conhecimentos específicos relacionados a Direitos de Propriedade 

Intelectual para um público-alvo de crianças entre 06 e 12 anos de idade. 

Partiu-se do pressuposto de que o atual processo de vinculação tecnológica impacta toda a 

dinâmica social, tornando-se indissociável da própria atividade econômica. Assim, a Propriedade 

Intelectual se constitui como um elemento de suporte jurídico fundamental para que os indivíduos se 

adaptem a essa nova realidade. Logo, indagou-se: como transmitir o conhecimento jurídico relativo 

à proteção dos elementos intangíveis e imateriais ao público infantojuvenil de forma a prepara-lo para 

enfrentar os desafios decorrentes da Sociedade 4.0?  

Abordou-se, por conseguinte, a disciplina de Direito de Propriedade Intelectual, permitindo 

às crianças descobrirem conceitos relacionados ao tema, como também estimulando a criatividade. 

Isso porque elas próprias vivenciam situações que podem ter consequências jurídicas em esfera 

autoral, sobretudo por sermos todos, indiscutivelmente, entes criadores por essência. 

Numa visão sistêmica, o projeto Propriedade Intelectual para Crianças se baseou no projeto 

USPTO Kids, do Escritório de Patentes dos EUA, cujo slogan “IP is everywhere” (PI está em todos 
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os lugares), apropriadamente sintetiza a máxima aqui a buscada: aprender noções de Propriedade 

Intelectual desde a primeira infância.  Os jogos figuraram-se idealizados, desta forma, como resultado 

pretendido e alcançado, visando acrescentar conhecimento, bem como incentivar a prática de 

invenções intelectuais e, até mesmo, o aprimoramento das que já existem, fazendo surgir um lado 

empreendedor que até então poderia ser desconhecido. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O Projeto ora em descrição teve ênfase no learning by doing, teoria da educação notoriamente 

conhecida, exposta por John Dewey. Nessa perspectiva, as extensionistas “aprenderam fazendo”, 

através de suas heranças vocacionais e das próprias criatividades, a redescoberta de suas 

potencialidades na arte projetual, por meio de uma educação visual em design – maker learning –, em 

consonância com o princípio do trial and error difundido por Josef Albers. 

Inicialmente, foram realizadas reuniões semanais, em que foram discutidos os construtos 

lançados pelo USPTO Kids, aplicando-os ao mote do projeto e utilizando-o como eixo/suporte 

norteador. As atividades desenvolvidas foram: 

 

1. estudos sobre os conceitos básicos de Propriedade Intelectual, coadunando-os com 

abordagens pedagógicas apropriadas, sobretudo aos 1º a 5º anos do Ensino Fundamental I;  

2. seleção de escolas que pudessem acolher a proposta, a fim de contatar e apresentar o escopo 

do projeto;  

3. criação de atividades práticas e organização de um portfólio de materiais; e  

4. discussão sobre a possibilidade de futura parceria com o curso de Jogos Digitais para 

desenvolver um game sobre Propriedade Intelectual para o público-alvo (esta ação foi 

executada por outra equipe e o jogo Propriedade Intelectual Gamificada, com registro 

marcário feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que será lançado até outubro 

vindouro). 

 

O principal trabalho incumbido às extensionistas foi a elaboração dos arquétipos dos jogos, 

tendo como base metodologias ativas de ensino, visando ao incentivo da aprendizagem de forma 

autêntica e participativa pelo aluno, como também o desenvolvimento de bases teóricas para a 

elaboração do projeto apoiado em dados científicos comprovados e aprovados. 

A referência básica utilizada nesta etapa resumiu-se a textos enciclopédicos jurídicos e 

pedagógicos. 
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3 RESULTADOS 

 

A partir da releitura de alguns clássicos – a exemplo do jogo da memória e Monopoly® – 

foram criados quatro jogos fundamentados em metodologias ativas de ensino, como a gamificação, a 

aprendizagem baseada na solução de problemas e o storytelling, possibilitando um ensino-

aprendizado dinâmico, divertido e eficiente para os alunos e professores. 

 

3.1 Jogo 1 

 

Tem o objetivo de ensinar o ciclo dos Direitos Autorais: como se origina, suas consequências 

e duração. Possui como fundamento a metodologia ativa da gamificação, por meio da qual se aprende 

jogando. Nele, os jogadores poderão desenvolver habilidades de raciocínio lógico e organização para, 

então, obterem êxito na competição. 

Trata-se de um jogo de cartas que funciona como um baralho, de forma que a identificação 

das cartas se dará através de frases relacionadas aos Direitos Autorais. Os naipes foram substituídos 

por quatro tipos de artes: cinema, artes visuais, literatura e música. Cada naipe possui 13 (treze) cartas 

que indicam o ciclo de origem e término dos Direitos Autorais. No total, o jogo possui 65 (sessenta e 

cinco) cartas, sendo 04 (quatro) coringas, os quais representam os principais prêmios dos quatro tipos 

de artes indicados: o Oscar, o Nobel de Literatura, o PIPA e o Grammy. 

 

3.2 Jogo 2 

 

O jogo “Marcas na Mesa” objetiva ensinar como distinguir os tipos de marcas no dia a dia. 

Fundamenta-se na metodologia ativa da aprendizagem baseada na solução de problemas. A partir 

dele, os participantes desenvolvem habilidades de raciocínio lógico, aplicando sua experiência prévia 

para determinar e classificar problemas envolvendo marcas. 

Neste jogo, os jogadores são os “garçons de marcas”. Assim, um cliente imaginário chegará 

e fará seu pedido, expressado em um cartão, e os garçons terão que servir o máximo de opções de 

marcas que puderem. Após atenderem o cliente, os garçons irão classificar a marca quanto à 

apresentação (nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais), quanto ao tipo (se de produto ou 

serviço), e se é uma marca notoriamente conhecida ou não. 
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3.3 Jogo 3 

 

Releitura do clássico “Jogo da Memória”, apoiado na metodologia ativa de ensino 

denominada storytelling, busca, numa primeira versão, relacionar a invenção com seus respectivos 

inventores e vice-versa. Esta modalidade de jogo ajuda a criança a desenvolver habilidades de 

concentração, autonomia e confiança, além de expandir a mente para enxergar possibilidades de 

aperfeiçoamento de objetos que estão presentes no seu cotidiano. 

O protótipo elaborado foi composto por 48 (quarenta e oito) cartas, sendo 16 (dezesseis) 

compostas pela imagem de alguma invenção conforme à época em que foi criada, outras 16 

(dezesseis) contêm a figura dos inventores, e as 16 (dezesseis) restantes possuem a ilustração das 

invenções aprimoradas como conhecemos hoje. 

 

3.4 Jogo 4 

 

Inspirado no Monopoly®, mais conhecido no Brasil como “Banco Imobiliário”, foi criado 

com fundamento na metodologia ativa de ensino de gamificação. Assim, tem por objetivo levar ao 

conhecimento da criança o funcionamento do ciclo da propriedade intelectual na prática. Assim, 

proporcionam-se, de maneira facilitada, noções sobre quem e como se produz propriedade intelectual, 

bens e criações passíveis de proteção, formas de auferir renda com a propriedade intelectual, e 

obrigações e direitos instituídos pelo Direito da Propriedade Intelectual. 

No decorrer do jogo, os jogadores precisam empregar seus recursos financeiros de forma 

inteligente, multiplicando-os. Logo, o vencedor será aquele que construir o maior patrimônio, sendo 

o único jogador a não falir. Verifica-se a falência quando, após vender todos os seus títulos, o jogador 

não possuir mais dinheiro para efetuar os pagamentos. 

A forma principal que os jogadores têm de aumentar seu patrimônio é a partir da construção 

de empresas, cujo foco é a produção de bens materiais e imateriais de propriedade intelectual. Logo, 

ao edificar uma empresa, o jogador ganha um Título de Empresa. Ademais, pode efetuar melhorias 

nas empresas ao longo do jogo. Tais empresas produzem bens de propriedade intelectual que rendem 

Títulos de Propriedade Intelectual a seus proprietários, exemplos: Editora de Livros; Ateliê de Arte; 

Estúdio de Produção Musical; Produtora de Filmes; Laboratório Farmacêutico; Indústria 

Automobilística etc. 

A didática adotada estimulou o engajamento dos participantes. Assim, após o 

desenvolvimento dos referidos jogos, procedeu-se à validação destes, o que foi feito através da 

experimentação realizada pelo público-alvo desse Projeto Extensionista. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Sob uma perspectiva audaciosa, impulsionar a cultura da propriedade intelectual nos primeiros 

anos escolares é ajudar estudantes e, consequentemente, futuros empreendedores a alcançarem êxito 

em suas criações e inovações de forma mais acelerada, sob a certeza de que o Direito de Propriedade 

Intelectual pode nos oferecer novos “mundos” até então desconhecidos e ideias inimagináveis. É 

estimular a criatividade do aluno e instigá-lo a pesquisar e querer entender cada vez mais sobre o 

assunto, para que possam ver suas ideias alcançarem altos patamares, de forma protegida e gerando 

lucro. Resultou, pois, em cumprimento satisfatório para a aplicação educativa na prática, para além 

de institucionais junto à escola e à própria IES Unifacisa mas, claro, e fora dela, para todos e quaisquer 

interessados. 

 

Palavras-chaves: Direitos Autorais. Propriedade Industrial. Extensão. 

Keywords: Copyright. Industrial Property. Extension. 

 

Projeto Financiado pela Unifacisa, via Programa de Fomento à Iniciação Científica e à Extensão 
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A Presença da Irmandade Nossa Senhora do Rosário no Congado da 

Comunidade de Sapé Brumadinho / MG 

 
Gabrielle Pereira Soares1 

Mário Cleber Martins Lanna Junior2 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como proposta apresentar as manifestações culturais de Congado presentes no território quilombola de 
Sapé, localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Para compreendermos essa temática, será firmado o percurso de uma 
breve discussão da contextualização cultural quilombola, resistência marginal e prática extensionista proporcionada pela 
interdisciplinaridade.   
 
Palavras-chave: Brumadinho; Congado; Extensão; Quilombo. 
 

The Presence of the Nossa Senhora do Rosário Brotherhood in the Congado 

Community of Sapé – Brumadinho /MG 

 
This work aims to present the cultural manifestations of Congado present in the Quilombola territory of Sapé, located in 
Brumadinho, Minas Gerais. In order to understand this theme, a brief discussion of the quilombola cultural 
contextualization, marginal resistance and extensionist practice provided by interdisciplinarity. 
 
Keywords:  Brumadinho. Congado. Extension. Quilombo 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros cenários de resistência dos negros escravizados foram firmados em Minas 

Gerais, no século XVIII e XIX. Esse cenário é transpassado através das manifestações religiosas dos 

negros, presentes desde a sociedade colonial escravocrata, nas Irmandades leigas criadas sob a 

proteção de santos identificados com a representatividade cultural negra, como: Santa Efigênia, São 

Benedito e São Elesbão. Dentre as Irmandades Leigas de negros, destaca-se a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, presente em todo território de Minas Gerais, destacada nessa pesquisa 

por incluir escravos negros e a população marginalizada do período colonial e imperial:  

 

A questão das relações políticas das Irmandades do Rosário, no cenário de construção da 
nação brasileira passa pela discussão sobre o povo brasileiro, sua identidade e sua nação. 
Nesse momento, se constrói a idéia de nação brasileira, mas também a idéia de nações 
africanas no Brasil. De um lado, o povo brasileiro, aquelas pessoas que estão inseridas na 
categoria de cidadão da nação, vê os homens e mulheres de nação africana como os outros. 
(GABARRA, 2006, p. 2-3). 

 
1Graduanda em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e extensionista do Projeto de Extensão 
Lições da Terra. E-mail: gabriellepsoares2010@gmail.com. 
2 Professor do Curso de História e professor coordenador do Projeto de Extensão Lições da Terra da PUC Minas. E-mail: 
mariolanna@gmail.com. 
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As Irmandades, no Período do Ouro, são marcos culturais para a formação da sociedade 

mineira e sua estruturação social, pois “em conformidade com esse momento histórico, as associações 

religiosas de homens escravos e libertos criam uma forma de ordenar suas diferenças étnicas e 

culturais para se afirmarem perante o outro como um coletivo organizado” (GABARRA, 2006, p.2). 

Essas Irmandades se organizavam paralelamente à estrutura da Igreja Católica, portanto, 

desobrigavam-se da hierarquia institucional, mas, culturalmente, estavam ligadas profundamente ao 

catolicismo, com manifestações entrelaçadas pela cultura e memória da África:  

 

Os dias das festas dos santos e santas venerados pelas Irmandades de negros, por exemplo, 
eram ocasiões onde as tradições africanas se manifestavam, sobretudo, durante as eleições de 
reis e rainhas da Irmandade. Momentos de afirmação de identidade cultural, mas também 
oportunidade de lutar pela sobrevivência de cada Irmandade, uma vez que nesses dias havia 
a arrecadação de doações, que auxiliava a comunidade a manter a associação, tornando-se o 
único lugar de convívio social dessa população fora do mundo do trabalho. (ISHAQ, 2017, 
p.5). 

 

Essa metodologia explicita a relevância da desmistificação do modelo científico intelectual, 

através das entrevistas com participantes quilombolas de Brumadinho / MG (DELGADO, 2009), 

colocando em prática os saberes de povos tradicionais e o quanto eles contribuem para a comunidade 

acadêmica. Nessa abordagem teórica, é destacada a cultura marginalizada das africanidades presentes 

no território de Brumadinho / MG, com o ato simbólico de resistência à continuidade de uma 

concepção higienista e eugenista da sociedade brasileira: 

 

As disciplinas acadêmicas representam uma divisão de saberes, uma estrutura organizativa 
que procura tornar gerível, compreensível e ordenado o campo do saber, ao mesmo tempo 
que o disciplina, endossando e justificando desigualdades entre saberes e criando outras 
formas de opressão, que perpetuam a divisão abissal da realidade social; o que não está 
conforme o definido pela racionalidade moderna volatiliza-se e desaparece. (MENESES, 
2008, p.6). 

 
2 QUILOMBO SAPÉ DE BRUMADINHO / MG 

 

 O território de Brumadinho foi primeiramente ocupado pelos bandeirantes, que fundaram a 

cidade. Anteriormente era conhecida como Piedade do Paraopeba, São José do Paraopeba e Brumado 

do Paraopeba. Junto aos bandeirantes, vieram também os escravos negros e suas tradições ancestrais, 

manifestadas ainda hoje nas festas promovidas pelos quilombos da região e patrimônios do município 

de Brumadinho (IEPHA, s./d). 

O significado de Congado pode derivar-se do Congo ou de rituais angolanos, mas não 

necessariamente está direcionado apenas a essas tradições hereditárias, pois haverá múltiplas 

ramificações culturais dentro dos Congados, considerados uma festa folclórica brasileira. 
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(MONTEIRO, 2016). Nos momentos proporcionados pelo Projeto de Extensão Lições da Terra, 

vivenciamos experiências nas narrativas de quilombolas da Comunidade de Rodrigues, em 

Brumadinho.  

É notória, na fala dos remanescentes quilombolas, a participação das manifestações artísticas, 

proporcionadas pela comunidade quilombola de Sapé. Essa comunidade vizinha de Rodrigues acaba 

sendo destaque dentre outras comunidades quilombolas, e vem nos proporcionar olhares para esse 

território. O Congado e a Guarda de Moçambique do Sapé carregam consigo tradição e fé que 

instruem o conteúdo cultural de Sapé (IEPHA, s./d), valorizando a espiritualidade e a resistência dos 

ancestrais escravizados e catequizados pelos católicos. O Congado presente na comunidade é um ato 

de manifestação da identidade coletiva de um povo que carrega consigo a história de resistência, luta 

territorial e voz ativa ensinada pelas Irmandades: 

 
Ao mesmo tempo, destacam-se manifestações tradicionais das comunidades quilombolas, 
como as festas e cultos religiosos. Grande parte da memória coletiva da população de 
Brumadinho e de sua noção de pertencimento à região foi construída em torno destas 
tradições culturais. Cultivadas, ao menos desde o século XIX, as tradições populares do 
município assumiram diversas formas que vão desde as manifestações musicais 
empreendidas pelas Bandas de Música e Corporações Musicais, até as originárias da cultura 
afrodescendente, mantidas pelas guardas de Congado locais, ou ainda as festividades 
religiosas ou profanas. (SENA; LOPES; OLIVEIRA, 2011, p.94).  

 

Como no Congado de Sapé, a Guarda Conga de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário 

passou por modificações, mas sempre buscou preservar as suas origens. O Congado, de maneira 

indireta, é influenciado pela Igreja Católica. Além de ser uma questão espiritual e cultural, é também 

um meio turístico para beneficiar a cidade, apesar de considerado por vezes pejorativo, pelo 

estereótipo social que a sociedade lhe deposita, desvalorizando determinados ritos.  

Bandeiras, cores, canto e música, para alguns, não são elementos rituais considerados 

relevantes para os olhares colonizadores da sociedade, exceto quando o cenário muda para questões 

estratégicas financeiras para nutrir a infraestrutura da cidade (IEPHA, s./d). Do ponto de vista dos 

quilombolas, são os grupos marginalizados que se mantêm firmes, lembrando sempre de suas dores, 

ancestralidade, e devoção a São Benedito com Nossa Senhora do Rosário. Todos os relatos contêm 

histórias de sofrimentos, de lembranças de tempos difíceis, mas sempre com o verbo esperançar, de 

manter a tradição para gerações próximas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A proposta é apresentar a cultura quilombola por intermédio do Congado, dessa forma, 

contribuindo com a pesquisa e com o Projeto de Extensão Lições da Terra. Acredita-se que a cultura 
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quilombola pode ser transmitida nas manifestações culturais de Congado, com seus eixos firmados 

na Irmandade Nossa Senhora do Rosário. O Congado contribui com a formação identitária 

quilombola, negra e trabalhadora, sendo uma forma de resistência, na medida em que permite a 

permanência das culturas e saberes ancestrais, favorecendo a memória, o saber e as manifestações 

artísticas mineiras. Assim, através do Projeto de Extensão Lições da Terra, somos sempre instruídos 

pelo professor coordenador a fazermos etnografia (PIRANI; RIBEIRO, 2014), contribuindo para os 

saberes e culturas tradicionais que os participantes nos proporcionam, através de suas memórias que 

seguem resistentes em tempos sombrios de repressão política.   
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Grupo de Dança Nicolinas: identidade quilombola e empoderamento feminino 

 

Nicolinas Dance Group: quilombola identity and female empowerment 
 

Ana Júlia Ribeiro Vieira de Brito1 
Thamiris Fernandes Rodrigues2 

Mário Cléber Martins Lanna Júnior3 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mulheres da comunidade quilombola Vila Santa Efigênia e Adjacências (Castro, 

Embaúbas e Engenho Queimado), subdistrito de Furquim, na região de Mariana, formam o grupo de 

dança “Nicolinas”. Realizam apresentações, nas quais resgatam a cultura afro-brasileira e 

estabelecem laços com seus antepassados, e afirmam-se contra a invisibilidade da história. Com isso, 

também disseminam o empoderamento feminino nas comunidades, ao trabalharem a auto estima e a 

cultura quilombola nos locais em que se apresentam. 

As Nicolinas fazem o movimento de resgate da Memória e Identidade (BARROS, 2009) da 

comunidade através da dança, que permite sua afirmação e potencialização. Resgatar sua história 

significa o fortalecimento da comunidade em busca da regularização fundiária e consequentemente 

sua segurança social, econômica e cultural. Buscamos analisar como se dão esses processos e seus 

reflexos na vida dos envolvidos, a partir de entrevistas realizadas remotamente, devido à pandemia 

do coronavírus. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O trabalho tem como base o uso da “metodologia participativa” (BRANDÃO; BORGES, 

2007), norteador na construção de novos conhecimentos relacionados à comunidades que foram 

historicamente silenciadas. Esse método permite o envolvimento e a participação ativa dos 

pesquisadores, extensionistas e indivíduos da comunidade nas diversas etapas da pesquisa a ser 

realizada. Possibilita, então, um processo coletivo da construção do conhecimento e envolve todos os 

 
1 Graduanda em História na PUC Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: ajrbrito@sga.pucminas.br. 
2 Graduanda em História na PUC - Minas, campus Coração Eucarístico. E-mail: thami.fernandes12@gmail.com 
3 Doutor em História Social, orientador do Projeto de Extensão e professor da PUC Minas. E-mail: 
mariolanna@gmail.com. 
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indivíduos relacionados de forma horizontal e igualitária, em correspondência à missão da Extensão 

na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Nesse sentido, a pesquisa adquire 

um corpo completo e objetivo, ao ser norteada pelas práticas do grupo “Nicolinas” em questão, 

possibilitando que a comunidade quilombola compreenda, enfrente e solucione suas questões com o 

auxílio do conhecimento produzido em conjunto. Considera-se a “metodologia participativa” 

importante para pautar os conhecimentos produzidos, referentes à participação de mulheres 

representantes das comunidades quilombolas Vila Santa Efigênia, Castro, Embaúbas e Engenho 

Queimado. 

O trabalho foi desenvolvido por meio de entrevistas semiestruturadas feitas remotamente, 

propiciadas a partir da participação no “Projeto Lições da Terra: projeto interdisciplinar de direitos 

étnicos”, o qual atualmente conta com estudantes do curso de Geografia e História. A atual crise 

sanitária, provocada pela pandemia da COVID-19, exigiu adaptação das atividades presenciais. Dessa 

forma, realizaram-se ricos diálogos através do Google Meet com os representantes da comunidade 

quilombola em questão.  

A pesquisa participante busca, além da construção do conhecimento científico, fornecer um 

resultado prático para a comunidade quilombola, seja na construção de sua História ou na visibilidade 

de suas lutas. Nesse ínterim, foram realizadas pesquisas prévias à entrevista com o objetivo de 

preparar os extensionistas com conhecimento teórico já produzido sobre a comunidade quilombola 

de Vila Santa Efigênia e Adjacências. Sendo base para a construção do diálogo e também para 

delimitar a pauta e assuntos prioritários. Foram realizadas três entrevistas com cerca de duas horas, 

com vasto conteúdo que possibilitou a pesquisa. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico ajudará a compreender como o grupo de dança Nicolinas contribui para 

a formação da “Memória” e “Identidade” do quilombo, e como resgata elementos da cultura afro-

brasileira. Ao buscarmos o conceito de memória, interagimos com sua interdisciplinaridade. Da 

Psicologia e Neurofisiologia, o conceito de memória passa a ser entendido pelas Ciências Humanas 

como objeto intrínseco ao estudo da humanidade. Ao fim dos anos de 1970, a História busca na 

memória um caminho para o entendimento das comunidades e do tempo. Assim, “a forma de maior 

interesse para o historiador é a memória coletiva, composta pelas lembranças vividas pelo indivíduo 

ou que lhe foram repassadas, mas que não lhe pertencem somente, e são entendidas como propriedade 

de uma comunidade, um grupo” (SILVA; SILVA, 2009. p.276). A Nova História traz esse novo 

objeto, passando pela antropologia e sociologia, possibilitando o estudo da oralidade, característica 
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principal de grupos afrodescendentes, fator que influencia diretamente em sua identidade individual 

ou de grupo. 

 Nessa abordagem, o conceito de memória é fundamental, que, para Barros (2009), é definido 

como um espaço dinâmico, que evidencia uma relação dialética entre memória e esquecimento.  Este 

se relaciona com a História enquanto “ciência dos homens no tempo”, que se apropria do conceito de 

memória como fonte histórica e auxilia na construção de saberes de grupos silenciados 

historicamente, como nosso objeto em questão. A memória coletiva, de acordo com Pollak, “ao 

definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os 

sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” (POLLAK,1989, p.3). Dessa forma, 

tanto a memória individual como a coletiva dos grupos quilombolas em questão influem na pesquisa 

e pautam importantes contribuições, bem como se colocam como primordiais para o entendimento e 

a construção de uma “história vista de baixo”.  

 Para tanto, as referências bibliográficas que nos auxiliam: Barros, em seu texto “História e 

memória – uma relação na confluência entre tempo e espaço”; Pollak, no texto “Memória, 

Esquecimento, Silêncio”; a obra “Liberdade por um fio”, de João José Reis; e o artigo “História Oral, 

Territorialidades e Identidades Quilombolas: Furquim, Mariana, Minas Gerais”, produzido por 

Leonam Maxley Carvalho sobre a comunidade de Vila Santa Efigênia. 

Busca-se compreender o impacto do grupo de dança na autoestima e no empoderamento da 

mulher quilombola, por meio da análise das entrevistas realizadas junto ao projeto de extensão, com 

o intuito de trazer as vozes das comunidades para o presente trabalho. Por meio das entrevistas, junto 

ao aporte teórico, buscamos compreender as vivências das mulheres da comunidade quilombola “Vila 

Santa Efigênia” e adjacentes, a partir da manifestação cultural e artística da dança. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

A definição de quilombos foi ressignificada a partir da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, que deu início às políticas de reparação das injustiças históricas cometidas contra 

os quilombolas no Brasil e, em 2003, o Decreto 4.887 declarou: 

 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, 
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 2003, s./p.). 
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Observa-se que a definição remanescente das comunidades dos quilombos, dada pela 

Constituição vigente, enfatiza o caráter singular destas, bem como estabelece relações com o passado, 

relacionando o uso comum do Espaço (BARROS, 2009) e a territorialidade com a cultura desses 

povos. Já a definição de Cantarino (2001, s./p.) sobre quilombos – “Consistem em grupos que 

desenvolvem práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos e na consolidação de um território próprio.” - norteia as comunidades a partir da 

identidade coletiva e da resistência. Assim se configuram as comunidades quilombolas de Vila Santa 

Efigênia. 

As comunidades Vila Santa Efigênia e Adjacências pertencem ao distrito de Mariana, 

Furquim. A economia dos moradores se baseia, em geral, na agricultura familiar; produção de 

hortaliças, frutas, doces caseiros (o que evidencia a manutenção de saberes herdados por gerações), e 

a produção de artesanatos. Esses produtos, além do consumo próprio, são vendidos no centro de 

Mariana. Tais fatos revelam vestígios da singularidade da comunidade, que tem hábitos ligados à 

Territorialidade, reveladores de relações históricas e “Identidade Coletiva” (BARROS, 2009) em 

construção, pois a comunidade teve reconhecimento recente enquanto quilombo. Em 2010, foi 

certificada junto à “Fundação Palmares”. 

 

5 GRUPO “NICOLINAS” E O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA  

 

A definição da comunidade como quilombo materializou o grupo enquanto detentor de uma 

identidade coletiva própria e que deve ser resguardada; a partir disso, abriu-se um leque de 

possibilidades, entre as mulheres quilombolas e o grupo de dança “Nicolinas”. 

 

[...] a classificação de determinadas comunidades como quilombos, gera certamente a 
fabricação de uma memória nova, relacionada ao novo grupo que se estabelece ou se refunda 
sob o peso e o apoio dessa nova ressignificação. Esse grupo, criador de sua memória coletiva, 
também irá devolver seu quinhão para a reconstrução da histórica do movimento quilombola 
como um todo. (BARROS, 2009, p. 58). 

 

Criado em 2017, o grupo de dança reúne mulheres de todas as idades, das comunidades Vila 

Santa Efigênia e Adjacências, que fazem apresentações em Mariana e nas cidades vizinhas, 

disseminando a prática cultural e valorizando os saberes tradicionais. Os fazeres do grupo fortalecem 

o vínculo simbólico entre as participantes, e corroboram o fortalecimento da Identidade quilombola, 

que é ressignificada em diferentes Espaços, também contribuem com o empoderamento feminino, 

como mostra o relato de uma das participantes da comunidade durante uma entrevista: 
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“eu acredito que é uma das melhores coisas que a gente conseguiu fazer com a comunidade 

porque a gente conseguiu despertar nas mulheres sabe, é o sentido de que são mulheres 
mesmo que é pra além de ser só dona de casa sabe, e é muito engraçado que elas vivem a 
espera de um convite pra sair pra dançar” (Entrevista com liderança quilombola de Vila Santa 

Efigênia e Adjacências - Quilombola T. 16/09/2020)8. 
 

O grupo de dança “Nicolinas” amplifica os horizontes dessas mulheres, assim como foi 

pontuado no trecho da entrevista acima, apresenta para elas escolhas e possibilidades para além de 

seus lares. Além disso, causa uma autorreflexão nas participantes, que passam a se perceber com o 

olhar detalhado, amplo e veem suas belezas, e aumentam a autoestima. 

Junto do canto e da dança, as mulheres levam produtos, como doces e artesanato, 

confeccionados nas comunidades e vendidos após cada apresentação, o que se mostra um sinal de 

resistência, pois o lucro é investido nas comunidades. Assim, nota-se uma esplêndida força do 

feminino presente nas comunidades refletido no grupo de dança, este que remonta a identidade do 

grupo e a fortalece frente às lutas, tornando-se parte da história destes quilombos e um marco cultural 

da região. 

O grupo de dança possibilita o resgate da memória do ser negro e quilombola no Brasil. 

Carrega características e vestes que remetem à cultura afro-brasileira e fortalece seus elementos 

identitários no tempo e no espaço. Ao resgatarem a cultura de seus antepassados, demonstram o 

interesse em fortalecer a “Identidade” e as contribuições africanas para a constituição do Brasil. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das considerações expostas, o grupo de dança Nicolinas é compreendido para além 

das manifestações artísticas. Explicita fazeres culturais, econômicos e sociais, que simbolizam 

pertencimento, bem como o fortalecimento da identidade do grupo, ligada à ancestralidade africana. 

Colocam-se como práticas contrárias ao silenciamento histórico de um grupo que se constitui minoria 

social e, principalmente, da mulher negra no Brasil. As entrevistas realizadas por meio do Lições da 

Terra revelam que o protagonismo feminino é essencial para as mulheres se reconhecerem sujeitos 

de sua própria história, e participantes da formação identitária das comunidades quilombolas que 

integram. Dessa forma, elenca-se como resistência frente ao cenário nacional. 

 
Palavras-chave: Nicolinas. Quilombo. Identidade. 

Keywords: Nicolinas. Quilombo. Identity. 
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Intercâmbio Virtual: pela Internacionalização do Currículo 

 

Virtual Exchange: towards an Internationalization of the Curriculum 

 

Rodrigo Schaefer1 
Christiane Heemann2 

 

INTRODUÇÃO  

 

Estudantes, docentes e pesquisadores têm buscado, cada vez mais, modalidades diferenciadas 

de participação em programas de internacionalização. Como exemplo de programas, Stallivieri 

(2017) menciona os de curta ou longa duração, de ensino-aprendizagem de línguas, de pós-graduação 

ou de graduação sanduíche, bem como mediante a participação em eventos acadêmicos, por exemplo, 

seminários e congressos. 

A internacionalização das instituições educacionais “ocorre através da internacionalização dos 

seus currículos” (Belli et al., 2018, p. 47). Para Leask (2015, p. 9), a internacionalização do currículo 

(doravante IoC) está relacionada com o “processo de incorporação de dimensões internacionais, 

interculturais e/ou globais no conteúdo do currículo, bem como nos resultados da aprendizagem”.3 

À vista disso, o presente estudo tem como objetivo descrever como dois projetos de extensão 

têm contribuído para o processo de IoC em uma instituição de ensino brasileira.  

 

2 INTERCÂMBIO VIRTUAL: VISLUMBRANDO POSSIBILIDADES PARA A IOC 

 

Para Luna (2018a), é bastante inexpressivo o número de estudantes que têm a oportunidade 

de participar em programas de mobilidade. De modo a incluir mais estudantes, e partindo do 

pressuposto de que o currículo é a base para a internacionalização, o autor entende que a 

Internacionalização em Casa (doravante IeC) implica “a internacionalização para todos, não apenas 

 
1 Doutor em Estudos Linguísticos e Literários pela UFSC; Professor de inglês e português no Instituto Federal Catarinense 
(IFC), Brusque, SC, Brasil; e docente no Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (IFC), Blumenau, SC, Brasil. 
E-mail: rodrigo.schaefer@ifc.edu.br. 
2 Pós-doutora em Estudos Interculturais pela Universidade Aberta de Portugal (UAB) e Doutora em Letras pela 
Universidade católica de Pelotas (UCPEL); Professora na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí, SC, Brasil. 
E-mail: chrisheemann@gmail.com. 
3 Citação original: “the process of incorporating international, intercultural and/ or global dimensions into the content of 

the curriculum as well as the learning outcomes”. 
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para os estudantes que saíram ou que sairiam da sua escola, do seu campus para uma instituição 

estrangeira” (LUNA, 2018, p. 7).   

O’Dowd (2019, 2021) esclarece que, por meio do intercâmbio virtual (doravante IV), grupos 

de estudantes participam, durante um certo período, na interação com parceiros de outros contextos 

culturais, a saber, de outros países ou regiões do mesmo país. Com efeito, Heemann, Schaefer e 

Sequeira (2020) defendem que o IV desempenha um papel importante na IeC.  

No Instituto Federal Catarinense (doravante IFC) – campus Brusque –, um dos autores deste 

estudo ministra, no curso Tecnologia de Redes de Computadores (REDES), a disciplina Inglês 

Instrumental. Esta disciplina contém 30 horas no total e 20 alunos, aproximadamente, a cada 

semestre. Sua ementa envolve: (a) estratégias fundamentais para leitura e compreensão textual em 

língua inglesa; (b) vocabulário técnico da área de informática; (c) estudo da semântica e sintática da 

língua inglesa; (d) leitura de textos científicos e didáticos na área de informática. 

De acordo com Luna (2018b), o processo de IoC deve ocorrer com base na educação 

intercultural, definida por Deardorff (2004) como habilidades e atitudes para interação bem-sucedida 

com pessoas de diferentes culturas. Leask (2015), por sua vez, sugere cinco estágios para que tal 

processo se materialize, a saber: (1) rever e refletir; (2) imaginar novas possibilidades; (3) rever e 

planejar; (4) agir, e; (5) avaliar.  

Diante disso, uma reflexão sobre o grau de IoC em relação à ementa da disciplina em questão 

nos permitiu perceber que esta última não compreende indicadores de IoC à luz da educação 

intercultural. Como forma de visualizar possibilidades teórico-metodológicas para o fomento da IoC 

no IFC, seguindo as etapas propostas por Leask (2015), optamos pela inserção de dimensões 

interculturais, internacionais e globais na disciplina Inglês Instrumental. Posteriormente, imaginamos 

possibilidades de internacionalizar o currículo, e decidimos pela condução de dois projetos de 

extensão envolvendo atividades de IV, já que estas proporcionam o contato on-line entre pessoas de 

diferentes culturas (O’DOWD, 2019, 2021). Em seguida, planejamos nossas ações com relação à 

forma pela qual tais atividades seriam implementadas, levando-nos a selecionar as que incentivam o 

diálogo intercultural, por meio da qual, segundo Helm (2016, p. 153), “os participantes exploram 

identidades e diferenças, experiências pessoais e emoções, as quais contribuem para a consciência de 

si e dos outros”.  

Na próxima seção, descreveremos como dois projetos de extensão, que estão em andamento 

e, além disso, foram apoiados pelas concepções teóricas anteriormente apresentadas, parecem apontar 

para processos iniciais de IoC no IFC. 
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3 PROCESSOS INICIAIS DE IoC FACILITADOS PELAS SESSÕES DE IV 

 

As sessões semanais de IV do projeto Encontros de Conversação em Inglês do IFC: Diálogo 

Intercultural pela Telecolaboração têm uma hora de duração e perseguem o objetivo de levar os 

participantes (não só estudantes da disciplina Inglês Instrumental, mas também pessoas da 

comunidade externa em geral), enquanto praticam a suas habilidades de comunicação oral, a ampliar 

as suas perspectivas interculturais, bem como a expandir o conhecimento (LUNA, 2018b). O mesmo 

se aplica ao projeto Encontros de Conversação em Espanhol do IFC: Diálogo Intercultural pela 

Telecolaboração, no qual participam tanto estudantes da disciplina em questão, interessados em 

aprender, além do inglês, espanhol, assim como o público externo (pessoas da comunidade de cidades 

vizinhas, de diferentes estados do Brasil e de outros países). Por outras palavras, participantes do 

Brasil e de outros países, tais como México, Canadá, Paraguai, Espanha, Inglaterra, Porto Rico, 

Argentina e Estados Unidos, dispõem, nestas sessões de IV, de um espaço profícuo para debater 

diferentes assuntos, por exemplo, estereótipos culturais aquecimento global, manifestação de 

preconceitos e mudanças climáticas. 

Marina, que tem 16 anos de idade, é aluna do Ensino Médio do IFC e participante dos dois 

projetos de IV em questão. As narrativas que serão analisadas a seguir foram obtidas do relato de 

experiência de Marina e de uma entrevista semiestruturada entre ela e o pesquisador. Mediante o 

relato de experiência, Marina teve a oportunidade de apresentar suas impressões pessoais acerca das 

sessões de IV. Ela também participou de uma entrevista, que foi gravada, por meio da qual o 

pesquisador pôde compreender melhor o que ela tinha abordado em seu relato de experiência. No que 

se segue, apresentaremos algumas análises discursivas. 

O Excerto 1, obtido do relato de experiência, descreve a visão otimista de Marina concernente 

às sessões de IV: 

 

Nunca viajei para outro país ou mesmo para um estado diferente do Brasil, mas estava ciente 
de que isto limitava as minhas opiniões e a forma como via o mundo [...] É aí que este projeto 
vem a calhar [...]. A verdade é que eu não quero que acabem. São a minha forma de viajar 
para o estrangeiro sem sair de casa. (Excerto 1 / relato de experiência de Marina / 08-03-2021 
/ original em inglês) 

 

Neste excerto, Marina afirmou que, como ela nunca teve oportunidade de viajar para outros 

países, as sessões de IV têm constituído uma “forma de viajar para o estrangeiro sem sair de casa”. 

De fato, convergindo com Luna (2018a), a IoC pode materializar-se em um contexto doméstico. É 

possível perceber, portanto, como tais sessões facilitaram a integração de dimensões internacionais e 

interculturais no currículo (LEASK, 2015). 
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O Excerto 2, obtido da entrevista, também demonstra a opinião favorável da participante a 

respeito da sua experiência nas sessões de IV: 

 

Ah enriquecedor! [...] essa coisa de opinião tipo diferentes pontos de vista sobre o mesmo 
objeto então eu só tenho UM... então tem VÁRIOS outros. (Excerto 2 / entrevista entre 
Marina e o pesquisador / 10-03-2021 / original em português) 

 

O Excerto 2 elucida que, devido à sua participação nas atividades de IV, Marina tem deparado 

com diferentes perspectivas. Igualmente, o seu discurso pode estar indicando que esta experiência a 

ajudou a desenvolver consciência sobre diferenças culturais (Deardorff, 2004), transcendendo 

perspectivas monoculturais do conhecimento (BELLI et al., 2018; LUNA, 2018b). 

 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O presente estudo pretendeu descrever como dois projetos de extensão têm contribuído para 

o processo de IoC em uma instituição de ensino brasileira.  Os resultados revelaram que as sessões 

de IV, dada a natureza dialógica de tais sessões (HELM, 2016), têm favorecido a discussão, em língua 

estrangeira, de diferentes assuntos, tais como mudanças climáticas e estereótipos culturais. 

Beelen e Jones (2015) defendem que o processo de IoC deve ser iniciado num ambiente 

doméstico. Visto nestes termos, a descrição dos dois projetos de extensão, mencionadas no nosso 

estudo, parece indicar que houve oportunidades iniciais para a internacionalização, no sentido de que 

muitas preocupações relacionadas com o mundo atual, a saber, estereótipos culturais, discriminação 

e preconceitos, em que os estudantes podem “ver-se a si próprios tanto por dentro como por fora” 

(KRAMSCH, 2013, p. 62), têm sido integradas nas discussões.  

 

Palavras-chave: Intercâmbio virtual. Internacionalização do currículo. Ensino de línguas. 

Keywords: Virtual Exchange. Internationalization of the curriculum. Language teaching.  
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Nossa História: educação pela pesquisa científica                                                                  

nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Our History: education through scientific research                                                               

in the early years of elementary school 

 

Ezequiel Leite da Silva1 
Rosângela Silva Oliveira2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia deste resumo é apresentar as ações realizadas no projeto “Nossa História: educação 

pela pesquisa científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, privilegiando a inserção da 

pesquisa científica nessa etapa da Educação Básica. No sistema de educação brasileiro, o Ensino 

Fundamental (E.F.) é uma etapa importante do ensino, pois possui diretrizes que exigem o 

desenvolvimento de olhares reflexivos sobre as práticas e ações sociais no processo educativo para 

que a educação possa de fato ser considerada significativa, colaborativa e includente (BRASIL, 

2017).  

Nesse aspecto, os documentos educacionais oficiais do Ministério da Educação exigem da 

escola e de seus profissionais o desenvolvimento de competências para o aluno aprender a aprender, 

saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade 

nos contextos das culturas locais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 

tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades. 

Visando a estimular a exploração, a investigação e a observação com as experiências 

vivenciadas pelas crianças em seus contextos familiar, social, cultural, suas lembranças e suas 

interações com a realidade através do diálogo, este projeto de extensão proporcionou um ambiente 

pedagógico aberto, investigativo e contextualizado com os estudantes da escola-campo com  práticas 

em sala de aula com vista a uma educação voltada para o pleno desenvolvimento do educando, 

privilegiando a pesquisa científica e o diálogo. Assim, o objetivo geral consistiu em propor ações 

educativas de iniciação à pesquisa científica com estudantes dos anos iniciais do E. F. de uma escola 

 
1 Graduando de Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão – CESB/UEMA. ezequiel.zoe.br@gmail.com. 
2 Doutora em Educação, Centro de Ensino Superior de Bacabal – CESB/UEMA. rosangela.uema@gmail.com. 
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pública municipal da cidade de Bacabal-MA, explorando metodologicamente as competências e 

habilidades propostas, em 2017, pela Base Nacional Comum Curricular. 

 
2 METODOLOGIA  

 

As ações extensionistas neste projeto ocorreram no período de setembro/2019 a agosto/2020, 

e o universo de aplicação das atividades na Unidade de Ensino Fundamental São João Batista, 

localizada em um bairro periférico na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão. O projeto foi 

realizado com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 4º e 5º ano. 

As ações educativas promovidas nesta extensão foram desenvolvidas à luz do método 

dialético e do pensamento pedagógico de Paulo Freire (1996) e Pedro Demo (2007), com mediações 

pedagógicas abertas, dialogais, investigativas, interdisciplinares e contextualizadas em práticas 

sociais do cotidiano dos estudantes da escola-campo, porque a metodologia dialética entende que, em 

sala de aula, o conhecimento tem sentido quando possibilita o compreender, o criar, e o transformar 

da realidade local (VASCONCELLOS, 2009). As intencionalidades metodológicas dessa ação 

voltaram-se para a promoção da valorização da pesquisa científica como atividade regular na escola-

campo. Os encontros com os estudantes se davam três vezes por semana com aulas no horário da 

disciplina de história, em que eram propostas aos alunos atividades para coletas de dados, através de 

desenhos e sínteses textuais, o que possibilitou uma produção de um paradidático pelos alunos da 

escola-campo. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) requer práticas diárias e ações que privilegiem 

o desenvolvimento de competências e habilidades nos educandos, tornando-os em seres plenos e em 

constante desenvolvimento (BRASIL, 2017). Com isso, esse projeto inseriu ações educativas que 

privilegiassem conhecimentos ativos por meio da pesquisa e o diálogo. 

 

3 RESULTADOS  

 
A educação, por meio da pesquisa, possibilita grandes aprendizagens educativas no ambiente 

escolar. Assim, as ações realizadas neste projeto promoveram a valorização da pesquisa científica 

como atividade escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, possibilitando a coleta de relatos e 

registros de vivências por parte dos estudantes nas aulas, estimulando a curiosidade para conhecer a 

história da cidade local.  

Durante o Projeto, obtivemos maior interação dos alunos com os conteúdos escolares, pois 

refletimos a luz da realidade local através da pesquisa e diálogo.  
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Alarcão (2003) afirma que o grande desafio que os docentes enfrentam, dentro da sala de aula, 

é o desafio de desenvolver nos estudantes a consciência do espírito crítico. Para a autora, o espírito 

crítico não é desenvolvido por meio de aulas expositivas e meramente conteudistas, mas, é 

desenvolvido através do diálogo questionador e por meio da reflexão crítica coletiva, entre todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, os alunos foram estimulados a 

questionar sobre a sua realidade por meio de elaborações como: desenhos, textos orais e escritos sobre 

as práticas sociais locais do seu cotidiano. Procurou-se explorar a criação crítica dos estudantes nos 

instrumentos de coletas de dados por meio da autonomia, questionamento e criticidade na 

socialização dos resultados das pesquisas realizadas. 

Além disso, as ações extensionistas vivenciadas no decorrer do projeto resultou no alcance do 

objetivo geral dessa ação, que foi o desenvolvimento de competências e habilidades educacionais 

propostas pela BNCC no que se refere à compreensão, à elaboração e à divulgação de fatos históricos 

e processos de transformação da cidade local, através atividades de pesquisa e coleta de dados com 

recursos acessíveis e disponíveis aos estudantes, sendo possível a produção de um paradidático em 

tamanho A3 com os dados coletados. 

 

Imagem 1 – Paradidático Elaborado pelos Alunos 

  
Fonte: Material desenvolvido pelos autores, 2019. 

 

Outro objetivo alcançado foi o uso de recursos interativos em sala de aula. Os estudantes 

puderam utilizar de ferramentas para elaboração de documentários com seus familiares para repasse 

em sala de aula. Além disso, por causa do contexto pandêmico vivenciado, foi utilizado de sala virtual 

para o encerramento do projeto por meio da comunicação dos resultados pela plataforma Google Meet 

em que foi possível identificar os conhecimentos adquiridos e os resultados alcançados. 
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Imagem 2 – Webconferência de Encerramento do Projeto 

 
Fonte: Material desenvolvido pelos autores, 2020. 

 

Portanto, os resultados obtidos ao longo da realização desse Projeto potencializaram 

competências educativas necessárias aos educandos da escola-campo, além de inserir, de forma 

concreta e gradual, a pesquisa científica, tendo como objeto de pesquisa a cidade local dos próprios 

alunos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As ações realizadas estimularam a introdução de atividades com pesquisas científicas nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental como intervenção pedagógica, em que os estudantes foram 

estimulados a vivenciarem e elaborarem práticas pedagógicas investigativas. 

A finalidade dos conhecimentos gerados é que possa colaborar na formação global dos 

educandos. Assim, as atividades desenvolvidas nesse projeto voltaram-se para ampliar um repertório 

cultural dos estudantes, pois conhecer fatos históricos relevantes sobre a realidade local amplia a 

capacidade de expor experiências sobre o cotidiano, gerando significativas aprendizagens.  

Demo (2007) ressalta que a pesquisa e educação são dois aspectos que se coincidem, criando 

uma forma de consciência crítica em sala de aula, assim, os alunos verificam que possuem potencial 

de aprendizagem para a produção científica e histórica no seu contexto cotidiano, pois foram capazes 

de coletar dados para elaborar um paradidático final com todas as informações obtidas. 

 

Palavras-chave: Estudo ativo. Aprendizagem investigativa. Práticas Sociais. 

Keywords: Active study. Investigative learning. Social Practices. 
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O Espaço do Lúdico na Escola:                                                                                            

uma proposta multidisciplinar de formação continuada para professores 

 

The Playful Space at School:                                                                                                    

a multidisciplinary proposal for continuing education for teachers 

 
Matheus Souza Bernardes Leisi1 

Fernanda Moya2 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão voltado para a formação continuada de professores teve início em 2011, 

por meio de um programa interno do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú (IFC-CC) de 

incentivo à pesquisa e a projetos de extensão elaborados por alunos do ensino técnico integrado, sob 

orientação do corpo docente. Tem como objetivo contribuir com o processo de formação continuada 

de professores, compartilhar experiências, ampliar o conhecimento e o conceito sobre a ludicidade e 

suas possibilidades enquanto estratégia metodológica de ensino-aprendizagem e avaliação de 

conhecimento.  

As temáticas abordadas variam a cada ano, de acordo com o grupo de professores envolvidos, 

uma vez que o projeto conta com um grupo rotativo formado por professores do campus e convidados 

externos. O tema gerador é o lúdico e a partir dele são pensados conteúdos e estratégias didáticas que 

promovam processos de ensino e aprendizagem mais lúdicos nas escolas, por meio da dança, do jogo, 

do teatro, da literatura ou da brincadeira. O público-alvo são acadêmicos de cursos de licenciatura, 

magistério e professores que já estão atuando nas escolas.  

Em 2021, diante do cenário mundial de pandemia, o curso está sendo ofertado de modo 

remoto, dessa forma se observa a importância do uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) no processo de ensino e aprendizagem. Com esse resumo, pretendemos compartilhar 

experiências do curso, ressaltar o papel das TIC no ensino remoto e da oferta de ações extensionistas 

voltadas para a formação contínua e gratuita da comunidade acadêmica e docente. 

 

 
1Graduando em Licenciatura em Matemática no Institituto Federal Catarinense campus Camboriú (IFC-CC). E-mail: 
matheus.sou.ber.1903@gmail.com. 
2 Doutora em Ciências da Linguagem, professora do Institituto Federal Catarinense campus Camboriú (IFC-CC). E-mail: 
leisi.moya@ifc.edu.br. 
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2 METODOLOGIA 

 

Essa ação extensionista se iniciou em 2011, com o objetivo de possibilitar uma formação 

rápida sobre o ensino da dança na escola. O público-alvo foram docentes de uma escola municipal 

em Camboriú. A partir do momento em que se percebeu o interesse dos professores e a necessidade 

de se ampliar a oferta de momentos de formação continuada, o Projeto foi se ampliando, novos 

colaboradores aderiram à proposta e se passou a pensar em cursos cujas temáticas tivessem como 

ponto de convergência a ludicidade na escola. A cada ano, o grupo de colaboradores muda e a 

proposta do curso é readequada, de acordo com o grupo.  

Em 2021, o Projeto foi intitulado como: “O espaço do lúdico na escola: uma proposta 

multidisciplinar de formação continuada”, com o objetivo de ampliar o olhar sobre as possibilidades 

lúdicas na escola a partir de diferentes áreas de saberes. O curso é inteiramente gratuito e o número 

de vagas ofertadas é em torno de 50 por ano. As inscrições são realizadas por meio de uma plataforma 

digital própria do IFC-CC, e as vagas seguem a ordem de inscrição. A carga horária do curso esse 

ano é de 80 horas, divididas em atividades síncronas, aos sábados de manhã, realizadas por vídeo 

chamadas e atividades assíncronas, por meio da plataforma do Google classroom, e disponibilização 

de materiais didáticos como: textos, vídeos, filmes, entre outros. 

No curso são abordadas temáticas diversas, divididas em módulos temáticos. Esse ano os 

módulos foram: “Laboratório criativo: espaços do olhar lúdico”, “Narração de Histórias”, “Jogos 

dramáticos e teatrais”, “Jogos adaptados”, “Possibilidades lúdicas na escola” e “Planejamento de 

aulas lúdicas”.  

No momento em que elaboramos este resumo, apenas alguns módulos haviam sido 

finalizados. No módulo, “Laboratório criativo: espaços do olhar lúdico”, foram realizadas discussões 

e práticas a partir de reflexões sobre as infâncias e suas culturas na contemporaneidade. Um dos 

objetivos do módulo foi experienciar, individual e coletivamente, intervenções lúdicas no espaço das 

próprias casas, com o que cada um tinha disponível no seu espaço. Após uma vivência individual, o 

grupo foi instigado a elaborar um planejamento envolvendo essas vivências e transformando-as em 

atividades pedagógicas “para”, “com” e “pela” criança, em suas variadas expressões. Os participantes 

elaboraram painéis digitais e fizeram a socialização dos trabalhos em um encontro síncrono, 

comprovando que há diversas possibilidades de explorar e vivenciar situações lúdicas. 

Conforme Costa (2017), é preciso assegurar à criança tempo e espaço para que o lúdico seja 

vivenciado com intensidade capaz de formar a base sólida da criatividade e da participação cultural 

e, sobretudo, para o exercício do prazer de viver. No módulo “Narração de Histórias”, foram 

exploradas técnicas de narração de história e sua aplicação nas escolas. Bussato (2006) ratifica que o 
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conto oral é mais do que um divertimento para a criança. Esses contos têm o poder de acalmar, de 

ninar, e faz a criança se lembrar do berço e da voz da mãe, acalentando-a e acalmando-a até pegar no 

sono.  A leitura interativa de livros de histórias infantis para crianças favorece o desenvolvimento do 

seu vocabulário e da capacidade de compreensão dela.  

Como já mencionamos, devido à pandemia, neste ano o curso não pôde ocorrer 

presencialmente, como em outros anos, em que a vivência corporal e a experimentação no corpo, 

eram muito exploradas, considerando-se a importância dessas vivências práticas. Sendo assim, está 

ocorrendo de forma remota, o que gerou, no primeiro momento, uma certa insegurança dos docentes, 

porém, chegou-se à conclusão de que seria importante realizar os ajustes necessários para que o curso 

fosse ofertado com a mesma qualidade do presencial, confirmando o que Santanna (2019) afirma, 

que a educação pode ocorrer em diversos contextos além da sala de aula, isto é, pode ocorrer de forma 

remota também.  

Por acreditarmos na relevância de ofertas de cursos de formação contínua, gratuitos e de 

qualidade, uma vez que atuamos em uma instituição de ensino público, decidimos que seria 

importante nos lançarmos ao que para muitos de nós ainda era pouco conhecido: as TIC. Segundo 

Mercado (1999), essas ferramentas são importantes, uma vez que:  

 

As novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e 
professores e de rever a relação da escola com o meio social, a diversificar os espaços de 
construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e metodologias de aprendizagem, 
permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o mundo. (MERCADO, 1999, 
p. 25). 

 

Percebe-se, portanto, a importância das novas tecnologias, principalmente neste momento que 

estamos vivendo, uma vez que elas viabilizaram a continuidade do curso. Considera-se também que 

a oferta desses projetos com possibilidade de bolsa para alunos de licenciatura seja importante, pois 

propicia uma melhor formação inicial para os alunos que têm a oportunidade de serem bolsistas. Estas 

atividades extraclasse poderão acrescentar muito na prática docente do futuro professor, como afirma 

Fernandes:  

Parte-se do princípio de que a formação do acadêmico é tomada como fundamento do 
processo educativo implementado na universidade, uma vez que contribuirá para sua 
compreensão como ser socialmente responsável e livre, capaz de refletir sobre o vivido e o 
aprendido em sala de aula e outros espaços, como na comunidade, que vão construindo 
cotidianamente sua identidade pessoal e profissional alicerçadas na busca do saber ser, saber 
fazer e saber aprender, ou seja, na formação de suas competências. (FERNANDES et al., 
2012, p. 3). 

 

Na busca pelo saber, vamos formando nossa identidade pessoal e profissional, e os projetos 

na formação inicial possuem um papel fundamental nessa formação. Portanto, os projetos são 
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importantíssimos na caminhada acadêmica e para as políticas públicas educacionais, pois possibilitam 

aos cursistas a ampliação de conhecimentos, o que poderá acarretar numa melhora da qualidade do 

ensino. Além do mais, também possibilitam uma melhor formação ao acadêmico bolsista, o que 

implicará a formação de um professor mais qualificado, no futuro. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se ressaltando a importância das ações de extensão e da oferta de formação 

continuada gratuita de qualidade. Compreende-se a importância do curso na formação inicial dos 

discentes de licenciaturas e na formação continuada dos docentes, visto que possibilita ampliar seus 

conhecimentos e favorecer a elaboração de aulas mais dinâmicas, lúdicas e de qualidade para os 

estudantes. 

A partir dos feedbacks e dos instrumentos de avaliação que são utilizados ao longo do curso, 

já podemos inferir que o curso tem atingido seu objetivo. Ao final do curso, será feita uma avaliação 

geral, onde poderemos ter mais subsídios para avaliar se a proposta foi contemplada em sua 

integridade. 

 
Palavras-chave: Formação Permanente. Cultura Lúdica. Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). 

Keywords: Ongoing Formation. Playful Culture. Information and Communication Technologies 

(ICT). 
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Proposta de Ampliação de Projeto Arquitetônico da APAE – Belo Horizonte: 

Prática Curricular de Extensão desenvolvida no Curso de Engenharia Civil 

 

Proposal to Enlargement the Architectural Design of APAE – Belo Horizonte: 

Extension Curricular Practice developed in the Civil Engineering Course 

 
Elke Berenice Kölln1 

Flávio Macedo Brandão2 
Silas de Freitas Siqueira3 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este resumo traz o relato de uma atividade extensionista nascida a partir da necessidade de 

adequação do espaço físico da APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) em busca de 

oferecer maior conforto e qualidade aos seus usuários no desenvolvimento de suas atividades. Para 

realização da ampliação do projeto arquitetônico existente, atividade necessária para adequar as 

necessidades levantadas, foi proposta uma Prática Curricular de Extensão, planejada conforme o 

Termo de Cooperação entre as instituições PUC Minas (ProEx) e a APAE Belo Horizonte.  

A prática ocorreu na Disciplina de Expressão Gráfica: Princípios e Técnicas, do Curso de 

Engenharia Civil, ofertada ao primeiro período do referido curso, no segundo semestre de 2020. Para 

o planejamento do Plano de Trabalho, foi realizada uma reunião entre professora, coordenação de 

extensão e os responsáveis pela instituição APAE, quando foi levantado o programa de necessidades, 

que deveria ser contemplado na modificação do projeto arquitetônico.  

A ampliação deveria ocorrer em uma área existente que se encontrava em desuso, local onde 

já existia uma cobertura e funcionava uma piscina anteriormente. O programa de necessidades 

levantado deveria conter a previsão de dois pavimentos, o primeiro deveria dispor duas salas grandes, 

sendo um escritório com quatro mesas de atendimentos, mais um espaço para uma mesa de reunião 

com seis cadeiras, uma sala sem uso definido e um banheiro unissex com acessibilidade (vaso e pia, 

sem chuveiro). Já o segundo, deveria possuir dois consultórios para atendimento (com trocador, maca, 

mesa de atendimento e pia) e uma sala de terapia (miniginásio) de mais ou menos quarenta metros 

 
1 Orientadora da prática curricular de extensão. Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFMG), Professora Assistente II 
do Departamento de Engenharia Civil da PUC Minas. E-mail: elkekolln@gmail.com. 
2 Graduando em Arquitetura e Urbanismo - PUC Minas Praça da Liberdade. E-mail: projetaconstrutora@gmail.com. 
3 Graduando em Engenharia Civil - PUC Minas Barreiro. E-mail: silasfreitassiqueira@gmail.com. 
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quadrados, com equipamentos de fisioterapia e pilates. Também foram disponibilizadas fotos do local 

e o projeto arquitetônico existente, de autoria do arquiteto Maurício de Assis Lopes, para estudos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A atividade foi desenvolvida na turma do primeiro período do segundo semestre de 2020, do 

Curso de Engenharia Civil, que, devido à pandemia do COVID 19, foi composta por alunos de várias 

unidades da PUC Minas (Coração Eucarístico, São Gabriel, Barreiro e Praça da Liberdade). A 

atividade ocorreu de forma totalmente remota, dividida em grupos em torno de seis alunos. Através 

do conhecimento adquirido no transcorrer da disciplina de Expressão Gráfica: Princípios e Técnicas, 

com a consulta de normas técnicas e a orientação da professora, a prática se iniciou pela leitura e 

interpretação detalhada do projeto arquitetônico recebido para estudos, avaliando as modificações e 

o atendimento do programa de necessidades, principalmente no quesito de acessibilidade.  

A primeira etapa das atividades realizadas pelos grupos foi uma pesquisa sobre as 

características do público-alvo a ser atendido, os usuários da APAE-BH, unindo assim, a pesquisa, o 

ensino e a extensão. Após, houve a produção do estudo preliminar, contemplando o programa de 

necessidades levantado, aplicado ao projeto arquitetônico por meio do desenho técnico, através do 

software Autodesk AutoCAD, respeitando normas de desenho técnico e as restrições espaciais. Essa 

primeira etapa foi apresentada pelos grupos para a turma. Após a apresentação e considerações feitas 

pela professora, os alunos passaram a desenvolver os desenhos técnicos arquitetônicos em grupos 

com orientações em horário de aula síncrona.  

O Microsoft Teams foi usado como plataforma para a realização das orientações, por meio da 

configuração de salas separadas para cada grupo. Como resultado deste trabalho, os alunos 

produziram, na proposta de ampliação, com profundo impacto na formação discente e docente, um 

projeto arquitetônico para execução com os seguintes desenhos técnicos: planta baixa de cada 

pavimento, dois cortes, planta de cobertura e fachada principal em formato padrão, com margem e 

legenda padronizada da disciplina, finalizado em uma impressão de arquivo tipo.pdf. Um dos grupos 

da turma foi escolhido para apresentá-lo aos representantes da APAE, como devolutiva ao público-

alvo. Além do projeto em formato.pdf, também foi desenvolvida uma maquete eletrônica 3D, 

modelada no software Autodesk Revit, para ilustrar a proposta de ampliação. Após devolutiva aos 

representantes do público-alvo como finalização da atividade, foi realizado o preenchimento dos 

relatórios de prática extensionista no sistema próprio da PUC Minas (GDE – Sistema de Gestão de 

Disciplinas de Extensão) pelos grupos de trabalho e o relatório de avaliação individual preenchido 

por todos os alunos da turma. 
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Imagem 1 - Exemplo de Desenhos Técnicos Elaborados por um dos Grupos 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2021. 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Como conclusão da realização da atividade, pode-se destacar que, durante a realização do 

projeto, houve uma preocupação em atender um público específico do local (pessoas com 

necessidades especiais). Para tal, houve uma leitura detalhada da ABNT NBR 9050:2020 

(Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos), em que estão definidos 

parâmetros específicos que deveriam ser atendidos nas proposições. Além disso, também foi buscada 

uma proposta de obra mais rápida, limpa e de um custo acessível, visto a necessidade e dificuldade 

de arrecadação de recursos pela instituição, que sobrevive de parcerias e recursos de doações. Foram 

sugeridos no projeto paredes em drywall (divisórias formadas por placas de gesso sustentadas por 

estruturas de aço), além de portas e janelas em vidro temperado, possibilitando uma melhor 

iluminação e ventilação natural, contribuindo para ambientes mais agradáveis. No segundo 

pavimento, na sala de terapia, foi desenvolvida uma estrutura de telhado em desnível, em que uma 

das coberturas é mais alta do que a dos outros ambientes no mesmo andar, visto à necessidade de 

maior ventilação e iluminação natural, devido ao tamanho e à destinação do espaço. Também foram 

evitadas escadas, e as dimensões das portas e dos corredores foram elaboradas com medidas 
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adequadas de acordo com a norma de acessibilidade. O resultado da proposta de intervenção foi uma 

estrutura adequada às necessidades e que manteve as características arquitetônicas do projeto 

existente. 

 

Imagem 2 - Modelagem Arquitetônica no software Autodesk Revit                                                      

para ilustração do projeto de ampliação 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2021. 

 

O projeto arquitetônico desenvolvido atendeu as necessidades estabelecidas, aplicando as 

normas técnicas específicas e garantindo o direito de locomoção das pessoas com alguma deficiência 

ou dificuldade. Além disso, contribuiu para sensibilização no que diz respeito à acessibilidade e aos 

direitos garantidos, aos locais adequados para o atendimento das atividades pedagógicas e de 

fisioterapia. Umas das maiores motivações da atividade realizada foram, sem dúvida, o público-alvo 

e a instituição envolvida, a aplicabilidade e a disseminação do conhecimento técnico na área da 

engenharia em busca de se obter uma realidade social mais justa e humana. 

 

Palavras-chave: Projeto arquitetônico. Desenho técnico. Acessibilidade. APAE-BH. 

Keywords: Architectural design. Technical drawing. Accessibility. APAE-BH. 
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A Prática da Extensão no Contexto da Pandemia e a Ótica dos Alunos 

Voluntários na Participação das Ações 

 

The Practice of Extension in the Context of the Pandemic and the Perspective of 

Volunteer Students in Participation of the Actions 
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Letícia Stefani da Silva4 

Ludmila Cordeiro Lopes Vitoriano5 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este relato tem por intuito evidenciar, num primeiro momento, a ótica e a motivação dos 

alunos voluntários dos Cursos de Engenharia na participação das ações em um dos Trabalhos de 

Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas. Nos anos de 2020 e 

2021, houve um aumento do número de alunos que participaram de trabalhos de extensão voltadas à 

sustentabilidade e à eficiência energética: em 2020, participaram 35 alunos e, no primeiro semestre 

de 2021, participaram 19 alunos. Nos anos anteriores, a participação era entre 3 e 8 alunos. 

Com a crescente curricularização da extensão universitária, presente nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (MEC, 2018), o número de alunos extensionistas deverá aumentar significativamente. A 

pandemia da COVID-19 tem proporcionado novas estratégias ou maneiras de trabalho que serão 

incorporadas no dia a dia das pessoas e na Extensão. 

 
2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
No biênio 2020–2021 está sendo realizado, na PUC Campinas, o trabalho de extensão “A 

Inovação Social e o compromisso com a Sustentabilidade através de ações voltadas ao Uso Racional 

de Energia e Eficiência Energética”. O público-alvo conta com a participação de pessoas em situação 

 
1 Me. em Eng. Elétrica. Docente Extensionista da Eng. Elétrica da PUC-Campinas. E-mail: salles@puc-campinas.edu.br 
2 Me. em Teologia. Doutorando na PUC-Rio. Coordenador das Comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador da 
região do Campo Grande (Campinas-SP). E-mail: luzbordignon@gmail.com. 
3Graduanda do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da PUC-Campinas. E-mail: marcela.pa1@puccampinas.edu.br. 
4 Graduanda do curso de Engenharia de Produção da PUC-Campinas. E-mail: leticia.silva0810@gmail.com. 
5 Aluna do curso de Engenharia Elétrica da PUC-Campinas. E-mail: ludlops20@gmail.com. 
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de vulnerabilidade social vinculadas às Comunidades das Paróquias Jesus Cristo Libertador da região 

do Campo Grande (Campinas-SP). Este relato não tem como foco a comunidade beneficiária ou 

público-alvo, isto é, pessoas em situação de vulnerabilidade, mas sim evidenciar as motivações dos 

alunos voluntários da extensão no desempenho das tarefas colaborativas e do compromisso social 

(PUC CAMPINAS).  

A Extensão possibilita ao aluno maior envolvimento acadêmico e social (ALMEIDA, 2015). 

Os alunos participantes são dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental da PUC Campinas. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia para este relato foi elaborar três questionários no Forms (Microsoft, 

disponibilizado pela PUC Campinas) que foram apresentados aos alunos, sem obrigatoriedade e sem 

identificação. Cada aluno respondeu a um dos três questionários, conforme a sua participação. 

A metodologia do trabalho de Extensão, decorrente da pandemia, contou com reuniões através 

dos meios virtuais (Microsoft Teams). As reuniões com os alunos ocorreram semanalmente com 

ênfase na produção de materiais, como: vídeos para um canal do YouTube e WhatsApp, participação 

em Congressos, elaboração de um site, dentre outros. Com as comunidades parceiras, foram 

realizadas reuniões pelo WhatsApp e Google Meet. Não houve atividade presencial. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No trabalho de Extensão, cada aluno pôde escolher onde mais se sentia à vontade para 

participar e foram divididos em grupos menores de trabalho. Para esta investigação, foram elaborados 

três questionários (Q1, Q2 e Q3) conjuntamente com alguns dos alunos. Em algumas das perguntas, 

foi dada a opção de assinalar uma ou duas alternativas, considerando-se as diferentes participações, 

escolhas e desejos. 

Na Tabela 1, encontram-se os três tipos de questionários e o total de alunos que participaram. 

Nas demais Tabelas estão algumas das perguntas apresentadas nos questionários. 

 

Tabela 1 – Os três tipos de Questionário e os alunos respondentes 

Questionários – Q1, Q2 e Q3 Respondentes 

Q1 Para os alunos que participaram somente em 2020 7 

Q2 Para os alunos que nunca participaram da Extensão 7 

Q3 Para os alunos que estão participando da Extensão em 2021 8 

Fonte: Formulado pelos autores.  
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As perguntas foram divididas basicamente em três áreas, sendo:  

 

• Área A “motivos para participar da Extensão” – Tabelas 2, 3 e 4; 

• Área B “importância da Extensão do ponto de vista do aluno” – Tabelas 5 e 6; 

• Área C “o que você gostaria de fazer ou fez na Extensão” – Tabelas 7 e 8. 

 

As perguntas não foram exatamente as mesmas nos três questionários, uma vez que as 

circunstâncias dos alunos eram diferentes. As perguntas iguais estão na mesma Tabela e as distintas 

em Tabelas diferentes. Pode ser que a pergunta não tenha um foco direto com a área, mas houve o 

cuidado de ter aderência com a área. Nas Tabelas 2, 3 e 4, encontram-se as perguntas referentes à 

motivação, nas quais os alunos puderam assinalar uma ou duas alternativas. 

  

Tabela 2 – Pergunta da área A “motivo para participar” 

Caso você tenha diminuído sua participação (ou 
deixado) a Extensão em 2021, qual foi o motivo? 

Q1 (11*) 

Falta de tempo 27 % 

Dedicação à faculdade 0 % 

Motivo pessoal 27 % 

Dedicação à família 18 % 

Estágio 18 % 

Outras 10 % 

Fonte: Formulado pelos autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Tabela 3 – Pergunta da área A “motivo para participar” 

Muitos alunos têm participado da Extensão. Caso ainda 
não tenha participado da Extensão, indique ao menos dois 
dos aspectos que não favoreceram a sua participação. 

Q2 (15*) 

Falta de tempo 33 % 

Dedicação à faculdade 20 % 

Não sabia ao certo do que se tratava 14 % 

Estágio 0 % 

Outras (soma das demais alternativas não elencadas acima) 33 % 

Fonte: Formulado pelos autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Decorrente dos dados das Tabelas 2, 3 e 4, nota-se que a não continuidade na Extensão foi a 

“falta de tempo”, no entanto, para quem já participou (Q1) a alternativa “dedicação à faculdade" não 

foi assinalada. Os alunos que estão se dedicando atualmente (Q3), Tabela 4, apontam seus principais 

motivos como sendo o “desafio” e “afinidade com o trabalho de extensão”. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

698 

Tabela 4 – Pergunta da área A “motivo para participar”  

O que levou você a participar da Extensão? Q3 (17*) 
Afinidade. Proposta interessante 24 % 

Algo novo 6 % 

Desafios 29 % 

Elaboração de artigo 12 % 

Contato com o público-alvo 6 % 

Elaboração de vídeos e materiais informativos 6 % 

Desenvolver um produto ou serviço 17 % 

Outros 0 % 

Fonte: Os autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Na Tabela 5, sobre a colaboração da Extensão com o público externo, os alunos que já 

participaram apontam que colabora “muito” (67%). Na Tabela 6, os alunos que estão participando 

atualmente apontam que a Extensão “superou” suas expectativas. 

 

Tabela 5 – Pergunta da área B “importância da Extensão” 

Você acha que a Extensão colabora 
com o público externo à Universidade? 

Q1 (6*) Q2 (7*) 

Pouco 0 % 0 % 

Médio 33 % 71 % 

Muito 67 % 29 % 

Fonte: Os autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Tabela 6 – Pergunta da área B “importância da Extensão”  

O que foi para você a Extensão? Q3 (8*) 

Fraca 0 % 

Boa 37 % 

Superou 63 % 

Fonte: Os autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Na Tabela 7, sobre o que gostariam de “ter feito ou de fazer” na Extensão, a maioria assinalou 

“desenvolver um produto ou serviço” e em seguida, com certa surpresa “coordenar”.  

Na Tabela 8, tem destaque “produzir algo prático para a comunidade” com 37%. Nas Tabelas 

7 e 8 os alunos puderam assinalar uma ou duas alternativas. 

Além das questões presentes nas Tabelas apresentadas, foi feita uma pergunta para os que 

estão participando (Q3) “O que você mais gosta na Extensão?” e a resposta predominante foi 

“Desenvolver um produto ou serviço” (com 63 % do total de 8 participantes).  
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Tabela 7 – Pergunta da área C “fazer na Extensão” 

O que você gostaria de ter feito ou de fazer na Extensão? Q1 (11*) Q2 (7*) 
Artigos 9 % 14 % 

Encontros com público-alvo 18 % 0 % 

Elaboração de vídeos, sites, materiais informativos 0 % 14 % 

Ideias 9 % 14 % 

Coordenar 27 % 0 % 

Desenvolver um produto ou serviço 37 % 44 % 

Outros 0 % 14 % 

Fonte: Os autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Tabela 8 – Pergunta da área C “fazer na Extensão” 

O que você aprendeu de novo?  Q3 (8*) 

Elaborar artigos 12 % 

Crescimento pessoal decorrente do contato com a comunidade 25 % 

Produção de vídeos, sites, mensagens 12 % 

Produzir algo prático para a comunidade 37 % 

Outros 12 % 

Fonte: Os autores. Obs.: *número de respostas assinaladas 
 

Os questionários estão longe de representar com exatidão as reais motivações e a ótica dos 

alunos. Eles auxiliam como uma foto de um momento e de um perfil de alunos de engenharia. Além 

disso, ajudam a melhorar as tarefas e as diretrizes para maior sinergia nas ações protagonistas dos 

alunos na extensão, dando maior consciência para as questões sociais, pois “nos tornamos capazes de 

intervir na realidade” (FREIRE, 2004, p.46).  

As ações do trabalho de extensão estão relacionadas às políticas públicas, reforçando 

iniciativas e alternativas para melhores condições de vida. Impactos sociais na comunidade podem 

ser realçados, como a melhor utilização da energia elétrica com perspectiva à sustentabilidade, como 

as escolhas de lâmpadas econômicas ou no conhecimento do consumo de energia em aparelhos para 

escolha dos mais eficientes. Também são observados impactos sociais nos estudantes à medida que 

dedicam o seu tempo em favorecer o conhecimento e a troca de ideias com o público-alvo, com a 

preocupação de transmitir novos conhecimentos de maneira simples. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O aumento do número de alunos voluntários no trabalho de Extensão gerou possibilidades de 

trabalhos em diversas frentes nas quais os alunos foram escolhendo suas preferências. Em relação à 
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motivação para participarem, na Tabela 4, fica claro que a “afinidade com a proposta” e com os 

“desafios” têm predominância. Talvez pelo fato de serem alunos dos cursos de engenharia, ganha 

força “desenvolver um produto ou serviço” (Tabela 4 e 7) e em “produzir algo prático para a 

comunidade” (Tabela 8). 

Com a pandemia da COVID-19, outras estratégias foram adotadas, como as reuniões através 

dos meios virtuais. Mesmo não sendo possível o contato presencial com a comunidade, houve 

destaque para o “crescimento pessoal decorrente do contato com a comunidade” (Tabela 8) e para 

“produzir algo prático para a comunidade”.  

 

Palavras-chave: Extensão universitária. Formação Acadêmica. Eficiência Energética. Competências 

na Engenharia. Grupos de Trabalho. 

Keywords: University Extension. Academic education. Energy Efficiency. Competencies in 

Engineering. Working Groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

A efetivação do compromisso social da Universidade pode ser dada com o emprego da 

extensão universitária (RODRIGUES et al., 2013). Nas práticas extensionistas, é objetivada a 

qualidade das atividades realizadas pelos acadêmicos quando estes saem da sala de aula e aplicam na 

comunidade o que é proposto, de forma a se aproximar das pessoas (RODRIGUES et al., 2013). No 

entanto, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde elevou a classificação da contaminação 

de COVID-19 à pandemia, o que demandou práticas como o distanciamento social e a implementação 

do ensino remoto. Assim, o cenário pandêmico desafiou o propósito das ações de extensão de entregar 

respostas à sociedade (DINIZ et al., 2020).   

Na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), o programa Incluir com Ciência e 

Tecnologia (IC&T) é um importante agente de extensão que visa a levar a tecnologia desenvolvida 

na Universidade para a sociedade, bem como os conhecimentos de engenharia necessários para a sua 

concepção, promovendo assim a inclusão social por meio da divulgação da ciência e da tecnologia 

(LEAL et al., 2013).  

 
1Acadêmica do curso de Engenharia Elétrica, campus Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc. E-mail: 
brunadourado110@gmail.com 
2Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica, campus Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc. E-mail: 
gabriel.lezannitz@gmail.com. 
3Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica, campus Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc. E-mail: 
guilhermehorstmann1@gmail.com. 
4Acadêmica do curso de Engenharia Elétrica, campus Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc. E-mail: 
litzahille@gmail.com. 
5 Doutor em Engenharia de Automação e Sistemas. Docente do curso de Engenharia Elétrica, campus Centro de Ciências 
Tecnológicas da UDESC. E-mail: tiago.dezuo@udesc.br. 
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O programa IC&T é administrado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia 

Elétrica da Udesc, e atualmente contém os seguintes projetos de extensão: o Alcance, que busca 

levantar e solucionar demandas da sociedade, impulsionando o acesso à informação, à ciência e à 

tecnologia; o Alpha, que realiza aulas e oficinas com a plataforma Arduino para a comunidade, de 

forma a desenvolver o raciocínio lógico e tornar o desenvolvimento tecnológico atrativo; o Ciclo de 

Treinamentos, que visa a reproduzir o conhecimento dos acadêmicos ao público externo por meio de 

minicursos, palestras, rodas de conversa e visitas técnicas; o EfiCiência, que busca atuar junto com a 

comunidade e transformar seus indivíduos por meio de oficinas e demais ações educacionais, 

abordando o uso de recursos de forma eficiente e sustentável; e o Projeto de Desenvolvimento de 

Tecnologia Social, que associa o caráter extensionista às atividades já desenvolvidas nas vertentes de 

ensino e pesquisa pelo PET Engenharia Elétrica da Udesc, além de divulgar e fortalecer o 

desenvolvimento de tecnologias sociais. 

Como a maioria das ações de extensão, o IC&T teve suas atividades afetadas pela pandemia 

de COVID-19. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar como as atividades de extensão do 

programa foram adaptadas para superar as adversidades impostas pelo contexto. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Faustino e Silva (2020), as atividades remotas requerem maior exploração de 

recursos tecnológicos, o que faz com que a implementação desse modo de ensino não seja simples. 

Além disso, o distanciamento social, embora necessário para evitar a disseminação da COVID-19, 

pode impactar a saúde mental dos indivíduos em decorrência do cotidiano atípico, das incertezas 

quanto ao futuro e das perdas relacionadas à pandemia (CÉSAR et. al., 2020 apud SOUZA; 

MIRANDA, 2020). Nesse contexto, o distanciamento dos alunos, a falta de feedback das instituições, 

a impossibilidade de realização de visitas presenciais e a falta de motivação dos participantes foram 

algumas das adversidades enfrentadas pelo IC&T no cenário pandêmico. Isso implicou a necessidade 

de ajuste nas ações do programa. 

Dentre as atividades normativas de projetos que foram adaptadas, pode-se citar as aulas de 

programação com Arduino do Alpha e as atividades por demanda do Alcance. Em relação às aulas 

de Arduino, enquanto no cenário pré-pandêmico as aulas eram ministradas presencialmente, onde a 

turma era dividida em duplas e cada uma delas recebia um kit Arduino, na pandemia as aulas foram 

migradas para o modelo remoto, sendo ministradas de acordo com os recursos das escolas, e ao invés 

dos kits de Arduino utilizou-se plataformas online de simulação, como o Tinkercad. Por outro lado, 

para as atividades por demanda do Alcance, necessitou-se de grandes adaptações, pois o principal 
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artifício de captação de novas demandas consistia em visitar instituições sociais e comunidades 

carentes para identificar ações que o projeto poderia realizar para auxiliá-las. Com a pandemia, o 

contato com essas instituições se deu por meios virtuais, criando ainda mais barreiras entre 

comunidades carentes e a Universidade. Apesar disso, ainda foi possível identificar e resolver 

demandas, sendo, uma delas, uma planilha de gerenciamento e acompanhamento de itens solicitados, 

doados e recebidos por ONGs cadastradas no Programa Mesa Brasil SESC (MBS). 

Além das atividades adaptadas, algumas ações foram realizadas a partir de demandas 

originadas pela pandemia. A exemplo disso, tem-se o desenvolvimento de um vídeo sobre ventos que 

o projeto EfiCiência executou em decorrência da demanda de escolas públicas, as quais buscavam 

metodologias diferenciadas de ensino para as turmas do ensino fundamental.  

Outra ação desenvolvida por esse projeto foi a confecção de um material sobre sistema imune, 

o qual possuía como público-alvo os integrantes do projeto de extensão Voo Livre - Universidade 

para a Terceira Idade, da UDESC.  O material foi desenvolvido atentando-se à utilização de uma 

linguagem acessível ao público-alvo e em formato de slides, para que este fosse apresentado pelo 

projeto. Essa ação visou a esclarecer informações sobre o COVID-19 e o funcionamento de vacinas.  

Assim, essas atividades possibilitaram aos integrantes do projeto EfiCiência a oportunidade 

de estudar sobre assuntos geográficos e biológicos, que não são abordados na graduação de 

engenharia elétrica. Isso explicita a indissociabilidade da tríade, uma vez que remete ao ensino dos 

integrantes por meio de pesquisa para essa atividade extensionista. Além disso, com essa ação 

promoveu-se a integração com outro projeto de extensão da Universidade. 

Para que as adaptações das atividades ocorressem de forma organizada, realizaram-se 

acompanhamentos internos. Para melhor compreensão da metodologia desses, faz-se necessário 

contextualizar a dinâmica de funcionamento do PET Engenharia Elétrica da Udesc. 

Periodicamente o PET Engenharia Elétrica da Udesc realiza o planejamento estratégico em 

que ocorrem as definições de públicos-alvo, objetivos e metas, sendo o programa IC&T o principal 

responsável pelo público-alvo definido como comunidade externa. Logo, a partir das metas elencadas 

para alcançar os objetivos desse público-alvo, cria-se a metodologia de acompanhamento do 

progresso das atividades realizadas pelo programa IC&T. 

Além disso, é acompanhado o progresso das atividades desenvolvidas através da ferramenta 

denominada 3G e de repasses em reuniões periódicas. A ferramenta 3G se apoia no conceito de três 

gerações temporais: passado, presente e futuro. O passado contém sugestões da atividade de semestres 

anteriores, o futuro trata de atividades almejadas, enquanto o presente aparece como um 

acompanhamento em tempo real da atividade (SÁ et. al., 2018). Assim, pode-se acompanhar o 
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andamento das atividades no decorrer do período planejado e guiá-las ao cumprimento das metas pré-

estabelecidas.  

 

3 RESULTADOS 

 

As atividades adaptadas, ou que surgiram através de demandas do cenário pandêmico, 

trouxeram resultados satisfatórios, levando em conta as limitações impostas pela pandemia. O Alpha 

ministrou, durante o planejamento estratégico de 2020, aulas para quatro turmas de escolas e institutos 

diferentes, além de duas oficinas para a comunidade, atingindo, no total, 122 pessoas. O alcance 

cumpriu seu propósito de tratar demandas da comunidade, mesmo que indiretamente, propiciando 

um processo melhorado de gerenciamento de recursos com a planilha desenvolvida para a MBS. 

Além disso, a elaboração de materiais realizada pelo EfiCiência contribuiu no acesso à 

informação, que também foi afetado durante a pandemia. As atividades do projeto atingiram cerca de 

80 pessoas.  Além dos resultados atribuídos à comunidade, é importante ressaltar os impactos das 

atividades nos extensionistas. A adaptação operacional do programa favoreceu o desenvolvimento da 

inovação nos integrantes, assim como responsabilidade social. Ainda, possibilitou a interação entre 

os membros da equipe, assim como com o público atingido, oportunizando relações interpessoais em 

um momento de pandemia. 

As atividades citadas neste trabalho contribuíram para as seguintes metas do planejamento 

estratégico do PET de 2020: realizar 8 atividades distintas baseadas em demandas da sociedade; 

atingir 7 públicos diferentes; realizar 4 ações com novas instituições; realizar 10 atividades em 

instituições públicas de ensino; divulgar 2 conteúdos sobre o PET em meios de comunicação; atingir 

3000 pessoas de forma direta; desenvolver 6 ferramentas tecnológicas; desenvolver atividades/ações 

com 3 grupos distintos do CCT; contar com a participação de 15 discentes ou docentes de outros 

cursos na realização de atividades do PET. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos por meio das ações extensionistas do IC&T expressam o grande impacto 

que o contato com a comunidade, a interdisciplinaridade e a troca de experiências através da interação 

com outro projeto da Universidade proporcionam na formação dos integrantes do programa. Além 

disso, as atividades extensionistas auxiliaram os grupos e instituições no acesso de informações e 

tecnologias que suprissem suas demandas. Assim, os objetivos do IC&T foram atingidos, mesmo 

com as adversidades do cenário pandêmico.  
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Contexto e Produção da Cartilha “Saúde e Meio Ambiente:                                        

uma abordagem multifatorial com vista a um envelhecimento saudável” 

 

Context and Production of the Booklet “Health and Environment:                                   

a multifactorial approach towards healthy aging” 
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Virgínia Simão Abuhid3 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é decorrente de uma prática de educação ambiental do projeto de extensão 

“Universidade Sustentável”, realizado como uma parceria entre os cursos de Ciências Biológicas e 

de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), campus Coração 

Eucarístico. 

O projeto “Universidade Sustentável” atua em diversas frentes com temas relacionados a meio 

ambiente, saúde e sustentabilidade, contribuindo para o processo de educação formal realizado na 

universidade e para iniciativas de educação não formal. Desse modo, contempla diferentes grupos em 

uma mesma atividade, utilizando o espaço dentro e fora da universidade e desenvolvendo a prática 

educativa de forma crítica e extensiva. O público atendido pelas práticas ambientais realizadas é 

diversificado: professores, alunos e funcionários da universidade e o público externo, como escolas 

do entorno e outras localidades, além de projetos de extensão parceiros que atendem crianças, 

adolescentes e jovens com altas habilidades/superdotação, idosos, pessoas privadas de liberdade, 

grupos de escoteiros e outras instituições. 

Entre as parcerias estabelecidas pelo projeto, cita-se o Convívium EMAÚS, que consiste em 

uma importante unidade eclesial e casa de repouso para padres idosos da Arquidiocese de Belo 

Horizonte. O Convivium atende cerca de 68 seminaristas e 18 padres que lá residem, além de cerca 

de 30 colaboradores. Como parte da disciplina de Promoção da Saúde, do Curso de Enfermagem da 

PUC Minas no Coração Eucarístico, foram prospectadas as demandas da instituição a serem atendidas 

 
1 Acadêmica do curso de Enfermagem, campus Coração Eucarístico. E-mail: carolineferrera45@gmail.com 
2 Acadêmica do curso de Odontologia, campus Coração Eucarístico. Email: thaygla.cristina@hotmail.com. 
3 Me. em Geologia (UFRJ). Professora do Departamento de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade de Minas 
Gerais. E-mail: vabuhid@pucminas.br. 
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pelo Projeto. A partir disso, foi planejada e realizada uma oficina presencial, no mês de junho de 

2021, com a montagem de uma horta dentro da instituição. 

Esse relato apresenta um dos produtos da ação: uma cartilha elaborada com vistas a atender a 

comunidade de padres idosos e seminaristas residentes e os colaboradores do local. Nela foram 

abordados temas relacionados à saúde e ao meio ambiente, entre os quais: as PANCS (plantas 

alimentícias não convencionais), reciclagem e reutilização, benefícios das ervas medicinais, cuidados 

com a horta recém-construída e outros temas relacionados à saúde e bem-estar. Participaram 

diretamente da ação e da construção da cartilha extensionistas dos cursos de Odontologia e de 

Enfermagem, sob coordenação da professora orientadora do projeto e o técnico responsável pelo 

Centro de Integração para Sustentabilidade Ambiental do curso de Ciências Biológicas (Cisal) da 

PUC Minas, também extensionista do projeto. 

A construção da cartilha tornou-se necessária como uma forma de suporte à atividade e para 

garantir a continuidade da ação iniciada, ou seja, para que após a oficina houvesse uma fonte de 

informação de fácil acesso que garantisse os cuidados e o aproveitamento adequados da horta e, ainda, 

que atendesse às outras demandas institucionais identificadas na prospecção com a coordenação do 

Convivíum EMAÚS. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira etapa foi constituída por um diagnóstico situacional no espaço. Foram levantadas 

as demandas em encontros com os profissionais responsáveis pela Instituição e pela disciplina 

envolvida. A maior parte das demandas identificadas foram relacionadas à dificuldade da instituição 

em trabalhar, com os residentes, temas relacionados à saúde e ao meio ambiente e a relação que se 

podiam estabelecer entre esses dois temas. Além disso, já havia a intenção de se revitalizar a horta 

existente no local, contudo, eles não tinham ainda a infraestrutura e conhecimento necessário para a 

realização da implantação dos novos canteiros.   

Nesse contexto, foi proposta a elaboração de uma cartilha em conjunto com a oficina prática 

que seria realizada no Convívium EMAÚS.  Ao longo do primeiro semestre de 2021, foram 

selecionados os temas que iriam compor a cartilha, juntamente com o público-alvo que teria acesso a 

esse material. Assim, a cartilha intitulada “Saúde e Meio Ambiente: uma abordagem multifatorial 

com vista a um envelhecimento saudável” foi construída com base nesses aspectos e disponibilizada 

posteriormente. Organizada em três seções, a cartilha aborda (a) A relação entre meio ambiente e 

saúde; (b) Meio ambiente e práticas sustentáveis e (c) Uma abordagem interdisciplinar, contemplando 

outros temas de saúde. 
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Imagem 1 - Cartilha “Saúde e Meio Ambiente:                                                                                       

uma abordagem multifatorial com vista a um envelhecimento saudável” 

 
Fonte: Fotografia das autoras, 2021. 

 

Imagem 2 - Apresentação Inicial da Oficina 

 
Fonte: Fotografia das autoras, 2021. 

 

Imagem 3 - Implementação da Horta no Convivíum EMAÚS 

 
Fonte: Fotografia das autoras, 2021. 

 

Segundo a Lei nº 9795/99 (BRASIL), em seu artigo 1º, a educação ambiental pode ser 

compreendida como o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade conseguem construir 
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valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para conservação e uso 

adequado do meio ambiente. Ainda segundo Mello (2021), a educação ambiental é um processo 

contínuo, por meio do qual é possível adquirir conhecimentos e informações relacionadas às questões 

ambientais e passar a entender como se tornar um agente nocivo ou benéfico ao meio ambiente, 

interferindo diretamente na degradação e proteção do meio ambiente.  

Nesse contexto, recursos didáticos como a cartilha tornam-se ferramentas educativas 

importantes no sentido de viabilizar o acesso rápido e direcionado às informações relacionadas ao 

cotidiano da comunidade local, contemplando as demandas identificadas em um grupo. A cartilha 

também buscou aliar saúde em meio ambiente, pois é notável o quanto a qualidade do meio ambiente 

interfere na qualidade de vida e, consequentemente, na saúde das pessoas.  

Segundo a OMS (1993), saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, 

incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, 

sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e prática de valorar, corrigir, 

controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde 

de gerações atuais e futuras. Assim, confirma-se a importância da construção de uma educação para 

sustentabilidade para que a interferência humana no meio ambiente seja menos nociva possível e que 

cada indivíduo saiba aproveitar de maneira benéfica dos serviços e recursos disponíveis na natureza, 

sem comprometer as futuras gerações. 

A relação entre saúde e meio ambiente é também evidenciada nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Os ODS são um plano de 

ação global que contêm 17 objetivos interconectados e 169 metas que visam guiar a humanidade até 

2030 para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em 

todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. O ODS de número 3 contempla 

especificamente o tema da saúde e bem-estar e explicita, entre as metas, por exemplo, “reduzir 

substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e 

poluição do ar e água do solo” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021). Entretanto, em 

muitos outros, é clara a relação de saúde e bem-estar com o meio ambiente, quando são considerados 

outros determinantes da saúde e questões como consumo e produção responsáveis, agricultura 

sustentável, qualidade da água.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados alcançados por meio dessa prática de extensão mostraram sua importância para 

os acadêmicos extensionistas, uma vez que tiveram que mobilizar seus conhecimentos para a 
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elaboração da oficina e da cartilha, desenvolvendo competências e habilidades importantes para a 

formação acadêmica.  Para os beneficiários da ação, notou-se também a relevância desta, evidenciada 

tanto pela participação efetiva do grupo quanto pelo feedback da disciplina. A cartilha tornou-se um 

importante instrumento no acesso a essas informações que eram dúvidas de vários seminaristas e 

funcionários do Convivíum EMAÚS. 

O conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde é amplo e envolve um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social. Entretanto, nossa percepção é de que a 

concepção de saúde como ausência de doenças ainda parece ser predominante e talvez ajude a 

explicar a dificuldade do público em geral em relacionar saúde e meio ambiente. Portanto, iniciativas 

que permitam estabelecer conexões entre estas dimensões são fundamentais no sentido de favorecer 

mudanças de atitudes e valores em prol da saúde e qualidade de vida e do desenvolvimento de uma 

cultura da sustentabilidade.  

  

Palavras-chaves: Educação ambiental. Educação em saúde. Extensão universitária. 

Sustentabilidade. Recurso didático.  

Keywords: Environmental education. Health education. University extension. Sustainability. 

Educational resource. 
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PIBID e o Futuro da Docência: uma análise do perfil do aluno de                                          
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PIBID y el Futuro de la Docencia: un análisis de perfil del estudiante en        

Ciencias Biológicas de la PUC Minas 

 

Sara Ingrid de Oliveira1 
Carolina de Jesus Corrêa2 

Bruno Oliveira Bolivar Moreira3 
Juliana de Lima Passos Rezende4 
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INTRODUÇÃO 

 

As universidades brasileiras devem ofertar três eixos para a formação do profissional de nível 

superior:  o ensino, a pesquisa e a extensão, que, como descrito no artigo 207 da Constituição Federal, 

são indissociáveis e fundamentais para que haja uma formação completa que atenda às necessidades 

da comunidade em que está inserida. Dentre estes eixos, a extensão universitária é o que favorece a 

contínua aproximação entre a academia e a sociedade, como evidenciado por Moita e Andrade (2009, 

s./p.): “A articulação entre o ensino e a extensão aponta para uma formação que se preocupa com os 

problemas da sociedade contemporânea.” 

Nesta perspectiva, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES) apresenta elementos da extensão universitária ao permitir que alunos e professores 

das IES atuem nas escolas públicas, com ações mediadas pelo professor preceptor para realizar 

atividades que sejam apropriadas ao público escolar (PUC Minas, 2011). Um dos motivos para a 

criação do Programa foi a constatação de que a formação nas universidades não oferece por si só 

habilidades práticas necessárias para realização plena da docência diante das complexas situações 

encontradas na sociedade contemporânea (CANAN, 2012; BRITO et. al., 2016; MEC, 2021). O 

contato com o ambiente escolar permite, ao graduando de licenciatura, maior percepção sobre a 

 
1 Graduanda de Licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas e bolsista do PIBID. E-mail: sringridsr@gmail.com. 
2Graduanda de Licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas e bolsista do PIBID. E-mail: 
caahcorrea99@gmail.com. 
3Graduando de Licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas e bolsista do PIBID. E-mail: 
brunobolivar100@gmail.com. 
4 Professora Assistente IV Departamento de Ciências Biológicas PUC Minas. Coordenadora da Subárea Biologia no 
PIBID. E-mail: jupassosrezende@gmail.com. 
5 Prof. Especialista e Preceptor PIBID, E.E. Professor Leon Renault. E-mail: rafalanza@gmail.com. 
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realidade com a qual se deparará como profissional. Essa antecipação do vínculo entre futuros 

professores e salas de aula da rede pública tende a trazer inúmeros benefícios para a sociedade, ao 

formar professores com maior entendimento e incorporação do perfil docente, exercendo, assim, a 

profissão mais habilmente. O PIBID, portanto, faz uma articulação entre a educação superior (por 

meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais de educação (MEC, 2021). 

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil socioeconômico e as percepções a respeito da 

carreira docente dos graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Em outubro de 2020, iniciou-se o edital 2020/2022 do PIBID e, na PUC Minas, participaram 

05 áreas, dentre elas a Licenciatura em Ciências Biológicas. Uma das atividades iniciais do programa 

é a realização do Diagnóstico Escolar, que permite conhecer a escola-campo considerando seu Projeto 

Político Pedagógico, estrutura física, material e organizacional e o perfil dos profissionais e alunos 

(OLIVEIRA, 2018). Como parte desta atividade, a equipe de discentes e preceptor do PIBID da E.E. 

Professor Leon Renault incluiu a análise do perfil dos estudantes de Licenciatura em Ciências 

Biológicas / PUC Minas, realizada por meio da aplicação de um formulário criado pela equipe, através 

da plataforma Google Formulários, intitulado: “Conhecendo o aluno de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da PUC Minas”.  

O formulário possuía 20 questões sobre o perfil socioeconômico, a docência e a profissão de 

professor, sendo 19 objetivas e 1 discursiva. Foi disponibilizado de forma online aos Licenciandos 

do Curso de Ciências Biológicas, utilizando-se, para tal, as mídias sociais e canais oficiais de 

comunicação da Universidade. Os resultados obtidos foram analisados e transcritos para a plataforma 

Infogram, para melhor visualização e interpretação dos dados.  

 

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram obtidas 59 respostas que possibilitaram o delineamento do perfil do graduando de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas em duas dimensões: a dimensão socioeconômica 

e a dimensão docente.  
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3.1 Da Dimensão Socioeconômica 

 

Mais de 81% dos alunos respondentes da Licenciatura em Ciências Biológicas são mulheres; 

as faixas etárias predominantes estão entre 19 a 21 anos (55,2%) e 22 a 24 anos (32,8%). Sobre a 

renda familiar, mais de 46% têm renda entre 1 a 2 salários mínimos; 32,8% entre 3 a 4 salários; 5,2% 

têm renda entre 0 a 1 salário mínimo.  

Sobre a escolarização, 58,6% dos respondentes cursaram todo o ensino fundamental e médio 

em escola pública, enquanto 25,9% tiveram os estudos restritos à escola particular. Por outro lado, 

15,5% dos licenciandos tiveram uma formação mesclada, estudando, em algum momento, em rede 

privada e pública.  

 

3.2. Da Dimensão da Percepção da Carreira Docente 

 

Para os licenciandos de Ciências Biológicas da PUC Minas, os maiores desafios em se tornar 

docente, não excludentes entre si, seriam: falta de investimento do poder público na infraestrutura das 

escolas (87,9%); a falta de investimento do poder público no salário e na carreira docente (87,9%); a 

falta de liberdade para lecionar devido às pressões ideológicas (dos vários espectros políticos) que 

propõem, por vezes, fortes restrições à liberdade dos professores em sala de aula (62,1%). Apesar de 

tais desafios, 56,9% dos graduandos têm interesse em lecionar logo após a graduação.  

Dentre os participantes dessa pesquisa, 69% disseram não ter preferência em lecionar em uma 

rede de ensino específica; por outro lado, 20,7% têm preferência em lecionar somente em escolas 

públicas. Esses dados mostram que há uma tendência de retorno entre a Universidade e o ensino 

público, visto que 74,1% dos respondentes cursaram ao menos uma parte da formação básica em 

escolas públicas. Um dos objetivos do PIBID, como política pública voltada para a melhoria da 

educação das escolas públicas, é que os participantes, quando graduados, atuem nas escolas públicas 

(MEC, 2021). Esse estudo não analisou a relação direta entre os alunos da Biologia que participam 

do PIBID e o desejo de atuarem em escolas públicas, mas o percentual apresentado de alunos que 

desejam atuar como professores da rede pública é bastante relevante. 

A última questão do questionário solicitava ao entrevistado definir o que significa ser 

professor em uma só palavra. Essa informação foi expressa numa “nuvem de palavras" (Fig. 1), na 

qual as palavras citadas com maior frequência são mostradas em destaque. As palavras citadas que 

preencheram este requisito foram: “difícil, educar, cuidar e emocionante”.  
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Figura 1 - Nuvem de palavras formada com as respostas à pergunta “O que é ser professor?’’ 

 
Fonte: Acervo dos autores (2020). 

 

O PIBID oferece aos participantes oportunidade para vivenciar a rotina escolar, 

incrementando a sua formação enquanto futuros docentes. O desejo de lecionar, expresso por quase 

57% dos respondentes, pode ser vivenciado ainda na graduação por meio de programas como o 

PIBID, com mediação de um tutor na escola. O edital 2020/2022 do programa iniciou as atividades 

no período da Pandemia do COVID 19 e segue com as atividades de modo remoto. Nesse período, 

todos os participantes tiveram a oportunidade de repensar as atividades pedagógicas e metodológicas, 

como o uso de tecnologias midiáticas e metodologias não tradicionais de ensino, tais como elaboração 

de vídeo aulas e uso de gamificação, e realização de atividades práticas online, especialmente para o 

ensino de ciências e biologia.  

Segundo Bianchetti (2012), os educadores estão formando outros educadores a partir de uma 

formação que não tiveram; assim, o papel de educar esses novos docentes não está sendo suficiente 

para ajudar a solucionar problemas que os alunos de licenciatura irão enfrentar, posteriormente, nas 

escolas. Para Brito, Siqueira, Massena (2016).,  

 

Há uma necessidade de formação mais consistente, em que se pense na formação de 
professores como uma carreira profissional, com conhecimentos específicos baseados na 
teoria, na prática e na ética; uma formação que se contraponha à compreensão da atividade 
docente como amadorismo ou como vocação. (BRITO; SIQUEIRA; MASSENA, 2016, 
p.104). 

 

O PIBID representa, assim, um importante canal de extensão universitária para o ensino de 

Ciências, promovendo o acesso da comunidade escolar à alfabetização científica (BENEDETTI 

FILHO et. al., 2014). O Programa se mostra relevante, na aproximação de graduandos em 
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Licenciatura com as escolas da Educação Básica, fomentando a formação de profissionais em sintonia 

com a realidade das comunidades escolares, uma vez que a formação de professores é contínua e se 

dá não só no âmbito da academia, mas também de forma real e prática nas intervenções e vivências 

da realidade escolar no dia a dia.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Formação de Professores. Escola Pública. PIBID. 

Palabras clave: Enseñanza de las Ciencias. Formación del Profesorado. Escuela Pública. PIBID. 

Financiamento: Os autores agradecem a CAPES pela concessão das bolsas do PIBID. 
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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da COVID-19, causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, reacendeu 

discussões acerca da insegurança educacional. A emergência deste novo cenário mundial trouxe à 

tona a necessidade de adotar medidas restritivas, como distanciamento e isolamento social, para 

controlar o número crescente de casos. Entraram em vigor as quarentenas, que uma vez implantadas, 

determinaram que as pessoas ficassem em casa integralmente (SANTOS, 2020). 

Essas mudanças repentinas desencadearam problemas e na educação, por conseguinte, muitos 

têm se preocupado e buscado por alternativas que possam suprir as carências desenvolvidas na 

educação pública. Assim, foi instituído pelo governo de Minas Gerais em maio de 2020, o Regime 

Especial de Atividades Não Presenciais (REANP), um programa que visou à implantação de aulas 

tutoradas e remotas como uma alternativa para continuidade do ensino e restabelecer o fluxo de horas-

aulas para estudantes da Rede Estadual de Ensino. 

O REANP encontra-se baseado em três eixos diretamente vinculados: O aplicativo Conexão 

Escola, o Plano de Estudo Tutorado (PET) e o Programa Se Liga na Educação – exibido na TV aberta. 

(REIS; STROHSCHOEN, 2020).  

O PET foi desenvolvido em maio de 2020, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais (SEE-MG) e se organiza em disciplinas das áreas de: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências 

da Natureza e Matemática. Todas previstas em cada fase de ensino, conforme o que é estabelecido no 

Currículo Referência de Minas Gerais (CR-MG) que tem consonância com a Base Nacional Comum 

 
1 Graduando em Licenciatura, no curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-
mail: nicolas.pires1np@gmail.com. 
2 Graduanda em Licenciatura, no curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-
mail: gabriella-trajano@hotmail.com. 
3 Professor Esp. Preceptor do PIBID, E. E. Prof. Leon Renault. E-mail:rafalanza@gmail.com. 
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Curricular (BNCC).  O objetivo da ferramenta era minimizar os impactos da interrupção das aulas 

presenciais. Para tanto, o PET foi elaborado com características autoinstrucionais, assim, os 

estudantes deveriam fazer o download do documento, realizar a leitura dos conteúdos e executar as 

atividades escolares nesse contidas, seguindo o calendário programado, de forma não presencial 

(MATOS et al, 2020). 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas e vagas 

voluntárias para estudantes de licenciatura para desenvolverem atividades que acontecem por meio 

da coordenação de professores universitários e supervisão de professores da Educação Básica, 

exercendo propostas de intervenção docente nas escolas (RAUSCH; FRANT, 2013). 

Este trabalho analisou o instrumento de ensino remoto adotado pela SEE-MG, no que tange à 

área de Ciências da Natureza. Avaliando o PET e sua consonância, ou não, para o desenvolvimento 

das oito competências almejadas para Ciências da Natureza na BNCC, bem como, as habilidades e 

seus conteúdos para alcançá-los.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho utilizou-se do enfoque quantitativo para realizar uma análise da área de Ciências 

da Natureza do PET para apurar se houve a consonância entre o material distribuído e a BNCC. Para 

tanto, os bolsistas e voluntários do PIBID, equipe da E. E. Prof. Leon Renault - subárea da Ciências 

Biológicas - utilizaram como objeto de estudo a pesquisa dos seguintes documentos: a) BNCC; b) o 

PET; e c) o livro didático. A finalidade foi analisar a quantidade de temas, de habilidades e de 

conteúdos trabalhados, relacionando-os às competências almejadas pela BNCC como parte do 

diagnóstico escolar, realizado no 2º semestre de 2020, durante o programa PIBID/CAPES PUC 

Minas. 

Referente à BNCC, foram analisadas se as competências específicas da área – propostas em 

suas “Unidades Temáticas”, “Objetos de Conhecimento” e “Habilidades” – estavam, de fato, 

contempladas no PET. O método para a realização da análise foi feito através da leitura minuciosa e 

buscas das informações pontuais, explícitas ou implícitas, pelo PET.  

O PET avaliado foi referente ao 9º ano do Ensino Fundamental. Nesta fase, foram feitas 

apreciações voltadas não somente para disponibilização do conteúdo, mas a maneira como esses se 

organizavam dentro do material. E, por fim, se esse se encontrava respaldado pelo Currículo 

Referência em MG, que por sua vez, a priori estaria em consonância com as competências e 

habilidades almejadas do 9º ano do Ensino Fundamental na BNCC. 
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3 CONCLUSÃO 

 

A busca pelo aperfeiçoamento da educação não acontece somente após tais eventos, já é algo 

que se busca há muito tempo pela sociedade, e entre muitas alternativas, houve a criação da Base 

Nacional Comum Curricular. Esta se encontrava prevista na Constituição da República Federativa do 

Brasil, no Artigo 210, em que se determina que sejam fixados conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental, a fim de assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 1988). O documento foi regulamentado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996 (LDBEN), foi considerada como fundamental 

pelo Plano Nacional de Educação – PNE (SILVA, 2018). 

De acordo com a BNCC, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza 

propõe estimular os estudantes a desenvolverem a curiosidade, fazerem questionamentos que os 

levem a desenvolverem um pensamento crítico, avaliarem informações, construírem argumentos, 

dentre outros objetivos. Dessa forma, foi possível observar no presente trabalho que dos 7 PET 

disponibilizados, 100% desses conversam diretamente com a BNCC e com o CR-MG, sendo 1 PET 

referente à avaliação global de conteúdo. 

Assim, foram identificados um total de 85 conteúdos, de tal forma que eles compreendem o 

desenvolvimento de 30 habilidades para alcançar as 8 competências ao final da Educação Básica. 

Todavia, o livro didático adotado pelo professor e pela escola traz em números absolutos um total de 

19 conteúdos, e um total de 22 habilidades a serem desenvolvidas. 

Quanto às unidades temáticas, o PET apresentou 4 unidades: a) “Matéria e Energia”; b) 

“Ciência e Tecnologia”; c) “Vida e Evolução''; e d) “Terra e Universo”. Ao passo que o livro didático 

adotado apresentou 3 unidades: a) “Matéria e Energia"; b) "Vida e Evolução’’; e c) “Terra e 

universo”. Além disso, a análise permitiu identificar um total de 5 estratégias de ensino-

aprendizagem, através de: a) textos; b) figuras; c) hiperlinks; d) videoaulas - disponibilizados para 

serem acessadas na plataforma ‘‘YouTube’’; e e) exercícios didáticos para aprimorar a fixação dos 

conteúdos pelos estudantes. 

Por outro lado, as formas de avaliação pelo professor, poderiam ser feitas por: a) plataformas 

digitais – via Google Formulários – adotado amplamente pela E.E. Professor Leon Renault; b) ou 

levando o PET físico para entrega à escola. De um total de 198 estudantes, o formulário digital atingiu 

74% dos matriculados em Ciências no 9º ano. Outros 9% entregaram as atividades presencialmente, 

os demais 16% dos estudantes não entregaram nenhuma atividade e 1% através de fotos via 

aplicativos de celulares.  Portanto, o PET é um documento amplo, que atende as unidades temáticas 
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propostas pela BNCC e, em Minas Gerais, estabelece uma relação direta com o CR-MG, foi possível 

assegurar que os alunos receberam os conteúdos esperados para o 9º ano final do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Ferramentas de ensino. Educação Básica. Ensino Remoto. 

Keywords: Teaching tools. Basic Education. Remote Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

No segundo semestre de 2020, deu-se início ao edital 2020/2022 do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da CAPES. Na PUC Minas, cinco áreas participam, dentre 

elas, a licenciatura em Ciências Biológicas.  Inicialmente, os alunos selecionados do curso de Biologia 

foram designados a três instituições escolares públicas, duas estaduais e uma federal, acompanhados 

de um professor preceptor.   

O PIBID é um programa que promove uma maior interação entre os discentes dos cursos de 

licenciatura e as escolas-campo, auxiliando-os na compreensão e na expansão de inúmeros aspectos 

para além das teorias sobre o âmbito escolar, pois permite a vivência do contexto amplo de uma 

instituição de ensino e das relações que lá se desenvolvem (PIBID, 2021). 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia desencadeada pela COVID-19, causada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). Com alta taxa de propagação e contaminação pelo vírus, fez-se 

necessária a adoção de medidas de isolamento social e distanciamento, reconfigurando as relações de 

ensino-aprendizagem até então vivenciadas no ambiente presencial. As formas de estudo foram 

remodeladas e adaptadas às exigências da pandemia e, em todo o mundo, foram necessárias 
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adaptações de planejamentos educacionais providos por tecnologia, mediante o novo cenário 

mundial. Atualmente, os maiores desafios estão na utilização das ferramentas para programar as aulas 

remotas, reelaborando os meios didáticos para uma vertente de tecnologias midiáticas (BALSAMO, 

2020). Programas como o PIBID também tiveram que remodelar suas ações e, antes de iniciar 

qualquer prática pedagógica, foi realizado o Diagnóstico Escolar, essencial para compreensão das 

diversas dimensões da comunidade escolar. Para Freire (1987) e Belloni (2008), o conhecimento 

sobre o perfil do aluno e da escola faz parte de como propiciar uma melhor aprendizagem, pois o 

aluno se caracteriza por suas vivências, experiências, seu meio social e sua cultura. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos alunos e professores de uma das escolas-

campo do PIBID, por meio do diagnóstico escolar produzido no 2º semestre de 2020,  visando a 

auxiliar nas ações do Programa ao longo do tempo de duração.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O Diagnóstico Escolar é uma das metodologias iniciais adotadas no PIBID (OLIVEIRA, 

2018) que permite conhecer a escola-campo considerando seu Projeto Político Pedagógico, estrutura 

física, material e organizacional e o perfil dos profissionais e alunos. Uma das atividades desse 

diagnóstico, realizada pela equipe de discentes e preceptor do PIBID da E.E. Prof. Leon Renault 

incluiu a análise do perfil dos alunos e professores da escola e foi realizada por meio de dois diferentes 

formulários, aplicados pela plataforma Google Formulários. Apesar de abordarem diferentes 

públicos, mas visando ao mesmo objetivo, os questionários se destinaram aos alunos e professores da 

escola, sendo intitulados: “Conhecendo o (a) aluno (a) da E. E. Prof. Leon Renault’’ e “Conhecendo 

o (a) professor (a) da E. E. Prof. Leon Renault’’. Estes foram enviados ao público-alvo em 

outubro/2020 e o retorno das respostas se deu até meados de novembro/2020.  

Os formulários, criados de forma colaborativa pela equipe, compunham-se de perguntas 

objetivas, que compreendiam questões sobre aspectos socioeconômicos, formação do indivíduo, sua 

percepção da escola e sobre o ensino e a estrutura da escola, que encaminhados de forma virtual, 

mediante plataformas de comunicação do preceptor com a comunidade escolar. O formulário dos 

alunos possuía 21 questões objetivas, abrangendo perguntas sobre a dimensão socioeconômica e 

sociocultural do aluno, sobre sua percepção da escola, da organização das aulas e questões sobre 

ensino. O formulário do professor possuía 25 perguntas, entre elas faixa etária, tempo de docência na 

escola, estrutura da sala de aula, relação entre professor e aluno e temas relevantes no Ensino de 

Ciências.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A construção do conhecimento ocorre pela interação e proximidade dos conteúdos ligados à 

realidade vivenciada pelo aluno. Assim, todo o seu contexto caracteriza o seu perfil identitário 

(SILVEIRA et al., 2015). Segundo Cortelazzo (2009), para haver a construção de um conhecimento, 

é fundamental a interação entre indivíduos. Sendo assim, o conhecimento do perfil do aluno é 

primordial para a implementação de estratégias para a aprendizagem, especialmente visando garantir 

maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem (OKADA; BARROS, 2010). 

É conveniente conhecer as características dos discentes, pois seu comportamento é 

influenciado pela combinação de suas necessidades com sua situação característica pessoal 

(KNOWLES, 1980). E deste modo, a mediação pedagógica – que pode ser descrita como o 

comportamento do tutor em ser um facilitador e incentivador da aprendizagem, de forma contínua e 

fluida (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012) – torna-se mais clara com os diagnósticos, para que 

o tutor trace o caminho a ser seguido e objetivos a serem alcançados durante o processo de ensino e 

aprendizado.  

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Os dados levantados a partir dos formulários foram primordiais para se obter informações 

sobre os sujeitos – alunos e professores –, bem como suas percepções sobre a escola. Os dados obtidos 

passaram pela análise da equipe e, de forma dialogada, mesmo em ambiente virtual, foram debatidos, 

e posteriormente, foram feitos gráficos, infográficos e relatórios. Após o período estipulado de duas 

semanas, obteve-se o total de 108 respostas do questionário dos alunos, sendo aproximadamente, 7% 

dos alunos matriculados. Em relação aos professores, após o mesmo período, obteve-se o total de 31 

respostas, que compreende menos da metade dos professores da escola. 

A maior parte dos alunos respondentes são do 8º (47,7%) e do 9º ano (43,1%). Do total de 

respondentes, 75,2% consideram a escola muito importante para sua vida e 19% consideram 

importante, sendo que apenas 5,7% declararam que a escola é um ambiente indiferente. A dedicação 

dos professores na preparação de aulas foi reconhecida por 52,4% do total de alunos, e 37,1% destes 

possuem afinidade pela disciplina de Ciências. Para 51,4% dos entrevistados, a sala de aula e o 

laboratório são a melhor maneira de se aprender Ciências. Os dados socioeconômicos revelaram que 

apenas 6,7% dos estudantes exercem atividades remuneradas para ajudar na renda de casa e que 39% 

dos alunos residem com mais de 4 pessoas.  
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Essas informações são de extrema importância para o PIBID, pois dada a afinidade observada 

pela área de Ciências, as atividades do Programa tendem a ter a adesão destes alunos, sendo que o 

PIBID nesta escola atua nas séries finais do Ensino Fundamental II (EF). O contato da equipe do 

PIBID com os alunos no 1º/2021 tem demonstrado grande envolvimento e participação durante as 

aulas online e na realização das atividades propostas. 

Sobre os dados dos professores, a faixa etária predominante é de 36 a 40 anos (35,5% das 

respostas obtidas). Dos 31 respondentes, 61,3% lecionam na escola nos anos finais do EF II e 64,5% 

consideram que a relação professor e aluno é ótima. Mais da metade dos professores questionados 

(58,1%) lecionam entre os primeiros cinco anos na escola, e apontam que esta oferece cerca de 80% 

do material necessário para lecionar uma boa aula (quadros, pincéis, datashow, dentre outros). A 

maioria dos professores demonstra interesse em trabalhar com projetos interdisciplinares (67,7%), 

sendo que 87,1% consideram muito importante os temas sexualidade, orientação sexual, prevenção 

da gravidez na adolescência e de ISTs, desigualdade entre os gêneros e violência contra as mulheres. 

E 96,8% consideraram de extrema importância os temas relacionados ao meio ambiente, ao 

desenvolvimento sustentável, às mudanças climáticas e outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o novo cenário mundial, adaptações de metodologias educacionais foram e são 

necessárias para dar continuidade ao ensino, de modo remoto. A Secretaria Estadual de Educação 

(SEE/MG) elaborou e ofertou à rede escolar o Plano de Estudo Tutorado (MINAS GERAIS, 2021), 

norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2021) e pelo Currículo Referência de Minas 

Gerais (CR-MG), em meio digital. Em conjunto, são oferecidas videoaulas através do programa “Se 

Liga na Educação” transmitido via TV. Assim como a utilização da plataforma Google Sala de Aula, 

com acesso da comunidade escolar gratuito por meio de um e-mail institucional. Desde o início do 1º 

2021, as ações do PIBID são on-line, através de aulas remotas síncronas do preceptor com a 

participação de seus alunos e dos discentes do programa. Estes auxiliam na elaboração de vídeo aulas, 

segundo o currículo da escola e cronograma do preceptor, realizam propostas de gamificação e 

acompanham as aulas no ambiente virtual de ensino.  

Cabe-se pesquisar com mais profundidade o impacto das transformações com a implantação 

do ensino remoto no dia a dia escolar. Como os professores estão se adaptando às mudanças, como 

tem buscado conhecimento por novas tecnologias e como tem sido o uso destas nas aulas. Observar-

se-á, também, os estudantes, buscando compreender como se adaptaram à nova forma de estudar e 

interagir com as aulas e professores. 
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RESUMO 

O Programa de Extensão “Lazer e Saúde” compreende o lazer como um espaço privilegiado para vivências lúdicas 
importantes para o desenvolvimento humano e para a promoção da saúde, permitindo a manifestação individual e coletiva 
de situações que possibilitam divertimento, descanso e desenvolvimento pessoal e social. Como objetivo geral, visa 
promover ações comunitárias relacionadas ao lazer e à saúde, atendendo a comunidade em geral. O programa é constituído 
por dois projetos de extensão: “Lazer e Recreação” e “MoviMente” e por um evento de extensão: “CineCEFID”. 
 
Palavras-chave: Lazer. Saúde. Educação. 
 

Leisure and Health Extension Program  

 

ABSTRACT 

The “Leisure and Health” Extension Program comprises leisure as a privileged space for playful experiences that are 
important for human development and for the promotion of health, allowing the individual and collective manifestation 
of situations that enable entertainment, rest and personal and social development. As a general objective, it aims to 
promote community actions related to leisure and health, serving the community in general. The program consists of two 
extension projects: “Leisure and Recreation” and “MoviMente” and an extension event: “CineCEFID”. 
 
Keywords: Leisure; Health. Education. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa de extensão “Lazer e Saúde” tem concretizado a possibilidade de interferência 

social por meio da ampliação dos conteúdos disseminados na graduação, oportunizando espaços de 

atuação dos participantes, por meio das propostas de intervenção em diferentes contextos sociais. 

Trabalhos acadêmico-científicos têm sido desenvolvidos por meio desta iniciativa, concretizando a 

geração de processos e produtos, uma vez que ele vem desenvolvendo atividades, aguçando a 

curiosidade dos alunos por pesquisas na área.  

Esse Programa preconiza a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

legitimando impactos na formação não apenas técnico-científica dos acadêmicos, mas também em 

níveis pessoal e social. Como exemplo fértil deste cenário, a partir do ano de 2017, ele esteve em 
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parceria com o Programa de Ensino “Meio Ambiente por Inteiro”, implantado no Centro de Ciências 

da Saúde e do Esporte (CEFID) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em 2011, e 

tem-se constituído em um importante tempo / espaço para sensibilização dos alunos para questões 

socioambientais e suas relações com a qualidade de vida e a saúde. A associação entre essas ações 

consolida a indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa e reitera a necessidade do diálogo 

entre estas distintas, porém, complementares, esferas universitárias. 

O Programa tem como objetivo principal promover ações comunitárias relacionadas ao lazer 

e à saúde, atendendo as comunidades interna e externa; e, como objetivos específicos: 1) promover 

intervenções relacionadas ao lazer, à recreação, à atividade física e à saúde em diferentes contextos; 

2) planejar, organizar, executar e avaliar eventos educacionais; 3) promover o acesso aos conteúdos 

culturais do lazer à comunidade; 4) proporcionar a socialização entre universidade e comunidade; e 

intercomunidade; e, 5) promover a autonomia da comunidade por meio de ações que visem à 

formação de agentes multiplicadores. 

 

2 METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS AVALIATIVOS 

 

O Programa de Extensão “Lazer e Saúde” possui vertentes educativa, estimuladora e 

superadora, envolvendo os participantes, de diferentes contextos da sociedade, em um processo de 

aprendizagem, por meio do lúdico, que os permitem questionar a realidade em que vivem e os 

potencializa a querer mudá-la para melhor. Condições estas que influenciam na qualidade de vida 

desses participantes.  

As ações promovidas constituem-se por aulas teóricas, expositivas e participativas; e práticas 

específicas referentes aos conteúdos culturais do lazer, da recreação, da saúde e da educação. O 

processo avaliativo é dinâmico, constante e transversal às atividades desenvolvidas. Esse Programa 

relaciona-se com três instituições parceiras: Oficina do aprendiz, Laboratório Experimental de Arte-

Educação e Cultura da USP (Lab_Art) e Serviço Social do Comércio (SESC), por meio do 

compartilhamento de saberes entre membros das equipes para participação direta nas ações. O 

programa é constituído pelas ações relatadas a seguir. 

 

2.1 Projeto de Extensão: “Lazer e Recreação” 

 

Este Projeto capacita acadêmicos e membros da comunidade para atuarem na área do lazer e 

da recreação. Desenvolve-se por meio de oficinas e palestras, aulas teóricas, expositivas e 

participativas/interativas; e práticas referentes aos diferentes conteúdos culturais do lazer. Como 
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parceiros, são convidados membros da comunidade, com competência para atuar com conteúdos 

culturais do lazer e da recreação. Salienta-se a relação bilateral com atores e setores da sociedade por 

meio de parcerias institucionais e comunitárias. Diferentes ações têm sido realizadas: oficinas de 

origami; slackline; jogos de tabuleiro, contação de histórias, contos africanos, história em quadrinhos, 

entre outras. 

 

2.2 Projeto de Extensão: “MoviMente” 

 

Este Projeto de Extensão promove diferentes práticas corporais, como danças circulares, yoga, 

meditações, heiki, técnicas de relaxamento, terapias manuais, expressão corporal e técnicas de 

contato/improvisação, arteterapia, entre outras. Ele prevê o desenvolvimento de oficinas e palestras, 

com vistas a oportunizar melhor qualidade de vida e saúde mental. Por meio do oferecimento de 

práticas corporais, no ambiente universitário, vem suprindo uma lacuna existente no contexto do 

próprio cenário curricular, tanto da Educação Física quanto da Fisioterapia, no CEFID, cursos que 

não possuem disciplinas e/ou projetos que abordem tais práticas efetivamente. 

 

2.3 Evento de Extensão “CineCEFID” 

 

Este evento de extensão vem ocorrendo desde a criação do Programa “Lazer e Saúde” (2011), 

porém, foi recentemente formalizado como ação de extensão. Ele promove, eventualmente, sessões 

de recursos fílmicos (como curtas, longas e documentários), utilizando-se de uma metodologia 

própria, a qual prevê algumas etapas até chegar ao debate, propriamente dito, do assunto proposto.  

Esse evento defende a potencialidade do recurso fílmico em abrir janelas para realidades que 

transcendem nossas experiências concretas; em facilitar a apresentação e a contextualização de 

diferentes temas; e em promover a ampliação do olhar, legitimando seu potencial transformador. Os 

documentários “Lixo Extraordinário” e “Nossos negócios, nossa Terra” foram trabalhados 

recentemente durante as ações. Além deles, em julho, será realizada a palestra “Cinema e Educação: 

arte como intensificação da vida” em parceria com o Lab_Art da USP. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O impacto social gerado por essas ações transformadoras sobre a problemática social contribui 

para a inclusão social de distintos grupos, por meio da aplicação de estratégias educacionais. Essa 
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iniciativa possibilita o acesso ao processo de formação e de qualificação dos acadêmicos e 

comunidades envolvidos. 

Este Programa, ao compreender que as vivências de lazer nele propostas podem se constituir 

em elementos fundadores de importantes mudanças na sociedade, em particular, no hábito de vida 

das pessoas, destaca o quanto inovadora e promissora esta ação está se constituindo. 
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RESUMO 

Este texto tem como objetivo apresentar um relato de uma experiência docente mobilizada no âmbito da extensão 
universitária, durante a pandemia da COVID-19. O campo do conhecimento em questão refere-se ao pré-natal da mulher 
e do parceiro. São relatados os procedimentos metodológicos adotados, bem como caracterizações dos conceitos a respeito 
para desenvolvimento da temática abordada. Também, são tecidas reflexões sobre o uso das plataformas digitais como 
ferramentas em educação em saúde. A experiência é relatada a partir do ponto de vista discente, mediante a aplicação do 
jogo desenvolvido para o público alvo. Os resultados mostraram que a interação entre enfermeiro/gestante e parceiro, 
atingiram as expectativas de todos os envolvidos pela fácil aplicação e entendimento além da possibilidade de 
implementação na rede privada e no sistema único de saúde. 
 
Palavras chave: Métodos não farmacológicos. Pré-natal. Educação em saúde. 

 
Knowledge of non-Pharmacological Methods for Pain Relief During Childbirth 

 
ABSTRACT 

This text aims to present an account of a teaching experience mobilized within the scope of university extension, during 
a Covid-19 pandemic. The field of knowledge in question refers to the Prenatal of the woman and the partner. The adopted 
methodological procedures are reported, as well as characterizations of the concepts regarding the approached theme. 
Also, reflections are made on the use of digital platforms as tools in health education. The experience is reported from 
the student's point of view, through the application of the game developed for the target audience. The results defined that 
the interaction between nurse/pregnant woman and partner reached the expectations of everyone involved due to the easy 
application and understanding, in addition to the possibility of implementation in the private network and in the single 
health system. 
 
Keywords: Non-pharmacological methods. Prenatal care. Health education. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que a dor do trabalho de parto é um processo fisiológico, porém altamente 

influenciável por diversos fatores que provocam variações em sua intensidade, sendo diferente de 

mulher para mulher. A falta de esclarecimento em relação ao momento do parto, aos níveis hormonais 

alterados, às distocias, aos sentimentos como medo, estresse, desamparo social e afetivo são fatores 

que influenciam diretamente na percepção álgica durante o parto (KATZER, 2016). 
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Historicamente, o parto está atrelado com o mito de um cenário em que a dor se torna 

intolerável fisicamente, mas, com os avanços da assistência no parto trazidos pela modernidade, o 

processo doloroso foi substituído pelo uso de anestésico e o parto natural foi substituído pela cesárea. 

Com isso, a cesariana tornou-se frequentemente solicitada e praticada na obstetrícia moderna, o que, 

para muitos, acarretou em um problema de saúde coletiva. Por outro lado, o medo de sentir dor é 

muito difundido pelas mulheres nos dias atuais. Em algumas, a dor do parto é bastante intensa, sofrida, 

desgastante e aterrorizante (RUANO et al., 2007). 

A dor no parto é um mecanismo natural humano e, diferente de outras experiências dolorosas, 

sendo elas agudas ou crônicas, não está associada a nenhum processo patológico e sim com a 

experiência da geração de uma nova vida. Entretanto, algumas mulheres consideram ser a pior dor 

experimentada, sendo superior ao que esperavam (COSTA et al., 2003). 

O processo doloroso é decorrente de interações complexas entre sinapses excitatórias e 

inibitórias que se assemelham ao da dor aguda, com especificidade no trabalho de parto envolvendo 

a natureza neurofisiológica, obstétrica, psicológica e sociológica que alteram seu limiar 

(DRUMMOND, 2000). Então, os métodos não farmacológicos podem ser importantes ferramentas a 

serem utilizadas para o alívio da dor no parto.  

Tais métodos são simples, funcionais, de fácil utilização, além de estimularem a parturiente à 

participação ativa durante todo o trabalho de parto (CÔRTES et al., 2015). Nesse sentido, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendá-los como “condutas que são claramente 

úteis e que deveriam ser encorajadas” (DAVIM et al., 2009). Essas estratégias aumentam a tolerância 

à dor durante todo o processo do trabalho de parto, permitindo que a mulher participe ativamente 

durante todo processo (ARAÚJO et al., 2008). 

Esses métodos baseiam-se em conhecimentos estruturados, podendo ser um conjunto de 

práticas e técnicas que não necessitam de equipamentos sofisticados para sua utilização, aplicados 

tanto pelos profissionais de saúde quanto pelo acompanhante de escolha da mulher, desde que seja 

orientado para a aplicação das técnicas.  

Tendo em vista esses aspectos, torna-se evidente que devem ser desenvolvidas ações para 

diminuir o nível de estresse e ansiedade da mulher durante o trabalho de parto, pois, mesmo com a 

utilização de vários analgésicos, sozinhos eles não podem gerir esse fenômeno multidimensional que 

é a dor (MOBILY; HERR; NICHOLSON, 1994). 

Dessa maneira, percebe-se a importância do enfermeiro durante o trabalho de parto. O 

estabelecimento das práticas não farmacológicas para alívio álgico pela equipe de Enfermagem é 

importante para a autonomia do profissional, além de benéfico para a parturiente, uma vez que, ao 

retomar o significado fisiológico por trás do parto para mãe e recém-nascido, é possível reduzir 
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drasticamente a incidência de intervenções desnecessárias e, consequentemente, a redução da 

mortalidade materna devido a danos iatrogênicos (SILVA et al., 2013). 

 
2 OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é esclarecer os agravos e mitos em relação ao parto, tanto para a 

gestante quanto acompanhante, utilizando o lúdico como ferramenta na construção do conhecimento, 

utilizando-se de uma plataforma digital para a desenvolver a promoção em saúde. 

 
3 METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi desenvolvido por acadêmicos do 6° Período do Curso de Enfermagem da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no âmbito da disciplina de Saúde 

Materna e Perinatal, com base na teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar 

Horta, em que o modelo assistencial é voltado ao atendimento das necessidades primárias, tornando 

o paciente independente por meio da educação e da recuperação, capaz de manter e promover sua 

saúde. 

No que se refere à metodologia, foram realizadas reuniões on-line através da plataforma 

Microsoft Teams, com a discussão de artigos sobre o tema e definição do formato da proposta de um 

jogo, levando em consideração os desafios enfrentados durante a pandemia. 

Ficou decidida a criação de um jogo virtual de fácil acesso, sem gastos com recursos 

financeiros, a partir da plataforma Genially, que permite o acesso através de celulares, notebooks, 

tablets. Esta plataforma permite a criação de conteúdo interativo, imagens, infográficos, 

apresentações, micro sites, catálogos, mapas, entre outros, que podem ser dotados de efeitos e 

animações interativas. 

Os jogos educativos são ferramentas lúdicas que fazem do educando um agente ativo no 

processo de compreensão, e através da prática proporciona ao aprendiz o exercício do 

autoconhecimento, além de favorecer o processo educativo de construção de conhecimentos em saúde 

que visa à apropriação temática pelo público alvo. (FALKENBERG et al., 2014). 

Este trabalho foi construído levando em consideração a indissociabilidade do tripé formado 

entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que foi implementada a construção do conhecimento, a 

materialização do saber, utilizando o software e na identificação e resolução de um problema social 

relacionado ao desconhecimento dos métodos não farmacológicos para alívio da dor no parto, em 

consonância ao que Severino (2017, p. 20) afirma: “o conhecimento se dá como construção do objeto 
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que se conhece [...] em que “[…] a atividade de ensinar e aprender está intimamente vinculada a esse 

processo de construção de conhecimento […] ”. 

Ressalta-se que a interdisciplinaridade foi peça fundamental para o desenvolvimento do jogo, 

sendo utilizadas outras áreas do conhecimento dos campos da informática e da tecnologia, associados 

aos saberes da enfermagem, na construção de uma ferramenta transformadora do aprendizado. 

O intuito é promover a interação do acompanhante e da gestante no conhecimento dos 

métodos não farmacológicos, orientando e esclarecendo dúvidas a respeito das técnicas utilizadas 

para o alívio da dor no trabalho de parto, destinado às pessoas alfabetizadas e com acesso à internet. 

O enfermeiro, além de ser um profissional voltado ao cuidado, também tem, em sua formação, 

o papel de educador em saúde, trazendo a importância da continuidade de uma assistência de 

qualidade, mesmo que de forma virtual.  

O jogo criado consiste em um quiz de 10 perguntas e respostas curtas, objetivas e de linguagem 

simples. Dentre as 10 perguntas, 5 buscam abordar o tema com a gestante e as outras 5 são voltadas 

para o acompanhante, em que os seguintes temas são abordados: avaliação do nível de conhecimento 

sobre técnicas de respiração e relaxamento; deambulação ativa; banho de chuveiro; livre 

posicionamento; toques corporais e massagens; o uso da bola suíça para alívio da dor e o direito do 

acompanhante previsto por lei. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

A proposta do jogo foi apresentada à banca avaliadora de Trabalho Interdisciplinar (TI) do 

Curso de Enfermagem da PUC Minas, que recebeu elogios dos professores presentes e dos demais 

alunos participantes. 

O jogo não foi testado em campo, mas acreditamos que ele possa ser mais bem desenvolvido 

e aperfeiçoado, levando em consideração as singularidades do atendimento prestado pelo Enfermeiro 

em todo o processo de assistência na gestação tanto para a gestante, quanto para o acompanhante. 

Esse projeto impacta de forma positiva as políticas públicas, apresentando novos métodos não 

farmacológicos, otimizando recursos medicamentosos e instrumentais para as instituições, uma vez 

que a maioria das gestantes durante o parto utilizam muitos analgésicos e, por isso, acabam optando 

ou são incentivadas pela equipe médica ou pelos planos de saúde por parto cesárea “sem a dor”; 

quando não possuem plano de saúde, acabam pagando para não sofrerem a dor do parto.  

É uma ideia inovadora, construída através das limitações ocasionadas pela pandemia Covid-

19, de fácil aplicação, sem custos financeiros, acessível à gestante e a sua família que são atendidas 

no Sistema Único de Saúde e na rede privada. 
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Concluímos que, na educação em saúde, pode-se trabalhar de várias formas, seja presencial, 

com visitas às Instituições de Saúde; seja on-line, por meio de propostas interativas e educativas, 

utilizando-se de ferramentas para a elaboração de jogos, aplicativos e sites a fim de desenvolver o      

conhecimento crítico do público-alvo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo retratar a experiência da execução de um curso desenvolvido 

através do programa de extensão intitulado “Desenvolvimento, validação e avaliação de tecnologias 

sustentadas pela implantação/implementação do Processo de Enfermagem”, vinculado à 

Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó (UFFS). O curso teve como objetivo 

abordar o exame físico abdominal, esse surgiu decorrente de uma demanda de uma turma de 

Enfermagem da Residência em Saúde da Família da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

O exame físico é uma técnica integrante do Processo de Enfermagem (PE), realizada pelo 

profissional de saúde, cujo o principal objetivo é o diagnóstico de doenças e o rastreio do mau 

funcionamento do organismo (VIANA et al., 2016). É consensual que um exame físico de qualidade 

garante uma assistência de saúde assertiva e resolutiva, isso pelo fato de que através deste é possível 

“diagnosticar e identificar o problema e tratá-lo o quanto antes, tendo, dessa forma, mais chances de 

obter um resultado positivo” (VIANA et al., 2016, p. 78). O exame físico pode e deve ser aplicado 

tanto na Atenção Primária à Saúde (APS) quanto na Atenção Hospitalar. 

Diante da importância do exame físico para a prática em Enfermagem, detectou-se, no 

programa de Residência em Saúde da Família da UFSC, que as enfermeiras integrantes da residência 

tinham lacunas no desenvolvimento do exame físico abdominal, esse que é de fundamental 

 
1Discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Chapecó (UFFS). E-mail: 
migliorancadebora@gmail.com.br. 
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kimberly.lana@estudante.uffs.edu.br. 
4 Dr (a) em Enfermagem. Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Chapecó 
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importância na APS, visto o quantitativo de pacientes com queixas abdominais na Unidade Básica de 

Saúde (UBS) em que estas atuam.  

Assim, mostra-se necessário abordar sobre a temática, disparando-se a motivação para o 

desenvolvimento do curso objeto deste relato. Ademais, vale ressaltar que o investimento em 

aperfeiçoamento e instrumentalização de profissionais da área da saúde apresenta significativa 

relevância dentro das organizações prestadoras de cuidado, pois é requisito imprescindível que 

profissionais revisitem as tecnologias de cuidado disponíveis, visando ao aprimoramento, tanto 

quanto à aquisição de novos conhecimentos frente às constantes atualizações decorrentes da evolução 

científica inerentes ao campo da saúde e da produção de conhecimentos por meio de pesquisas. 

Nesse contexto, a parceria entre serviço e academia consiste em estratégia de resolutividade 

para responder às demandas de aperfeiçoamento profissional. Assim, é relevante que essas atividades 

sejam desenvolvidas por meio de propostas pensadas com base na aproximação entre as Instituições 

de Ensino Superior (IES) e os serviços de saúde. Alguns estudos têm demonstrado que o esforço 

coletivo entre ensino e serviço traz resultados efetivos, tanto aos estudantes por proporcionar a 

constituição de saberes a partir das necessidades de saúde dos pacientes quanto aos trabalhadores pelo 

fato de vivenciarem/participarem dessa construção de forma conjunta, contribuindo, assim, para o 

incremento de competências e habilidades necessárias em consonância às reais necessidades de 

atenção à saúde das comunidades (MAFFISSONI et al., 2018). 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 

O curso foi ministrado para seis de enfermeiras participantes do programa de Residência em 

Saúde da Família da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Esse foi desenvolvido na 

modalidade remota, via plataforma Google Meet, com auxílio de recursos visuais, como slides e 

vídeos. Buscou-se pensar em um curso dinâmico no qual houvesse a interação das participantes, com 

o intuito de garantir uma maior compreensão do tema, para isso, foram utilizados slides, nesses 

continha o passo-a-passo do exame físico abdominal e seus principais achados, além de vídeos 

demonstrando como realizar as manobras do exame. Como forma interativa, durante a apresentação 

do tema, perguntas eram feitas para as participantes visando a construção dos conhecimentos 

conjuntamente através do debate clínico instigado pelos questionamentos.  

O curso foi desenvolvido por uma professora da Enfermagem, coordenadora do programa de 

extensão já mencionado e três acadêmicas voluntárias do Curso de Enfermagem da Universidade 

Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó. As extensionistas objetivaram, com a realização deste 

curso, proporcionar conhecimento ao grupo participante, bem como ser uma proposta piloto no que 
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se refere à abordagem problematizadora utilizada, visto que, posteriormente, o Programa abrangerá 

outras demandas de cursos de aperfeiçoamento e, conforme a aceitação da metodologia utilizada, 

replicará a mesma dinâmica de curso a outros grupos e até mesmo para ser utilizada na abordagem 

de outras temáticas.  

O exame físico deve ser “[...] dinâmico, integrado e realizado minuciosamente, necessita estar 

pautado no cuidado humanizado e integrado, dirigido e orientado [...]” (SOUZA et al., 2019a, p. 4) e 

é uma das etapas mais relevantes para o planejamento da assistência do enfermeiro, o qual identifica 

possíveis problemas, define diagnósticos, planeja e implementa ações de Enfermagem, 

acompanhando a evolução no tratamento do paciente. Cada parte deve ser executada de maneira 

sistemática, de ordem céfalo-podálico, com a utilização de técnicas de inspeção, palpação, percussão 

e ausculta, em conjunto com os sentidos de observação, audição, tátil, olfativo, a fim de proporcionar 

um cuidado integral para cada paciente (SOUZA et al., 2019b). Quando realizado, o “[...] exame 

físico, é imprescindível que o enfermeiro perceba as sensações e emoções que acometem [...]” 

(SOUZA et al., 2019a, p. 4) os pacientes, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade e 

completa. 

Com isso, quando há desenvolvimento de aprendizados que promovem a interface entre as 

situações reais de saúde, à técnica e a base teórica subjacente, concebe-se uma prática clínica que se 

consolida em ser mais crítica, reflexiva e proporciona construções científicas para à profissão, 

aprimorando as habilidades de cada profissional, fazendo com que haja melhoria no cuidado prestado 

(SOUZA et al., 2019b). Assim, quando utilizadas técnicas de ensino, como as usadas neste curso, 

tende-se ao alcance, pelos profissionais, de um aprendizado significativo e autônomo, pois o estímulo 

ao aprendizado se dá a partir do contexto de saúde em que estes atuam e o desejo destes profissionais 

de oferecerem uma assistência de Enfermagem com qualidade, eficiente, resolutiva e embasada 

cientificamente, voltada para todos os aspectos identificados naquele paciente (VALENTE et al., 

2017). 

 

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O curso proporcionou uma interação dialógica entre as participantes, bem como uma 

constituição de saberes e aprimoramento de conhecimentos quanto à prática clínica e a realização 

correta do exame físico abdominal. Ao iniciá-lo, foi enviado pelo bate-papo da plataforma utilizada 

um link de um formulário do Google Forms, o qual continha os seguintes questionamentos:  
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1) Dê uma nota para nossa aula onde zero é a pior avaliação e cinco a melhor avaliação, nesta 

questão obteve-se duas respostas com avaliação nota quatro e quatro respostas com 

avaliação nota cinco;  

2) Você identificou nas situações de saúde apresentadas fenômenos de saúde de sua prática 

clínica sim/não? Todas as participantes responderam sim ao questionamento;  

3) Você considerou a proposta da aula problematizadora sim/não? Todas as participantes 

assinalaram que sim;  

4) Você recomendaria o ensino da semiologia usando esta estratégia de aula sim/não? Todas 

as participantes afirmaram que sim;  

5) Quanto a organização do conteúdo qual sua avaliação de zero a cinco, onde zero é a pior 

avaliação e cinco a melhor avaliação. Todas as participantes pontuaram uma nota cinco;  

6) Quanto a didática da aula qual sua avaliação de zero a cinco, onde zero é a pior avaliação 

e cinco a melhor avaliação. Nesta, cinco participantes atribuíram nota máxima e apenas 

uma atribuiu nota quatro.  

 

O curso findou-se com feedbacks positivos de todas as participantes, visto que essas 

mantiveram-se interagindo a todo momento, o que garantiu um melhor aproveitamento do curso, 

refletindo assim no conhecimento obtido. Frente aos achados, fica evidenciado que a estratégia 

dinâmica utilizada no curso foi aceita de forma positiva, tornando-se possível a replicação a outros 

grupos, e também a dinâmica de ensino pode ser usada para abordar outras temáticas, uma vez que 

com ela é possível alcançar o objetivo de ensino.  

Ademais, as ações do Programa, nas quais o curso teve origem, permanecem sendo 

desenvolvidas até 2023, o que garante a possibilidade de aperfeiçoamento constante dos cursos, além 

de um maior alcance de pessoas, assim cumprindo com o papel social que o programa de extensão 

prevê. Por fim, no que tange ao desenvolvimento acadêmico das estudantes voluntárias do programa, 

o curso proporcionou a constituição de novos saberes, auxiliando na formação de futuros profissionais 

qualificados.  

 

Palavras-chaves: Educação Permanente em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. 

Processo de Enfermagem.  

Keywords: Continuing Health Education. Primary Health Care. Nursing. Nursing Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A amamentação é uma das principais formas de contribuição para o crescimento e 

desenvolvimento saudável das crianças. O Ministério da Saúde (MS) recomenda que elas sejam 

alimentadas, exclusivamente com leite materno, até os seis meses de vida e, após isso, deve-se iniciar 

a complementação da alimentação, já que os lactentes, ao crescerem e ganharem mais habilidades, 

movimentam-se mais, gastando calorias. Sendo assim, faz se necessária a implementação de 

alimentos complementares, como também, a manutenção do aleitamento materno até os dois anos ou 

mais (BRASIL, 2016). 

O aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios para o binômio mãe-filho. Já se 

constatou que o aleitamento materno exclusivo diminui a mortalidade infantil, evita diarreias e 

infecções respiratórias, reduz risco de alergias, hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de 

promover melhor nutrição, efeito positivo na inteligência e melhor desenvolvimento da cavidade 

bucal. Já para a mãe, o aleitamento atua na proteção contra câncer de mama, reduzindo sua 

prevalência, tem menor custo financeiro, promove vínculo afetivo entre a mãe e o filho, além de 

possibilitar melhora na qualidade vida, uma vez que crianças amamentadas adoecem menos 

(BRASIL, 2016). 
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2 Acadêmica do curso de Enfermagem, campus Coração Eucarístico. E-mail: larismrmelo@gmail.com. 
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da PUC Minas. E-mail: angelalu2@yahoo.com.br 
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Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), a adolescência é o período de 

vida compreendido entre os doze e os dezoito anos de idade. Durante esse intervalo de tempo, existem 

chances consideráveis de que a adolescente vivencie uma gravidez, parto e puerpério, período após o 

parto até que o organismo da mulher volte às condições normais (BRASIL, 2006).  

Diante da ocorrência da gravidez na adolescência, as equipes de saúde, bem como a rede de 

apoio dessa gestante, devem ficar atentos, uma vez que gestações nessa faixa etária são consideradas 

de alto risco, em razão do risco biológico. Outros fatores agravantes para gravidez na faixa etária de 

adolescentes são a maior vulnerabilidade em relação à vida social, falta de orientação e de estrutura 

emocional, o que pode trazer implicações no cuidado prestado ao bebê, e também a dificuldade e 

resistência ao aleitamento materno exclusivo – AME (TAVEIRA, 2016). 

Diante dessa dificuldade e resistência ao AME, muitas mães adolescentes tendem a abandonar 

a amamentação exclusiva pela falta de apoio, informações e dificuldades comportamentais e sociais. 

No intuito de colaborar na adesão ao AME, foi elaborado um jogo, desenvolvido no quinto período 

do curso de Enfermagem, do campus Coração Eucarístico, em cumprimento a atividade pontuada 

como Trabalho Integrado. Esse jogo teve como objetivo promover uma educação voltada para o 

processo da amamentação, focado em mães adolescentes e no incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo, para ser utilizado em sala de espera de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e reuniões com 

gestantes adolescentes e sua rede de apoio.  Os objetivos específicos foram esclarecer os fatores 

relacionados à dificuldade de se manter o AME, fazer uma orientação de como amamentar, de forma 

a incentivar esse processo e refletir sobre a importância da rede de apoio às adolescentes no processo 

de amamentação. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Para explorar o tema da atividade e fundamentação teórica do jogo, procedeu-se à consulta de 

artigos indexados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e, após isso, selecionaram-se aqueles que 

tratavam da temática. Foram usadas as palavras-chave: aleitamento materno; adolescente; gravidez 

na adolescência.   

No que diz respeito ao assunto, sabe-se que o período de amamentação é de extrema 

importância na vida do bebê. Nesse contexto, muitas mães adolescentes queixam-se sobre os fatores 

que dificultam o AME e que, consequentemente, acarretam o desmame precoce. Dessa maneira, a 

nutrição natural do bebê está sendo modificada, dando lugar à alimentação artificial após poucas 

semanas pós nascimento (SOUTO; JAGER; DIAS, 2014). 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

742 

Infere-se que alguns fatores estão relacionados a essa dificuldade e resistência das 

adolescentes em promover o aleitamento materno exclusivo, dentre eles a condição socioeconômica 

e o nível de instrução das mães, a falta de apoio emocional e imaturidade, a ocorrência de traumas 

mamilares, o curto período de acompanhamento pré-natal, o retorno à rotina de trabalho e ausência 

de um ambiente em que seja possível essa amamentação (ARRUDA et al., 2018; SOUTO; JAGER; 

DIAS, 2014). Tais fatores trazem impactos na saúde, não apenas do bebê, como também da mãe, 

logo, deve ser foco de atenção da saúde pública (TAVEIRA, 2016). 

A adaptação do processo vigília e sono frente à demanda diurna e noturna do bebê é apontada 

como um dificultador para a manutenção assídua da amamentação dos primeiros meses de 

desenvolvimento e crescimento do bebê, visto que a privação do descanso adequado gera sentimentos 

de irritabilidade e cansaço físico (SHENEM et al., 2016). 

Já se constatou que algumas das principais queixas apresentadas por essas mães adolescentes, 

que dificultam ou impedem o aleitamento materno exclusivo, são as ideias de produção de pouco 

leite, leite fraco ou insuficiente e bebê que não suga (ARRUDA et al., 2018; TAVEIRA, 2016). Com 

relação à produção de pouco leite e ao leite ser insuficiente, verifica-se que a mulher apresenta 

condições biológicas que proporcionam a produção de leite suficiente para atender a demanda do 

bebê. Sendo assim, essas queixas podem estar associadas a insegurança materna e a ansiedade, que 

possivelmente são transmitidas ao bebê, e fazem com que ele chore mais. Isso leva a uma 

interpretação, por parte da mãe, de que o choro é sinal de fome, e que ela não consegue, sozinha e 

através das mamadas, nutrir seu filho (BRASIL, 2016). 

No que diz respeito ao bebê que não suga, nota-se que essa resistência às tentativas de 

amamentação pode estar relacionada ao uso de chupetas, bicos artificiais, mamadeiras e ao 

posicionamento inadequado e pega incorreta (BRASIL, 2016). Dessa maneira, faz-se necessária a 

promoção de uma orientação educacional para essas adolescentes, já que elas apresentam um 

desconhecimento acerca do valor do seu leite e de práticas que podem auxiliar ou dificultar esse 

processo. Isso tudo irá contribuir para um empoderamento dessas mães adolescentes e no 

desenvolvimento de sua confiança e expectativas (TAVEIRA, 2016). 

Outra questão importante a ser tratada, que pode dificultar a AME, são os traumas mamilares, 

muitas vezes associados a ocorrência de dores, fissuras mamilares, mastites e ingurgitamento da 

mama. (ARRUDA et al., 2018).  Essas queixas estão relacionadas ao manejo inadequado da mama e 

do processo da amamentação, e são uma das principais causas que levam ao desmame precoce, 

fazendo-se necessárias ações voltadas para a orientação e consequente prevenção (BRASIL, 2016). 

A mastite puerperal, que se destaca como uma das complicações mais frequentes durante a 

fase de lactação, é definida como um processo inflamatório das mamas. Pode ser classificada como 
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mastite não infecciosa e infecciosa. Na primeira, o acúmulo de leite nos ductos   mamários é o 

responsável pela inflamação. Já na infecciosa, ocorre penetração de micro-organismos nas glândulas 

mamárias e posterior multiplicação destes. Dentre os sinais e sintomas, destaca-se mal-estar, 

calafrios, abscessos e febre, podendo, em casos mais graves, evoluir para uma septicemia, uma 

infecção generalizada no organismo (COELHO; LIMA; ARRUDA, 2018). 

A mastite pode ser dolorosa e fazer com que a mãe desista de amamentar, todavia, quando a 

infecção diminuir, é possível continuar amamentando sem dor e aproveitar os benefícios que a 

amamentação traz para mãe e bebê. (COELHO; LIMA; ARRUDA, 2018). O melhor modo de 

prevenção da mastite é através da correta técnica de amamentação, com adequada pega do bebê, 

tendo, assim, um eficaz esvaziamento das mamas a cada mamada, evitando a ocorrência de lesões 

nos mamilos que servem de porta de entrada para a invasão de bactérias (COELHO; LIMA; 

ARRUDA, 2018) 

Somada a isso, a rede de apoio desses adolescentes deve ser foco de nossa atenção. Observa-

se que o apoio familiar fornecido bem como a situação conjugal apresentada interferem no 

aleitamento materno. Já se constatou que mães adolescentes que moravam com seus companheiros 

amamentaram por mais tempo. Todavia, é necessário ficar atento ao tipo de influência e conselhos 

que são passados da rede de apoio para a adolescente, já que podem enfraquecer, tanto a confiança 

materna, como a autoeficácia da prática e o desmame precoce (ARRUDA et al., 2018). 

É importante, também, que as transformações biológicas e hormonais enfrentadas com a 

gestão fazem com que as mulheres fiquem suscetíveis a mudanças psicossociais. Quando uma 

adolescente engravida, o risco da manifestação de transtornos psíquicos, por exemplo, depressão pós-

parto, aumenta significativamente. Nesse sentido, cabe ao profissional de enfermagem o cuidado para 

reconhecer situações de risco e evitar o desenvolvimento de importunos psicológicos. Para tal, o 

enfermeiro deve buscar o apego entre mãe e filho, incentivando a prática de amamentação, 

conversando com a adolescente-mãe e reconhecendo a mãe como sujeito em toda sua integralidade e 

intersubjetividade. (FONTES, 2010) 

Diante das dificuldades que as mulheres apresentam durante a amamentação, o 

reconhecimento deve ser levado em consideração por parte dos profissionais, uma vez que o 

acolhimento humanizado traga segurança e apoio caso necessite procurar o atendimento especializado 

e ir de encontro aos serviços de saúde, os quais frequentam (SOUTO; JAGER; DIAS, 2014). 

O enfermeiro tem papel essencial nos cuidados direcionados tanto às gestantes quanto às 

puérperas, identificando e oportunizando ações educativas que facilitem a fase da amamentação bem 

como diagnóstico, tratamento adequado e prevenção das complicações mamárias, visando a 
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minimizar o desmame precoce, além de contribuir para tornar essa fase uma experiência prazerosa e 

saudável (COELHO; LIMA; ARRUDA, 2018). 

Em busca do incentivo ao aleitamento materno exclusivo na adolescência, o pré-natal deverá 

ser visto como um momento estratégico. Nessas consultas iniciais, o contato entre os profissionais de 

saúde e a paciente é maior, abrindo espaço para a discussão da amamentação. Além de apenas 

informar sobre o posicionamento do bebê e a técnica de ordenha manual, outras temáticas deverão 

ser abordadas, como orientações sobre importância da amamentação, componentes do leite materno, 

perigo em utilizar outras fontes de nutrientes durante os primeiros seis meses de vida.  

Tudo isso deverá ser feito em uma linguagem acessível, levando em consideração os níveis 

de escolaridade e a capacidade de entendimento das mães adolescentes. Evidentemente, as 

informações devem ser estendidas aos amigos e familiares, já que o incentivo externo é determinante 

no comportamento dessas jovens mães. (TAKEMOTO, 2011) 

Com base nisso, criou-se um jogo de tabuleiro personalizado, com vinte pontos a serem 

abordados em cartas, que continham perguntas relacionadas ao processo da amamentação. Essas 

questões foram baseadas nos artigos selecionados, que tratavam da temática da amamentação na 

adolescência, e nas principais queixas citadas pelas mães adolescentes.  

Dentre os assuntos abordados, destacam-se os principais fatores que contribuem para a 

dificuldade e resistência ao AME, como a ocorrência de traumas mamilares, pega incorreta, 

insegurança e ansiedade materna, desconhecimento de informações essenciais, cansaço e estresse. A 

ocorrência desses fatores está, muitas vezes, relacionada à condição socioeconômica e ao nível de 

instrução das mães, à falta de apoio emocional e imaturidade e ao curto período de acompanhamento 

pré-natal (ARRUDA et al., 2018; SOUTO; JAGER; DIAS, 2014). 

Nesse sentido, elaborou-se um jogo composto de um tabuleiro, vinte cartas com perguntas e 

respostas sobre amamentação, quatro peões e um dado, e suporta a participação de até quatro 

jogadores. As cartas foram feitas contendo a pergunta numa face e no verso a resposta, com uma 

breve explicação sobre o que foi abordado. São vinte cartas e, na medida em que são respondidas, são 

retiradas do jogo.  O jogo se inicia com a retirada de uma carta com uma pergunta, que o jogador 

precisa responder se é verdade ou mito. Após a avaliação da resposta, esse jogador joga o dado e o 

número sorteado é o número de casas que ele irá andar: para frente se acertar e para trás se errar.   

Este é um jogo destinado a mães, seus acompanhantes/companheiros e foi pensado para ser 

aplicado nas salas de espera, tanto nas UBS, quanto nas maternidades e em reuniões de gestantes, já 

que se trata de um espaço de encontro e partilha entre diversas mães, seus 

acompanhantes/companheiros e aqueles que constituem sua rede de apoio. O tabuleiro é de baixo 
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custo, pode ser feito em papel A4 e os “peões” podem ser trocados por quatro peças coloridas de 

cores diferentes.  

A interação com as adolescentes e demais participantes por meio do jogo de tabuleiro 

possibilita a realização da promoção e educação em saúde, a ponto de gerar conhecimentos, 

empoderamento, desmistificação de mitos passados pelas suas genitoras e/ou pessoas que compõem 

suas redes sociais, favorecendo, dentro da brincadeira, mudanças de comportamentos, incentivo ao 

AME até os seis meses de vida do bebê e o bem-estar materno e da prole na hora de amamentar, 

favorecendo o contato físico e aumentando o vínculo mãe e filho. 

Devido à pandemia da COVID-19, não foi autorizada a realização do jogo nas UBS, todavia, 

diante dos questionamentos relatados nos artigos e das dúvidas relativas à amamentação, 

pressupomos que esse jogo pode auxiliar as mães adolescentes e sua rede de apoio nesse processo de 

amamentação, que muitas vezes é abandonado por falta de incentivo, aconselhamento e informação. 

 

Imagem 1 - Tabuleiro do Jogo 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que a discussão e reflexão acerca do aleitamento materno na adolescência é 

escassa e há pouco ou nenhum debate sobre o assunto durante os atendimentos à gestante ou puérpera 

adolescente. Dessa maneira, o desconhecimento acerca das soluções para problemas com a 

amamentação, aliado a mitos focados na dificuldade da amamentação, levam as mães adolescentes a 
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buscarem alternativas superficiais para sanar dúvidas. Além disso, essas mães passam algum tempo 

convivendo com dores e complicações decorrentes de posicionamento inadequado da pega do bebê e 

outras dificuldades, que culmina no abandono precoce do AME. 

 Usar da estratégia do jogo para conversar com essas mães adolescentes é uma forma mais 

divertida e descontraída, com potencial de atingir essa população de forma lúdica e contribuir para o 

crescimento saudável dos seus filhos, além de aumentar o vínculo mãe e filhos.  

 

Palavras-chaves: Aleitamento materno. Adolescente. Gravidez na Adolescência. 

Keywords: Breastfeeding. Adolescent. Teenage Pregnancy. 
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RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade relatar as mudanças de práticas educativas humanizadas durante a pandemia do 
Coronavírus (covid-19), uma realidade diferente daquela a que estávamos acostumados, devido ao isolamento social, mas 
ao mesmo tempo trouxe a perspectiva de renovação das formas de comunicação e interação. Objetiva-se descrever as 
experiências a partir das atividades propostas e desenvolvidas por três participantes do projeto Voluntários da Alegria 
(VOA), que relataram suas impressões ao longo de todo o tempo em que participaram das atividades extensionistas de 
modo presencial e remoto. Os resultados corroboram as atividades afins ao Projeto, que se configura como uma extensão 
da universidade para a comunidade. Dessa forma, mesmo com as mudanças que a pandemia trouxe, o projeto perpetuou 
seu legado reinventando suas formas de atuar. 
 
Palavras-chave: Humanização. Relato de experiência. Voluntários da Alegria (VOA). Extensão Universitária. 
 

Humanization During the Pandemic Time in the VOA Project  

 

ABSTRACT 

This study aims to report the changes in humanized educational practices during the Coronavirus pandemic (covid-19), a 
reality different from what we were used to due to social isolation, but at the same time brought the perspective of renewal 
of forms of communication and interaction. The objective is to describe the experiences based on the activities proposed 
and developed by three participants of the Voluntários da Alegria (VOA) project, who reported their impressions 
throughout the time they participated in the extension activities in person and remotely. The results corroborate the related 
activities of the project, which is configured as an extension of the university to the community. Thus, even with the 
changes that the pandemic brought about, the project perpetuated its legacy by reinventing its ways of acting. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de humanização é bastante amplo e engloba inúmeras percepções teóricas e 

possibilidades de desenvolvimento. Entretanto, segue marcado por imprecisões e ausências 

metodológicas. Em teoria, a humanização pode ser compreendida como um vínculo entre 

profissionais e usuários, alicerçado em ações guiadas pela compreensão e pela valorização dos 
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sujeitos, reflexo de uma atitude ética e humana. Pensando por outro viés, pode ser compreendida 

como a qualidade do cuidado que é direcionado ao outro, que incluiria a valorização dos trabalhadores 

e o reconhecimento dos direitos dos usuários (LELES, 2020). 

Segundo Leles (2020), a construção de um sentido possível para a expressão Humanização da 

Saúde se enuncia em um novo posicionamento de valores, estabelecendo uma relação horizontal entre 

paciente e equipe médica. Aqui, sai de cena a figura isolada do médico, assim como sua posição 

vertical e paternalista, dando espaço à realidade de um “grupo” ou equipe, que compõe um trabalho 

multidisciplinar, contemplando a dimensão integral do ser humano em seus múltiplos aspectos. A 

humanização é um resultado de novas práticas no modo de se fazer o trabalho em saúde, valorizando 

a atuação em equipe, oportunizando a troca de saberes, incluindo usuários, família e profissionais na 

execução do plano terapêutico (LELES, 2020). 

De acordo com a cartilha de Política Nacional de Humanização – PNH (BRASIL, 2013), 

humanizar se resume como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais 

mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e 

compartilhada, estimulando a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o 

trabalho. 

Dentre as novas formas de humanizar, destaca-se a Extensão Universitária, que tem como 

conceito principal trabalhar o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade 

(FORPROEX, 1987).  A Extensão é um campo dentro da universidade em que se atenta a manter o 

vínculo com a sociedade (SOUZA, 2000). Ela foi instituída por meio da Constituição Brasileira de 

1988 que reconheceu a "indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (Artigo 207): 

 

O conceito de indissociabilidade remete a algo que não existe sem a presença do outro, ou 
seja, o todo deixa de ser todo quando se dissocia. Alteram-se, portanto, os fundamentos do 
ensino, da pesquisa e da extensão, por isso trata-se de um princípio paradigmático e 
epistemologicamente complexo. (TAUCHEN, 2009, p. 93). 

 

Sendo assim, o Projeto de Extensão Voluntários da Alegria – VOA –, que está vinculado à 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), tem como a atividade fim a Extensão Universitária, integrada ao 

Ensino e à Pesquisa e, dessa forma, é um dos lugares de exercício da função social da PUC Minas. É 

um núcleo que possibilita a articulação da academia com a sociedade, trabalha em prol da promoção 

da cidadania, da inclusão e do desenvolvimento social. Isso se repercute na construção cidadã e 

humanista dos discentes e docentes, na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano, 

atribuição primeira da Universidade (PUC MINAS, 2006). 
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Historicamente, a instituição universitária consagra-se como um local de produção de 

conhecimento. A premissa da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão surgiu como uma 

resposta às demandas da sociedade por uma Universidade totalmente responsável e que comunique 

com os diversos setores da sociedade em seus diferentes níveis, e que gere uma troca entre a produção 

de conhecimento de acordo com as necessidades da sociedade (GONÇALVEZ, 2015). 

Segundo Carneiro et al. (2011), a saúde tem caráter multidimensional, em que o usuário é o 

sujeito em busca de autonomia na promoção da Educação em Saúde.   

Podemos compreender a Educação em Saúde como um processo sistemático, contínuo e 

permanente, que tem como foco a formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, 

encorajando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua “participação real” 

no exercício do controle social e que possui como finalidade a transformação do meio em que aqueles 

indivíduos estão inseridos (FLORES, 2007). 

Diante disso, o projeto de Extensão VOA, criado em 2015, tendo como integrantes, 

professores e alunos do Curso de Enfermagem da PUC Minas Coração Eucarístico, com a proposta 

de entretenimento e, caracterizados de palhaços, levam alegria e descontração ao público em geral, 

principalmente os hospitalizados. Devido a uma necessidade percebida pelos orientadores deste 

Projeto, junto à comunidade acadêmica, de que a promoção, prevenção e recuperação em saúde 

deveria ser ampliada para além dos hospitais. Ademais, com a pandemia, foi de suma importância 

reforçar as ações em saúde do projeto na modalidade virtual, acrescentando, para os extensionistas 

deste projeto, uma maneira de adquirir novas habilidades técnicas para lidar com a criação/produção 

de vídeos educativos.     

Essas atividades foram desativadas em 2017 e reiniciadas no segundo semestre de 2019 pela 

docente Ana Savioli, com um novo conceito, de trabalhar a humanização de forma leve e 

descontraída, trazendo conhecimentos em forma de brincadeiras e palhaçadas, promovendo ações de 

saúde através do entretenimento possibilitando o contato dos alunos com a sociedade, disseminando 

a troca de conhecimentos científicos de forma lúdica.  

A ludicidade, através da prática, proporciona ao aprendiz o exercício do autoconhecimento, 

desenvolvendo a percepção do brincar sem ofender nem agredir, ampliando a compreensão e a 

contribuição do lúdico na vivência integrada entre as relações desenvolvidas com os colegas e o 

professor, motivando-os no processo de aprendizado. (SANTIN, 1994, p. 03).  

Nessa junção dos saberes, do acadêmico com o popular, busca-se desencadear processos de 

aprendizagem, em que alunos, professores e comunidade são sujeitos do conhecimento, 

desenvolvendo novas habilidades, a fim de preparar, frente às adversidades, o ser Enfermeiro como 

gestor e protagonista do cuidado. 
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Em 2019, foi iniciado a parceria do projeto VOA com o Hospital São Francisco, em que a 

demanda a ser trabalhada era a segurança do paciente, e, durante dois semestres, foram desenvolvidas 

ações educativas em saúde com os funcionários de forma presencial. 

Em março de 2020, no Brasil, a pandemia da COVID-19 teve maior agravo nas taxas de 

contaminações; sendo assim, as atividades presenciais foram suspensas, impedindo a continuidade 

presencial do projeto. Dessa forma, foi preciso realizar uma mudança no método das práticas já 

trabalhadas e adaptar a novas possibilidades a atuação do projeto de extensão. Assim, foi proposta, 

pela professora Ana Savioli, a elaboração de atividades on-line em forma de vídeos educativos, 

postagens em homenagem aos profissionais da linha de frente à COVID-19.  

Já no primeiro semestre de 2021, intensificaram-se os trabalhos em modo remoto, com 

produção de conteúdo virtual, atendendo outros eventos de projetos de Extensão, como a semana da 

Enfermagem, o projeto Emaús e o PUC Mais Idade, e produção de conteúdo para o Instagram, em 

que seu público-alvo é a população no geral, com a proposta de trabalhar com o tema de imunizações, 

através do VOA. 

  

2 OBJETIVOS 

 

O Projeto VOA tem por objetivo geral desenvolver vídeos educativos de promoção da saúde 

e para a saúde da população em geral. 

Como objetivos específicos, destacamos: 

 

• Contribuir na qualidade de vida da população em geral. 

• Trazer alegria e descontração para o público que trabalha no hospital ou, por motivo de 

saúde, esteja lá. 

• Proporcionar conhecimento científico à comunidade, de uma maneira acessível e de fácil 

entendimento. 

 

3 MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência vinculado ao 

Projeto VOA, realizado por estudantes do 5° e do 6° período do Curso de Enfermagem da PUC Minas 

Coração Eucarístico, sob a supervisão da docente Ana Savioli.  

Através de uma roda de conversa, realizada no Google Meet, os participantes foram reunidos 

para uma conversa acerca de suas percepções e vivências relacionadas ao Projeto de Extensão 
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Voluntários da Alegria. A reunião foi gravada e posteriormente transcrita, com o objetivo de 

estabelecer uma memória como condução do projeto dos alunos participantes. 

Optou-se pela metodologia ativa por meio de um encontro on-line, um novo significado sobre 

as experiências dos partícipes. Sua escolha se baseia na horizontalização das relações de poder onde 

os sujeitos que as compõem se implicam, dialeticamente, como atores históricos e sociais críticos e 

reflexivos diante da realidade (SAMPAIO et al., 2014). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cada um dos participantes relatou suas experiências no Projeto de forma individual, depois, 

foi feita uma análise dos relatos e, por fim, o desfecho dessa conversa. Foram realizadas perguntas 

relacionadas às ideias do Projeto, como são realizadas as atividades e, por fim, às experiências no 

projeto.  

Para os extensionistas, o VOA configura-se como um Projeto cujo intuito é levar o 

conhecimento, de forma compreensível, à sociedade, mas sem perder a alegria, representada pela 

figura do palhaço. Este é visto como um intermediador social para as mudanças, possuindo, como 

estratégia, o sorriso e a alegria. É uma figura popular, que usa da criatividade para expressar sua arte, 

estando disponível para entrar em contato com cada cultura que lhe é apresentada (MATRACA; 

WIMMER; ARAÚJO-JORGE, 2011).  

Antes da pandemia, as atividades eram praticadas presencialmente no Hospital São Francisco, 

em Belo Horizonte, onde os palhacinhos se preparavam e levavam aprendizados sobre autocuidado, 

bem-estar e saúde a todas as pessoas presentes, de funcionários a pacientes/acompanhantes. De uma 

forma divertida e consciente, nós nos espelhamos muito  no filme “O Amor é Contagioso”, em que a 

personagem Patch Adams descobre que o humor e o carinho podem fazer maravilhas, trazendo mais 

leveza para quem trabalha e ajudar a curar pessoas hospitalizadas. Uma das frases mais bonitas 

encontradas no filme e que tem um grande impacto no outro é: “O amor, porém, é contagioso, com 

especialidade na solidão, onde a alma tem necessidade de uma companheira, e quando de todo não a 

encontra, divide-se ela própria para ser duas: uma, esperança; outra, saudade”. 

É através do lúdico que o sujeito toma consciência do seu meio, de tudo que está a sua volta, 

estabelecendo relações com esse meio, aprendendo com ele e através dele. (SANTO AGOSTINHO 

apud BEMVENUTI, 2009). 

Nos dias atuais, os encontros estão sendo feitos semanalmente e de forma virtual pelo Meet, 

não só é usado o Instagram como uma ferramenta para alcance do público, em que são 

disponibilizados vídeos seguindo temas específicos de relevância para a saúde. Além disso, 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

753 

participamos em parcerias de outros projetos da instituição, com a produção de vídeos educativos / 

motivacionais para o Projeto PUC Mais Idade e o Projeto Emaús.  

Diante disso, constatamos os seguintes pontos  em relação às percepções dos participantes: 

construção de habilidades, superação da timidez, conhecimento científico para realização das 

atividades lúdicas, aprimoramento de tecnologias digitais, trabalho em equipe, e, mesmo com a 

mudança das práticas devido à pandemia, as atividades on-line não deixaram de ser uma ferramenta 

de humanização, ao contrário, se potencializaram com as publicações no Instagram, e com as  

solicitações de parcerias de outros projetos de extensão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos, então, que, em se tratando de humanização, podemos trabalhar de várias formas, 

seja presencial com visitas às instituições de saúde, seja de forma online, trazendo vídeos interativos 

e educativos para a sociedade em geral. 

Entendemos, também, que a educação em saúde pode-se desenvolver de diversas formas, 

baseando-se nos três pilares do projeto de extensão: ensino, pesquisa e extensão. Assim, o Projeto 

VOA se reinventou e transformou seus conhecimentos para continuar seu trabalho. Percebemos que 

a mudança por regime remoto teve impactos, mas seu objetivo, a humanização, foi alcançado. 

Ademais, outras características puderam ser desenvolvidas pelos participantes na construção de sua 

formação humana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tradicional descompasso no que se refere à integração Ensino-Serviço-Comunidade (IESC) 

impõe dificuldades para a formação dos profissionais de saúde. Observa-se que a academia, mais 

próxima com a produção do conhecimento, não tem conseguido contribuir com a sua aplicabilidade 

na transformação das práticas, por assumir uma postura idealizada na produção do cuidado, sem 

considerar os entraves e a dinamicidade do cotidiano dos serviços. O serviço, por sua vez, ignora a 

presença da academia nos cenários de atenção, dando a ideia de que são atores com distintas 

finalidades (PERES et al., 2018). 

  Contudo, a IESC representa uma relevante estratégia para a efetivação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) ao articular e buscar sinergia entre a formação profissional, oferecida pelos cursos de 

graduação, e o serviço de atenção à saúde oferecido no SUS. Dessa forma, no contexto das políticas 

ministeriais da área da educação e da saúde, é possível identificar estratégias tanto de regulação, 

quanto de fomento, além das próprias Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) como estímulos à 

IESC (SILVEIRA et al., 2020). 

Diante do exposto, o Curso de Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (Unochapecó) aprovou seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) fomentando a Extensão 

Universitária como ferramenta de ensino aprendizagem apta ao fortalecimento da IESC. A Extensão 

da Unochapecó é assumida como uma política de interação dialógica, devendo ser nutrida pela 
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pesquisa, ensino e, sobretudo, pelas demandas da sociedade, contribuindo com a formação pessoal e 

profissional do estudante, do professor universitário e da comunidade (UNOCHAPECÓ, 2018). 

Com vistas à instrumentalização da IESC, emergiu o Projeto Permanente de Extensão 

Universitária, Integração Ensino – Serviço: formação profissional em enfermagem. O Projeto 

objetiva fortalecer a formação profissional em Enfermagem por meio da inserção discente nos 

cenários de prática, fomentando a relação interinstitucional por meio da extensão universitária, 

promovendo a transformação de ambos por meio da aproximação “do saber e do fazer”. 

Diante do exposto, objetiva-se descrever a inserção discente, por meio da extensão 

universitária, junto aos gestores da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O Projeto Permanente de Extensão Universitária, Integração Ensino – Serviço: formação 

profissional em enfermagem, operacionaliza-se em vários serviços de enfermagem e atualmente conta 

com a SESAU como uma de suas importantes parcerias à formação acadêmica.  

Na SESAU, perfazem-se espaços de inserção discente à Coordenação de Atenção Básica e à 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal. No último ano, cinco estudantes, 

regularmente matriculados no curso de enfermagem a partir da terceira fase, foram inseridos por meio 

da extensão universitária e cumprem 20 horas semanais. Nesses espaços, é propiciado aos discentes 

o desenvolvimento de atividades de apoio ao enfermeiro coordenador dos serviços de enfermagem 

em atenção básica e ao enfermeiro coordenador de vigilância epidemiológica. As atividades 

desenvolvidas pelos discentes, consistem no auxílio à elaboração de normas e rotinas, Educação 

Permanente em Saúde (EPS), elaboração e gestão documental, operacionalização de sistemas 

informatizados, acompanhamento de visitação de rotina as unidades de saúde e gestão e provisão de 

recursos materiais e humanos. 

A avaliação das atividades, seja pelo docente, seja pelos gestores, seja pelos discentes 

demonstra-se extremamente positiva. Ressalta-se que, neste ano, tivemos um cenário atípico, 

considerando a pandemia da COVID-19: as atividades não foram prejudicadas, mas demonstram-se 

ainda mais importantes. Nesse contexto, os enfermeiros gestores relataram a extrema importância do 

Projeto como apoiador das demandas, bem como acolheram e orientaram os discentes nos serviços 

para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

Ao encontro do exposto, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, regulamentado 

pela Resolução COFEN n° 564/2017, define como atribuição do enfermeiro estimular e apoiar a 
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qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos 

profissionais de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação (BRASIL, 2017).  

O professor responsável pela atividade aponta que o acompanhamento discente junto à 

SESAU ampliou a interação da universidade com o serviço, alicerçando a formação crítico-reflexiva 

em cenários reais de prática, contribuindo para a formação profissional, além de trazer benefícios 

para os serviços de saúde e para comunidade.  

Convergente ao exposto, um estudo recente apontou que docentes considerarem que a 

interação da universidade com os serviços de saúde possibilita uma formação crítico-reflexiva em 

cenários reais de prática, contribuindo para a formação de profissionais generalistas, com o perfil 

exigido pelas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Brasil no que diz respeito à compreensão 

da realidade em que vive a população, além de trazer benefícios para os serviços de saúde e a 

comunidade. A integração ensino-serviço-comunidade mostra-se como uma importante estratégia 

para alcançar as mudanças no processo formativo dos profissionais de saúde, viabilizando, assim, 

modificações nas práticas profissionais e no modelo de atenção. Contribui, também, para melhorias 

na qualidade e na oferta de ações nos serviços de saúde, ao beneficiar diretamente a comunidade 

(MENDES et al., 2020). 

Na percepção discente, surgiram pontos importantes como a possibilidade de vivenciar o 

trabalho em equipe e a interprofissionalidade, bem como fusão dos conhecimentos teóricos à prática 

profissional e ainda se destacou a aproximação à comunidade e aos serviços de saúde; ainda se 

evidenciou a flexibilidade de horários que permitiu o vínculo sem ônus ao ensino curricular. Contudo, 

enquanto fragilidades relatam que alguns profissionais ainda demonstram resistência para o 

compartilhamento de saberes e que o baixo valor da bolsa de extensão, muitas vezes, dificulta a 

permanência na atividade. 

Nessa seara, os autores Franco et al. (2020) inferem, a partir dos discursos dos enfermeiros 

preceptores, que a presença do estudante nos serviços de saúde desencadeia reflexões importantes 

nos profissionais, que passam a exercer suas atividades de forma mais atenciosa e adequada às 

necessidades da população. Por outro lado, para o estudante, estar imerso no cotidiano desses serviços 

constitui-se numa possibilidade singular de acionar diversos conhecimentos que foram aprendidos ao 

longo da sua formação e a contextualizá-los à realidade encontrada. 

No entanto, é inegável a necessidade do constante diálogo entre as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e serviços de saúde, bem como a continuidade das ações, para que estas, de forma 

planejada e ordenada, possibilitem ganhos a todos os envolvidos, sejam IES, sejam docentes, sejam 

estudantes, sejam profissionais e comunidade. 
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3 CONCLUSÕES  

 

A integração ensino–serviço está articulada com os serviços de saúde e instituições de ensino, 

sendo fundamental para desenvoltura das atividades dos futuros profissionais e fortalecimento do 

aprendizado de toda equipe envolvida, pois proporciona melhor capacitação de ações e serviços de 

qualidade à população e permite ao acadêmico participar e interagir em vários cenários diferentes que 

agrega ao seu processo de aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

As instituições de saúde, sendo elas públicas ou privadas, estão cada vez mais preocupadas 

em garantir um atendimento de qualidade a seus clientes. Entretanto, nem sempre a segurança do 

paciente é garantida, por meio do gerenciamento de riscos, em que se destacam a implementação de 

medidas de prevenção à exposição de riscos. Sabe-se que existe uma grande necessidade de cuidados 

que evitem a contaminação no ambiente da atenção primária. Os riscos aumentam quando as práticas, 

procedimentos, protocolos, rotinas, técnicas e equipamentos utilizados pelos trabalhadores são 

manejados sem os cuidados importantes. como lavagem de mãos, higienização da bandeja, 

equipamentos contaminados, ambientes sujos, dentre outros (FASSINI; HAHN, 2012). 

No 2º semestre de 2020, ocorreu a disciplina Estágio Obrigatório I – Atenção Primária à 

Saúde, para a turma do 8º período do curso de Enfermagem da PUC Minas, núcleo Betim. Com a 

vivência em campo, foi perceptível que os membros da equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

onde realizamos o estágio estavam despreparados sobre alguns cuidados necessários no que diz 

respeito à higienização das mãos, ao uso de equipamento individual de proteção (EPIs) e à segurança 

do paciente, inclusive presenciamos a ocorrência de um acidente de trabalho com uma profissional, 

que ao não usar os óculos de proteção, teve um jato de sangue atingindo os seus olhos. 

 
1 Graduando em Enfermagem pela PUC Minas campus Betim: E-mail: matheuspatrick62@gmail.com. 
2 Graduanda em Enfermagem pela PUC Minas campus Betim. E-mail: thaina.jesus@sga.pucminas.br. 
3 Doutora em Geografia: tratamento espacial da informação. Orientadora, professora titular e coordenadora do curso de 
Enfermagem da PUC Minas campus Betim. E-mail: fernandarodrigues@pucminas.br. 
4 Enfermeira Especialista em Trauma, Urgência e Emergência e Terapia Intensiva. Preceptora do curso de Enfermagem 
da PUC Minas campus Betim. Email: luceliacristina_109@hotmail.com. 
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Assim, idealizou-se uma proposta de intervenção na UBS, que tinha como objetivos principais 

incentivar os profissionais a adquirirem a prática de higienização de mãos e realizar o uso correto de 

EPIs, a fim de evitar acidentes de trabalho, bem como melhorar a segurança do paciente. 

 

2 METODOLOGIA 

 
A proposta de intervenção foi idealizada após a identificação de temas através do diagnóstico 

situacional da UBS, buscando assuntos necessários para abordar na educação permanente. Com isso, 

foi perceptível a necessidade de atualizar os profissionais de enfermagem acerca da higienização de 

mãos e do uso dos equipamentos de proteção individual. 

A metodologia utilizada para a intervenção constituiu-se em três etapas. Na primeira, foi 

realizada uma pesquisa nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Na segunda, 

foi construído o projeto teórico. A partir disso, executou-se a terceira etapa, realizada através de uma 

roda de conversa, conduzida pelos acadêmicos e pela preceptora do estágio, na sala de reuniões da 

unidade. De acordo com Moura e Lima (2014), a metodologia da roda de conversa propicia um 

diálogo em que todos os envolvidos possam participar, compartilhando suas experiências. Desse 

modo, a roda de conversa objetiva a construção de um espaço que seja relevante para todos. 

Participaram da intervenção a equipe de Enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem), os agentes comunitários de saúde (ACS) e os dois médicos da equipe. Na roda de 

conversa, foram abordados os seguintes tópicos: a importância da lavagem de mãos, o uso correto de 

equipamento individual de proteção e a segurança do paciente. 

Para guiar a atividade e realizar as eventuais explicações, foram entregues dois folhetos para 

cada participante, um destinado a informações sobre a lavagem de mãos e uso correto dos EPIs, 

abordando também sobre os acidentes de trabalho; outro tratava sobre a segurança do paciente. No 

final da atividade, a equipe ficou livre para sanar suas dúvidas e, com o feedback dado após a 

atividade, percebeu-se que foi de grande proveito para toda a equipe. 

No que diz respeito à avaliação dos resultados, os acadêmicos e a preceptora acompanharam 

a equipe durante duas semanas na execução de atividades em que eram necessária higienização das 

mãos o uso de EPIs, como, por exemplo, execução de curativos, preparação de medicamentos, 

administração de vacinas, entre outras atividades. Com isso, era possível observar e avaliar se a 

equipe estava aderindo ao projeto proposto.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O profissional de enfermagem possui um papel importante quando se refere ao cuidado ao 

cliente, tendo um trabalho relevante quando se refere a cada procedimento no âmbito da atenção 

primária, como por exemplo, o tratamento de feridas, uma vez que o contato se torna maior, com o 

acompanhamento da evolução da lesão, orientando e executando o curativo. Trata-se de um risco 

biológico alto tanto para o profissional, quanto para o paciente (JANUÁRIO et al., 2017). 

A lavagem de mãos e o uso de EPIs são fundamentais, e a negligência do uso pode acarretar 

contaminações tanto para o profissional quanto para o paciente, dificultando ainda mais o processo 

de cicatrização. Por isso é importante ressaltar a necessidade de capacitar os profissionais não apenas 

para saberem classificar feridas e suas coberturas, mas também o risco biológico e medidas de 

proteção (JANUÁRIO et al., 2017).  

 

4 RESULTADOS 

 

Trata-se de uma intervenção realizada no dia 29 de novembro de 2020, que teve como objetivo 

ensinar e conscientizar a equipe de saúde da UBS Planalto, participando duas técnicas de Enfermagem 

e duas enfermeiras. A intervenção teve como objetivo ressaltar a necessidade dos cuidados contra a 

contaminação, sendo desenvolvida através dos estagiários da PUC Minas, sendo uma atividade 

proposta pela instituição através da disciplina Estágio Obrigatório I – campo de estágio do 8º período 

do curso, para que seja realizada a intervenção. 

Dado o exposto, a equipe acatou de maneira calorosa, demonstrando interesse no tema tratado, 

com dúvidas sanadas e discutidas em equipe. Além do desenvolvimento de estratégias em equipe 

para evitar a contaminação, reforçar o uso dos EPIs e a lavagem de mãos. Após a intervenção, 

observou-se que a equipe se tornou mais cuidadosa em relação a contaminações, e com melhores 

resultados em equipe. Através de toda observação feita pelos alunos e a preceptora, percebeu-se que 

houve uma maior adesão aos cuidados referidos neste trabalho. Vale ressaltar que, desde o começo 

da intervenção, houve uma adesão gradual às novas práticas, introduzindo-as em suas rotinas de 

trabalho de equipe. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados, a Enfermagem necessita de atualizações em equipe, 

gerando melhores resultados na assistência ao paciente, no trabalho e em equipe e principalmente 
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segurança, como é tratado nesse trabalho. Dado o exposto, a equipe da UBS Planalto absorveu o 

conhecimento exposto, com soluções para os problemas de segurança e higienização que eram 

rotineiros dentre a equipe. 

 

Palavras chave: Unidade básica de saúde. Higienização de mãos. Equipamentos de proteção 

individual. Intervenção. 

Keyboards: Basic health Unit. Hand hygiene. Equipment for individual safety. Intervention 
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INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), orientada 

pelos princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, continuidade e integralidade, 

que são legitimados pela Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Entre os serviços oferecidos 

pela Atenção Básica, está inclusa a realização de curativos em feridas de diversas etiologias. 

No segundo semestre de 2020, foi realizada, pelos alunos do 8º período do curso de 

Enfermagem da PUC Minas, núcleo Betim, a disciplina Estágio Obrigatório I – Atenção Primária à 

Saúde. Durante o estágio, identificou-se que a Unidade Básica de Saúde (UBS) não possuía um 

protocolo de tratamento de feridas. Nesse contexto, observou-se adoção de práticas obsoletas e sem 

embasamento científico para a realização dos curativos. 

Prado et al (2016) evidenciam a dificuldade da prática profissional do Enfermeiro na Atenção 

Primária no tratamento de feridas devido a inexistência de protocolos que definem as orientações em 

relação à escolha da técnica e material adequados para a realização dos curativos. Ainda, é necessário 

que o enfermeiro tenha conhecimento amplo e interdisciplinar, visto que o manejo de feridas exige o 

domínio de especificidades, como patologia humana, microbiologia, citologia, fisiologia humana etc. 

(OLIVEIRA, 2012). Dessa forma, planejamos uma intervenção na unidade com o objetivo de 

capacitar os profissionais de enfermagem acerca do manejo no tratamento de feridas. Outro objetivo 

 
1 Graduando em Enfermagem pela PUC Minas, campus Betim. E-mail: thaina.jesus@sga.pucminas.br 
2 Graduando em Enfermagem pela PUC Minas, campus Betim. E-mail: matheuspatrick62@gmail.com 
3 Enfermeira. Doutora em Geografia: tratamento espacial da informação. Orientadora, Docente e Coordenadora do Curso 
de Enfermagem da PUC Minas, Núcleo Betim. E-mail: fernandarodrigues@pucminas.br. 
4 Enfermeira Especialista em Trauma, Urgência e Emergência e Terapia Intensiva. Preceptora do curso de Enfermagem 
da PUC Minas, campus Betim. E-mail: luceliacristina_109@hotmail.com 
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da intervenção foi esclarecer as atribuições éticas e legais de cada profissional de Enfermagem 

(auxiliares / técnicos de enfermagem e enfermeiros) mediante o tratamento de feridas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A proposta da intervenção veio após identificar, no diagnóstico situacional da UBS, a 

necessidade de capacitação da equipe de Enfermagem no que se refere ao tratamento de feridas. Dessa 

forma, a metodologia utilizada para a intervenção constituiu-se em três etapas. Inicialmente, depois 

de identificada a necessidade da equipe, levantou-se junto aos profissionais da Unidade a intenção de 

participar desse Projeto, assim como uma sensibilização para essa temática. Na segunda etapa, 

construiu-se um arcabouço teórico que foi trabalhado com a equipe e, na terceira etapa, avaliaram-se 

os resultados da intervenção. 

Cabe esclarecer que a segunda etapa ocorreu em três momentos. No primeiro, identificou-se 

o nível de conhecimento da equipe de Enfermagem acerca do tratamento de feridas e os tópicos com 

maior necessidade de atualização. No segundo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nos documentos normativos do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) e dos Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) sobre a temática. No 

terceiro momento, elaborou-se um pré-teste para mensurar os conhecimentos da equipe de 

Enfermagem da unidade sobre o tratamento de feridas, aplicado momentos antes da proposta 

educativa.  

A intervenção ocorreu por meio de uma roda de conversa. Nesse momento, foram abordadas 

questões referentes às técnicas de realização de curativos, como coberturas disponíveis, técnica de 

limpeza da ferida, registro do procedimento e as atribuições ético-legais da equipe de enfermagem no 

âmbito das lesões. Após a roda de conversa, realizou-se uma simulação realística utilizando modelo 

de ferida confeccionado pelos próprios estudantes com os participantes da intervenção.  

Por fim, procedeu-se à avaliação dos resultados. Essa avaliação foi feita através do Registro 

de Enfermagem que os profissionais realizavam sobre os pacientes. Após a anotação, os documentos 

foram inseridos nos prontuários para a posterior análise dos acadêmicos e da preceptora.  Com isso, 

seria possível realizar uma observação dos métodos e materiais utilizados nos curativos após a 

intervenção.    
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Aspectos Legais da Realização de Curativos pela Equipe de Enfermagem. 

 

A resolução do COFEN nº 567/2018 e a deliberação nº 65, de 22 de maio de 2000, do COREN-

MG normatizam a atuação da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, assim, 

os documentos trazem as ações e competências específicas de cada categoria profissional. Dessa 

forma, esses documentos normativos foram usados como uma das bases para a discussão com os 

profissionais que participaram na intervenção. 

 

3.2 Protocolos e Sistematização da Assistência. 

 

“Protocolos assistenciais são tecnologias que fazem parte da organização do trabalho da 

enfermagem e se constituem em um importante instrumento de gerenciamento em saúde.” 

(KRAUZER et al., 2018, p. 2)  

Algumas instituições e também profissionais ignoram a existência dos protocolos para 

organizar o serviço de saúde, porém, os protocolos aperfeiçoam o trabalho e sistematizam as 

condutas. A não utilização de protocolos nas práticas diárias da equipe de Enfermagem promove a 

desorganização do serviço e gera dificuldade de provisão de recursos humanos, materiais e físicos. 

Assim como prejudicada fica a assistência à população. Uma instituição que não possui documentos 

normativos e norteadores propicia um ambiente que permite a existência de erros e equívocos no 

cuidado prestado, o que pode provocar uma série de fatores que podem ser prejudiciais para 

profissionais, gestores, usuários e para a unidade de saúde. (KRAUZER et al., 2018). 

  

3.3 Educação Permanente 

  

A educação é um instrumento para mudanças e transformações na sociedade. No âmbito da 

saúde, a educação exerce uma função de capacitação do profissional que maneja o cuidado. 

O enfermeiro, muitas vezes, é visto pelos integrantes de sua equipe (técnicos e auxiliares de 

enfermagem) como referência para sanar dúvidas e informações sobre procedimentos a serem 

realizados. A educação permanente dos profissionais precisa instigar o pensar e o fazer, propiciando 

crescimento pessoal e profissional, contribuindo para a organização do processo de trabalho, com 

etapas que possam mostrar realidades que precisam ser mudadas e assim produzir mudança 

(CAVALCANTE et al., 2013). 
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4 RESULTADOS 

  

Realizou-se a prática extensionista em uma UBS em Minas Gerais, no mês de novembro de 

2020, e participaram da atividade todos os membros da equipe de Enfermagem que atuavam na UBS. 

A intervenção consistiu em uma roda de conversa conduzida por acadêmicos de enfermagem e pela 

preceptora. A atividade ocorreu dentro da sala de curativos da UBS, uma vez que foi onde se procedeu 

a uma simulação realista.  

Inicialmente, foram abordados os tópicos que envolviam cuidados básicos com os usuários 

com feridas e também os documentos normativos disponíveis do COREN-MG e do COFEN que 

abordavam a prática da Enfermagem nos curativos. Assim que os temas eram apresentados pelos 

facilitadores, os profissionais da equipe de Enfermagem interagiam expondo seus conhecimentos e 

relatando suas experiências sobre o assunto, destacando as dificuldades encontradas. Foi realizada 

uma simulação no modelo de ferida confeccionado. Foi demonstrada a técnica correta na limpeza da 

ferida. Observou-se que, com a técnica correta de limpeza, a sujidade simulada (papel) e a necrose 

liquefativa (tinta guache amarela) foram retiradas e, o tecido de granulação era preservado (esmalte 

vermelho). 

Ao final da atividade, solicitou-se aos participantes o registro de Enfermagem para cada 

usuário com ferida que eles atendessem no período de uma semana e, que, posteriormente, enviassem 

esses registros nos prontuários dos pacientes. Após uma semana da intervenção, recolhemos os 

prontuários e avaliamos, juntamente com a preceptora, os registros realizados. Notou-se que a 

intervenção provocou um efeito positivo, principalmente com os técnicos de Enfermagem, que 

corrigiram as condutas equivocadas observadas durante o estágio, como por exemplo, o uso de 

sabonete líquido para lavar o leito da lesão.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A educação permanente com a equipe de Enfermagem dispõe de benefícios para os atores 

envolvidos (usuários, gestores e profissionais), traz qualidade ao serviço de saúde e contribui na 

melhoria do cuidado prestado ao paciente. Dessa forma, a intervenção obteve êxito: os profissionais 

da equipe de Enfermagem se atualizaram, sanaram suas dúvidas, conheceram as suas atribuições 

mediante a legislação e puderam compartilhar suas experiências através de rodas de conversa. 

Destaca-se que, no momento da avaliação, percebeu-se que os profissionais consideraram as 

informações trabalhadas, inserindo-as na sua prática profissional e relataram uma evolução 

significativa nas lesões de muitos pacientes. 
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Palavras-Chave: Feridas. Protocolo. Unidade Básica de Saúde. Intervenção. 

Keywords: Wounds. Protocol. Basic Health Unit. Intervention. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Extensão Universitária pode ser definida como uma atividade acadêmica que promove a 

interação entre universidade e sociedade, com objetivo final de prestação de serviços para a 

comunidade através de cursos, eventos, projetos, entre outros. (RODRIGUES et al., 2013). Para isso, 

é fundamental aos discentes a realização de atividades que extrapolam o alinhamento teórico-prático 

em busca da valorização profissional, bem como da comunicação e atitudes adequadas em relação às 

comunidades.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia da PUC Minas Campus Betim prevê que o 

aluno tenha a possibilidade de se inserir em qualquer uma das modalidades de Extensão desde os 

primeiros períodos do curso, contanto que possua as competências teóricas e práticas necessárias às 

demandas de cada projeto (PPC do Curso de Fisioterapia Campus Betim, 2020). 

 Este trabalho é decorrente de uma Prática Curricular de Extensão (PCE) universitária, 

vinculada à disciplina de "Ações de Extensão Universitária", do sétimo período do curso de 

Fisioterapia. A ação aconteceu em parceria com o Projeto de Extensão Alegria, ofertado pelo Curso 

de Letras da PUC Minas / Coração Eucarístico. Os objetivos da disciplina foram: promover a 

autonomia e humanização dos alunos, através das ações em saúde e atenção biopsicossocial; 

 
1 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: amandasousalimas.l@gmail.com. 
2 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: amandasousalimas.l@gmail.com. 
3 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Betim. E-mail: katiuciadarck@gmail.com. 
4 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim. E-mail: rafaelaaudina@gmail.com. 
5 Professora do departamento de Fisioterapia da PUC Minas. E-mail: colamarcom@gmail.com. 
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promover a comunidade o compartilhamento de informações e debate interprofissional, priorizando 

a integralidade da atenção à saúde.  

O Projeto de Extensão Alegria tem o objetivo de promover a alfabetização e o letramento de 

adultos que apresentam dificuldade de aprendizado derivada de algum comprometimento mental, 

desenvolvendo ações que os permitam a aprender a ler e escrever, possibilitando-lhes maior 

autonomia. As oficinas ocorrem às terças-feiras e quintas-feiras no período matutino, sendo 

compostos por 20 participantes adultos com deficiência intelectual, e idade entre 18 e 44 anos.  

A PCE foi desenvolvida no primeiro semestre de 2021, com início em 30 de março e término 

no dia 11 de maio, de forma remota.  O objetivo desta ação extensionista foi elaborar uma proposta 

do curso de fisioterapia da PUC-Minas / Betim, que contribuísse para o projeto Alegria, por meio da 

prática de atividade física em indivíduos com deficiência intelectual como forma de promoção da 

saúde. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A turma de alunos da disciplina de "Ações de extensão Universitária" foi dividida em 05 

grupos e cada um destes ficou responsável por acompanhar um Projeto de Extensão, aprovado no 

Edital 2021 da PROEX. Dentre estes, os escolhidos foram: Construindo Pontes (Engenharia Civil), 

Alegria (Letras), Canteiro Escola (Arquitetura), Jogos Sociais (Ciências Sociais), Altas Habilidades 

(Psicologia). Nenhum deles estava relacionado à área da saúde, para que os alunos pudessem realizar 

a ação de forma criativa e inovadora promovendo a interprofissionalidade com outras áreas de 

conhecimento. Dessa forma, cada grupo entrou em contato com o responsável do seu respectivo 

projeto, para agendamento do primeiro encontro, conhecimento dele e do público alvo.  

A experiência aqui relatada fala das atividades que foram desenvolvidas por um grupo 

formado por quatro discentes do curso de fisioterapia, que acompanharam o Projeto de Extensão 

Alegria. As ações propostas por ele passaram a ser realizadas através da plataforma Google Meet, 

devido ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Na primeira reunião com a professora 

coordenadora, juntamente com as discentes, foi realizada a apresentação das duas monitoras 

extensionistas e beneficiários e esclarecido os objetivos do projeto.  

Após a primeira reunião, as alunas de Fisioterapia em conjunto as duas extensionistas do curso 

de Letras responsáveis pela ação iniciaram a participação em videochamadas com os beneficiários. 

Foram, ao todo, cinco encontros, nos quais foi observada a relação dos beneficiários com as monitoras 

e o nível de participação de cada um, o levantamento do perfil e demandas para o direcionamento de 

uma intervenção fisioterapêutica. Logo após este contato, foi aplicado o teste de coordenação Index-
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nariz para observação de demandas específicas relacionadas à coordenação. Através deste teste, é 

possível avaliar a coordenação motora dos indivíduos (ROCCO, 2010). Foram realizadas duas 

tentativas do teste em cada momento: na primeira, os beneficiários permaneceram de olhos abertos e, 

na segunda, com olhos fechados, no intuito de verificar a presença de dismetria, hipometria ou 

hipermetria. A dismetria é definida como a falta de coordenação dos movimentos do corpo; na 

hipometria o movimento voluntário não alcança o alvo pretendido e a hipermetria ocorre quando o 

movimento muscular voluntário sobressai o alvo pretendido (ROCCO, 2010).  

A partir dos resultados encontrados, e da percepção quanto à interação dos integrantes, a 

estratégia escolhida obteve como direcionamento principal incentivar a prática de atividade física, 

como meio de melhorar a coordenação motora e equilíbrio dos participantes, sendo utilizada, para 

isso, a modalidade da dança.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A oficina final proposta pelas discentes de Fisioterapia ocorreu às 9 horas da manhã, do dia 

11 de maio, com duração de 1 hora, participação das 4 alunas do curso de Fisioterapia, 2 alunas 

extensionistas do curso de Letras e 20 beneficiários. As atividades iniciaram através de apresentação 

musical com violão, objetivando o aumento da interação e estreitamento dos laços. Em seguida, foi 

realizado um momento de conversa e apresentação de vídeo para demonstração da importância da 

atividade física. O vídeo foi feito pelas próprias alunas usando a ferramenta Powtoon, que se destina 

à criação de vídeos animados. Assim, foi abordado de forma lúdica o significado de atividade física, 

exemplos de atividades, assim como dos benefícios de se manter ativo com o foco na melhora da 

saúde e bem-estar, coordenação, equilíbrio e concentração. 

Ademais, foi discutido o nível de atividade física do grupo. Durante a exposição do vídeo, foi 

questionado aos beneficiários quem praticava atividade física e, a partir das respostas, destacaram-

se: “faço academia”, “danço ballet uma vez por semana”,” faço equoterapia e caminhada.” Outros 

ainda relataram que permanecem por longos períodos na posição sentada, usando redes sociais e 

assistindo aparelho televisivo. Nesse momento, foi evidenciada a importância de se manter ativo 

fisicamente. 

Em seguida, foi realizada a prática de dança. Dessa forma, foram selecionadas quatro músicas 

para a prática, levando em consideração o perfil e o gosto musical dos beneficiários, que foi observado 

durante os encontros anteriores. Iniciou-se o momento com 5 minutos de aquecimento, composto por 

alongamentos estáticos e 15 minutos de dança, com as coreografias de cada música sendo 

compartilhadas na tela e simuladas pelas discentes de fisioterapia, com o intuito de incentivar a 
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participação e trabalhar a coordenação. Ao final de cada dança, foi realizado um momento de 

relaxamento com respiração diafragmática.  

Incentivar a prática de atividade física é estratégia eficaz para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças. A deficiência intelectual é estabelecida como uma redução na função 

cognitiva, abaixo do esperado para a idade cronológica, que pode comprometer o desenvolvimento 

neuropsicomotor, da fala, entre outros. (HONORA; FRIZANCO, 2008). Sabe-se que a atividade 

física, na deficiência intelectual, constitui um recurso importante na capacitação e educação, com 

contribuição na aquisição e lapidação de suas potencialidades humanas. (SOETHE, 2017).  

Além disso, a dança proporciona uma melhor postura, desenvolvimento motor, expressão dos 

sentimentos e um despertar para a criatividade de movimentos, podendo, desta forma, ser utilizada 

como ferramenta para a promoção da saúde e melhor qualidade de vida. (JEONG et al., 2005). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Em virtude dos fatos mencionados, a atividade desenvolvida com os alunos mostrou-se 

positiva, atingindo o objetivo inicial proposto. Sendo assim, é essencial que sejam realizados todos 

os esforços no sentido de promover e incentivar a prática de atividades físicas em indivíduos com 

deficiência intelectual, a fim de garantir a promoção de saúde, bem como do desenvolvimento do 

equilíbrio estático e dinâmico, essenciais, para realização das atividades de escrita durante as aulas. 

Além disso, foi possível observar a promoção da interação social entre os participantes do projeto e 

de sua autonomia, que são essenciais para o desenvolvimento do ser humano.   

Fica evidenciado que, com as práticas de Extensão universitária, o discente se torna 

protagonista do processo de aprendizagem, trazendo consigo um grande impacto na sua formação. A 

participação no Projeto de Extensão foi essencial para formação humanística e construção de 

conhecimentos dos alunos, contribuindo para uma vivência interdisciplinar entre os cursos de Letras 

e Fisioterapia, e com o desenvolvimento da interação entre teoria e prática. Além disso, a extensão 

universitária agrega a exigência da interação com a sociedade e da democratização do saber, sendo 

um processo pedagógico e participativo com uma via de conhecimentos de mão-dupla entre a 

universidade e a sociedade. 

 

Palavras-chave: Exercício físico. Deficiência Intelectual. Dança. 

Keywords: Exercise. Intellectual disability. Dancing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em março de 2020, o vírus SARS-CoV-2, potencialmente contagioso, causador da COVID-

19, deflagrou uma pandemia de proporção mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde (World 

Health Organization, WHO, 2019). Atualmente, contam-se mais de 83 milhões de casos confirmados, 

totalizando mais de 1,8 milhão de mortes em todo o mundo.  

O Brasil obteve uma marca superior a 16 milhões infectados e mais de 400 mil óbitos 

(BRASIL, 2021) até o momento. Com a pandemia, os pacientes amputados encontram-se 

desamparados, pois seus pontos de referência em saúde ficaram limitados, o que pode implicar um 

desfecho desfavorável em sua reabilitação.  

Nesse contexto, observa-se que, no período prévio à pandemia, não há uma Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) para o acolhimento da pessoa que sofreu uma amputação desde os cuidados de 

urgência até a finalização do processo de reabilitação com a equipe multiprofissional, 

impossibilitando o retorno precoce e efetivo às atividades de vida diária (AVD) e atividade laboral 

(SANTOS; LUZ, 2015).  A reabilitação da pessoa amputada deve iniciar-se no ambiente hospitalar, 

continuando no período preparatório para a prótese e no período após receber a prótese. O tratamento 
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na fase de pré-protetização visa à resolução de edema e do quadro álgico, além de dessensibilizar e 

exercitar o coto, preparando-o para uma futura utilização da prótese (SANTOS; LUZ, LIANZA, 

2007). 

No Brasil, as Diretrizes de atenção à pessoa amputada, publicadas pelo Ministério da Saúde, 

orientam a reabilitação desde a amputação imediata, na fase pré e pós-protetização, proporcionando 

independência e qualidade de vida à pessoa amputada (BRASIL, 2013).  

O Projeto de Extensão Reabilitação Multidisciplinar em Amputados (RAMP) da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) promove a reabilitação no ambiente hospitalar e nas fases de 

pré e pós protetização, promovendo uma atenção integral e humanizada ao indivíduo amputado, 

usuário do Sistema Único de Saúde – SUS (SANTOS; LUZ, 2015). O RAMP promove um ambiente 

interdisciplinar à pessoa amputada através de ações e conta com o voluntariado de diferentes áreas da 

saúde (Psicologia, Educação Física, Nutrição, Enfermagem). Durante a pandemia da COVID-19, o 

Projeto inovou com a Telefisioterapia para o paciente amputado, através de um site com acesso livre 

para pacientes que se comunicam na língua portuguesa e espanhola (www.rampudesc.com.br).  

Explorando as três dimensões ensino, pesquisa e extensão, o Projeto iniciou também a 

modalidade síncrona de atendimentos, em que foram vinculados os teleatendimentos de profissionais 

de outras áreas, como psicólogos, fonoaudiólogos e educadores físicos, oferecendo atendimento aos 

indivíduos da comunidade de forma gratuita e de qualidade. As reuniões com a equipe para 

apresentação dos casos, aprimoramento e organização das atividades foram realizadas semanalmente 

nos grupos de estudos. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi apresentar a autopercepção 

dos pacientes amputados sobre sua mobilidade funcional, adaptação protética, atividade física e 

reabilitação antes e durante a pandemia da COVID-19. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo (GASKEL; BAUER, 2002), com abordagem 

qualitativa. Esta pesquisa está vinculada às ações do projeto de extensão RAMP 

(www.rampudesc.com.br) da UDESC, que realiza um estudo vinculado ao pós-doutorado da 

coordenadora, intitulado: Telefisioterapia em pessoas amputadas em tempos de COVID-19: se 

reinventando para reabilitar e integrar, aprovada pelo comitê de ética da UDESC (CAAE n° 

37380220.5.0000.0118). Foram respeitados os princípios éticos estabelecidos pela Resolução 

n.466/12 do Conselho Nacional de Saúde com a anuência de forma on-line após leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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Foi realizada a análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), com o objetivo de extrair os 

sentidos dos discursos diversificados com base na exaustividade, representatividade, homogeneidade 

e pertinência. Utilizou-se um roteiro on-line para auxiliar no depoimento, com perguntas norteadoras. 

Critérios de inclusão: idade acima de 18 anos, amputação de membros inferiores e protetizados. 

Critérios de exclusão: recusa de assinarem o TCLE, déficit cognitivo.   

Os relatos foram transcritos de forma fidedigna e o conteúdo codificado e categorizado para 

a interpretação e análise. As unidades de registro foram estabelecidas e os seguintes eixos temáticos: 

mobilidade funcional, independência nas AVD, atividade física, adaptação protética e reabilitação. 

 

3 RESULTADOS  

 

R.S., 23 anos, amputação transtibial unilateral, ensino médio completo. Sem infecção pelo 

coronavírus e sem comorbidades. Amputado de causa oncológica em 2018. Recebeu a prótese pelo 

SUS no final de 2020, em meio à pandemia. Faz uso de muletas para a realização de algumas AVD, 

mas considera a adaptação à prótese imprescindível para a melhora em sua qualidade de vida: 

 

“[...] E depois com a prótese eu consegui fazer coisas que eu não consigo fazer com a muleta, 

tipo… limpar a casa em si era muito difícil com a muleta, sabe, agora com a prótese é bem 
mais fácil assim sabe, ajudou cento e dez por cento e outras coisas também claro, eu nunca 
precisei de ajuda, fiz sempre de boa, tanto para pegar ônibus, Uber. [...]” 

 

Sobre a prática de atividades físicas, o paciente relata mudanças em sua rotina antes e durante 

o isolamento social. Ele se classificava como ativo antes da pandemia, contudo agora se considera 

insuficientemente ativo. Adaptou atividade física em seu domicílio e cessou atividades esportivas, 

como o basquete: 

 

“[...]Antes da pandemia eu cheguei a praticar basquete em cadeira de rodas, mas foi pouco 

tempo, foi 2,3 meses assim no máximo, também já joguei vôlei sentado, mas também foi 
menos tempo ainda [...].” 

 

P.L, 36 anos, amputação transfemoral unilateral, ensino médio completo. Relata já ter sido 

infectada pelo vírus SARS-CoV-2. Amputação traumática em 2018, por acidente automobilístico. 

Faz uso de prótese, recebida pelo SUS há um ano e seis meses, e não utiliza dispositivo auxiliar de 

marcha. A paciente destaca em relação a sua reabilitação:  

 

" [...] Para mim ele é…  a fisioterapia é fundamental, através da fisioterapia eu consegui 

voltar ao meu... as minhas atividades de novo né. Consegui fazer as coisas que eu fazia antes 
do meu acidente. [...]" 
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Sobre a prática de atividades físicas antes e durante a pandemia e adaptação protética, a 

paciente declara-se insuficientemente ativa no período pré-pandemia, em que apenas realizava 

fisioterapia duas vezes na semana na UDESC e ativa no período atual praticando além da fisioterapia 

outras atividades: 

 

“[...] Antes eu fazia lá na UDESC né, mas agora com essa pandemia acabo fazendo em casa, 

então as meninas na quarta-feira me passam uma fisioterapia né, aí eu faço junto com elas na 
quarta e dia de semana eu faço isso que elas me passaram né, isso que elas me passam e mais 
algumas coisas que eu já faço aqui em casa mesmo como dançar, fazer outras atividades. [...] 
Eu faço caminhada principalmente porque eu uso a prótese e é muito importante para a 
prótese, a adaptação né [...].” 

 
4 DISCUSSÃO 

 

Um estudo de Littman, Bouldin e Haselkorn (2017) mostrou que pacientes que sentiam dor 

eram menos adaptados à prótese, o que reduzia significativamente a prática de atividade física. Tal 

estudo corrobora os relatos dos pacientes R.S. e P.L., classificados como ativos - realizavam atividade 

física por três dias ou mais na semana pelo menos 20 minutos ininterruptos - após a adaptação 

protética. A satisfação com a prótese é influenciada pela aparência, propriedades, encaixe e uso da 

prótese (Marques, 2019). Vieira et al. (2017) ressaltam que o desconforto causado por uma má 

adaptação protética acarreta queda da qualidade de vida e redução na independência ao realizar AVD. 

Os dois pacientes participavam ativamente do RAMP em sua modalidade presencial. Durante 

a pandemia, apenas a paciente P.L continuou com a Telefisioterapia através do Projeto de extensão 

RAMP, que oportuniza a integração das pessoas com as mesmas incapacidades, tal fato reflete 

positivamente na adaptação e aceitação como pessoa amputada e na manutenção de um estilo de vida 

ativo, manifestando a vontade de experimentar novas tarefas (SANTOS; LUZ, 2015; LITTMAN; 

BOULDIN; HASELKORN, 2017). 

Vale destacar, também, as diferenças encontradas na prática de exercício físico de R.S. e P.L. 

O primeiro paciente caracterizava-se como ativo antes do isolamento social e, atualmente, classifica-

se como insuficientemente ativo, uma vez que necessitou restringir sua prática física ao ambiente 

domiciliar, modificando sua habitual rotina de sair para se dedicar aos exercícios coletivamente onde 

encontrava maior estímulo. O estudo de Malta et al. (2020) cita a falta de ambiente adequado para a 

prática de exercícios como uma das barreiras para a manutenção da rotina ativa durante o isolamento 

social.  

O segundo paciente classificava-se como insuficientemente ativo, modificando para ativo no 

período de restrição social pela pandemia da COVID-19. Em relação aos estilos de vida, a restrição 

social pode levar a uma redução nos níveis de atividade física, e no aumento de tempo em 
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comportamento sedentário. Malta et al. (2020) demonstraram, em seus estudos, que, no Brasil, antes 

da COVID-19, 30,1% praticavam atividade física suficiente; durante a pandemia, este percentual 

passou a ser de apenas 12%. Isso se deve a uma série de fatores que o isolamento social impôs à rotina 

dos indivíduos:  impacto psicológico pela falta de contato social (LI et al. 2020); restrições e 

fechamento de áreas comuns para a prática de exercício físico; falta de estímulos motivacionais que 

os grupos coletivos proporcionam, entre outros. 

O relato da paciente R.S. corrobora o estudo, destacando redução nos níveis de atividade física 

durante a pandemia. De forma oposta, o relato de P.L. considera aumento na intensidade de atividade 

física. Para uma possível justificativa, podemos levar em conta que P.L. é uma mulher de 36 anos que 

possui todo apoio familiar, já R.S. é um jovem que reside sozinho. O estudo de Littman e 

colaboradores (2017) esclarece que o baixo suporte familiar é uma barreira à prática de exercício 

físico. Como fator motivacional e orientador, a paciente P.L. tem o incentivo advindo do tratamento 

fisioterapêutico realizado uma vez na semana por teleatendimento no RAMP, já R.S. apesar de ter 

ficado em home office no início da pandemia, atualmente precisa trabalhar de forma presencial.  

Embora as mulheres assumam diversas jornadas em seu dia a dia, o que pode contribuir no 

adiamento da prática regular, observa-se empenho para praticar atividades físicas uma vez que 

reconhecem a importância dos benefícios para a saúde (ALVES; TROVÓ; NOGUEIRA, 2010). 

Durante a pandemia do COVID-19, a prevalência da prática de exercícios físicos pelos homens foi 

mantida (14%) frente às mulheres (10,3%), ainda que tenha havido redução em ambos os sexos 

(MALTA et al. 2020). 

Apesar de R.S. e P.L. terem semelhanças em sua condição, adaptação protética e reabilitação 

durante a pandemia, algumas diferenças são notadas entre os dois sujeitos. A exemplo disso, pode-se 

citar a regularidade na prática de atividades físicas e a estrutura familiar. 

Dessa maneira, as preocupações dos indivíduos perante o cenário atual justificam o aumento 

de eventos que prejudiquem a saúde mental. Além da interferência na saúde mental, o tempo 

prolongado em isolamento social reflete também na saúde física dos indivíduos, especialmente para 

aqueles limitados fisicamente (FEGERT et al, 2020). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir da autopercepção dos pacientes em seus depoimentos, a pandemia da COVID-19 

afetou: a mobilidade funcional, a adaptação protética, a prática de atividade física e a reabilitação dos 

pacientes amputados antes e durante a pandemia. A Telefisioterapia é uma estratégia inovadora e 
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contribui na manutenção da saúde e qualidade de vida da pessoa amputada. A partir dos relatos, é 

possível perceber os benefícios do teleatendimento para a população amputada. 

 

Palavras-chaves: Adaptação. Telefisioterapia. Exercício Físico. 

Keywords: Adaptation. Telerehabilitation. Exercise. 
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Diagnóstico em Saúde: a importância da interface Extensão e Pesquisa para 

desenvolvimento de ações de promoção em saúde específicas para as 

recuperandas do Projeto ELAS 

 

Health Diagnosis: The importance of the Extension and Research interface for 

developing specific health promotion actions for “ELAS Project” 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2020, o Projeto ELAS foi criado com o objetivo de desenvolver atividades para as 

mulheres privadas de liberdade da Associação de Proteção ao Condenado BH (APAC - BH), 

inicialmente remotas e síncronas considerando a pandemia do COVID-19 (FERREIRA, 2016).  

As ações previstas para desenvolvimento do Projeto ELAS foram inspiradas na missão 

institucional da PUC Minas, fundamentada no humanismo e no compromisso com a construção do 

Estado Democrático de Direito, além de se coadunar com os princípios previstos nos projetos 

pedagógicos dos cursos participantes de Fisioterapia, Psicologia, Direito, Filosofia, Enfermagem e 

Letras (BOTELHO, 2017). O projeto desenvolve ações de extensão inicialmente com as mulheres, 

sendo que seus familiares e a comunidade do entorno serão objeto de ação futura, na possibilidade de 

retorno presencial às ações de extensão (PUCMINAS, 2011). 

O desenvolvimento de estratégias para levantamento de informações epidemiológicas das 

beneficiárias do projeto foi necessário para que as ações em saúde pudessem ser desenvolvidas 
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3 Aluno extensionista do projeto APAC, do Curso de Fisioterapia no campus Coração Eucarístico. E-mail: 
gmartins1611@gmail.com. 
4 Aluna extensionista do projeto APAC, do Curso de Fisioterapia no campus Coração Eucarístico. E-mail: 
cunhajanainam@gmail.com. 
5 Doutora em ciências da saúde UFMG, Professora do Curso de Fisioterapia, no campus Coração Eucarístico. E-mail: 
pdayrell@gmail.com. 
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posteriormente, respondendo às demandas específicas desta população, reforçando o que Freire (1981 

apud ROSA, 2019, P. 132) postula, que “a primeira condição para que um indivíduo assuma um ato 

comprometido está em ser capaz de agir e refletir, ou seja, é preciso que seja capaz de estando no 

mundo, saber-se nele” (ROSA, 2019, p.132).  

Frente ao exposto, o objetivo do estudo foi conhecer as características das mulheres da APAC-

BH, denominadas recuperandas, no que diz respeito ao abandono do consumo do tabaco, a fim de 

promover ações de educação e saúde que favoreçam a implementação de estratégias na promoção de 

hábitos de vida saudáveis.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Considerando o relato dos gestores da incidência de mulheres fumantes, foi acrescido ao 

questionário aplicado pelas extensionistas do Curso de Fisioterapia e bolsistas do FIP-PUC Minas no 

projeto de pesquisa sobre o Levantamento dos Distúrbios do Sono nas recuperandas da APAC-BH 

(CAAE 38632620.3.0000.5137), o teste de Fagerström, que mede o grau de dependência à nicotina 

(EBBERT, 2006).  Esse teste foi aplicado a todas as recuperandas que participaram do estudo e é 

constituído de seis perguntas relacionadas: quanto tempo depois de acordar o indivíduo fuma, se ele 

acha difícil ficar sem fumar em lugares onde é proibido, qual horário é o mais prazeroso para fumar, 

o número de cigarros fumados por dia e qual o turno que o hábito tabágico é o mais frequente, 

finalizando com a relação da doença com o tabagismo. O esscore final varia de 0 a 10, sendo o maior 

valor relacionado à maior dependência.  

Presume-se que todo indivíduo fumante deve ter aferido o seu grau de dependência à nicotina, 

considerando que é essa dependência que dificulta o processo de abstinência, pois causa sintomas 

desconfortáveis. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à 

nicotina presente nos produtos à base de tabaco. De acordo com a Revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o tabagismo integra o grupo 

de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa (BRASIL, 2005). 

Ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo 

o mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021). Essa entidade aponta que o 

tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso 

direto deste produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo 

passivo (OMS, 2005).  
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3 RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados neste levantamento com 60 recuperandas do Sistema fechado da 

APAC-BH evidenciaram que 43,33% das mulheres que responderam aos questionários são fumantes, 

sendo que 60% apresentam elevada dependência à nicotina, 93% não relatam dificuldades de fumar 

em locais proibidos, apesar de 50% responderem que o cigarro que traz maior satisfação é o primeiro 

da manhã e 63% mesmo doente, continuam fumando.  

A partir do conhecimento desses dados, será possível planejar oficinas envolvendo ações de 

prevenção e conscientização através de palestras informativas para orientar às recuperandas quanto 

ao uso e dependência do cigarro. Esta ação proporcionará conhecimentos sobre a toxicidade do 

cigarro e a relação com as principais patologias geradas pelo vício, envolvendo-as na reprodução do 

conhecimento e na ajuda mútua para cessação do tabagismo. A intervenção precoce é fundamental 

para que haja conscientização, debate sobre o tema e cessação deste vício.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A democratização do conhecimento, a ampliação dos canais de interlocução com os 

segmentos externos da Universidade, a construção do saber de dentro para fora da academia são 

alguns dos aspectos que concebem a prática extensionista da Universidade, favorecendo o seu 

compromisso social frente à possibilidade de transformação da realidade. Essas atividades não se 

apresentam para os alunos como necessidade em si mesmas, o que de fato é inovador, é a forma como 

estão sendo implementadas, harmonizando o conhecimento técnico com o humanístico.  

Nesse sentido, o projeto vai em direção à formação de melhores profissionais de saúde 

exercendo uma abordagem integral e dialógica na aplicação das competências de atenção à saúde, 

cumprindo as diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão da PUC Minas, representando um eixo 

integrador para que as ações de promoção de saúde sejam para ELAS. 

 

Palavras-chave: Promoção de Saúde. Tabagismo. Pesquisa. Extensão Universitária. 

Keywords: Health Promotion. Tobacco. Research. University Extension. 
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Experiência de Extensão: a produção de vídeos de Educação em Saúde                       

para a comunidade afetada pelo crime da Vale 
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INTRODUÇÃO 

 

O rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, no ano de 2019, trouxe várias 

consequências para a população que utilizava da água do rio Paraopeba e do solo como meio de 

trabalho e sobrevivência, com destaque às comunidades indígenas, quilombolas e o acampamento 

Pátria Livre, que faz parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).  

No mesmo ano, foi proposto o Projeto Integrado de Educação em Saúde com o intuito de 

realizar ações educativas voltadas para essas comunidades. Ressalta-se que educação em saúde é um 

“processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação de temáticas 

pela população [...]. E ainda, um conjunto de práticas que contribui para aumentar a autonomia das 

pessoas no seu cuidado (...)” (BRASIL, 2006.s./p.).  

A pandemia do novo Coronavírus e o distanciamento social suscitaram a necessidade de os 

profissionais de saúde pensarem estratégias para compartilhar informações em saúde. Uma das 

possibilidades é o uso das mídias sociais, que têm se mostrado como um recurso importante para a 

propagação de informações.  

Devido às limitações de acesso às comunidades quilombola e indígena, imposta pelo atual 

momento epidêmico, o projeto precisou restringir suas atividades ao acampamento Pátria Livre. O 

 
1 Fisioterapeuta, Mestre em Educação em Diabetes, professora dos cursos de Fisioterapia e Medicina da Pontifícia 
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2 Médica ginecologista e obstetra, sanitarista, mestre em saúde pública e professora do curso de medicina da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: adinizdedeus@gmail.com 
3 Graduanda em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: cah1811@hotmail.com 
4Graduanda em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: 
juliamarques.fisioterapia@gmail.com 
5Graduanda em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: solanacampos19@gmail.com 
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método de intervenção utilizado foi a elaboração quinzenal de vídeos educativos, elaborados a partir 

de temas indicados pelos moradores do acampamento. Vale ressaltar a preocupação do grupo de 

discentes e docentes do projeto em utilizar nos vídeos uma linguagem que favoreça a comunicação 

como um processo de escuta, de troca e de diálogo, que contemple uma construção coletiva do 

conhecimento e cuidado em saúde.  

A metodologia utilizada mostrou boa aceitação pelos moradores do acampamento e está 

pautada no entendimento do educador e filósofo Paulo Freire (1982, citado por CECCIM, 2007, p 

32-47) que ressalta: "Então, eu falo contigo quando eu sou capaz de escutar. (...) é assim para um 

trabalho de educação em saúde (…). Se eu me convenci desse falar com, desse escutar, meu trabalho 

parte sempre das condições concretas em que o povo está”. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência dos extensionistas do Projeto 

Integrado de Educação em Saúde na criação de vídeos educativos para a comunidade do 

Acampamento Pátria Livre, localizado na cidade de São Joaquim de Bicas (Minas Gerais), como 

forma de adequação às novas demandas surgidas após a pandemia pelo COVID 2019. Além disso, 

buscamos favorecer a autonomia e protagonismo dos sujeitos no cuidado com a saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um resumo expandido da experiência de discentes e docentes de um projeto de 

extensão, com foco na educação como estratégia de promoção e autonomia no cuidado em saúde. 

Observando o aumento do uso de redes sociais, fez-se a opção de produzir vídeos utilizando o 

programa de edição Powtoon, o Google Meet para as reuniões semanais entre os extensionistas, 

orientadoras e moradores do acampamento, e o WhatsApp, como meio de compartilhar os vídeos na 

comunidade (Figura 1). 

 As reuniões semanais entre docentes, discentes e representantes do acampamento Pátria Livre 

tinham por objetivo compreender as demandas de saúde da comunidade, planejar as tarefas e construir 

coletivamente o material educativo. Os vídeos são encaminhados quinzenalmente, via aplicativo 

WhatsApp, para os moradores do acampamento Pátria Livre.  

Visando a uma maior qualidade do material produzido e melhor exploração do programa 

Powtoon, os extensionistas receberam uma capacitação realizada por estudantes de comunicação e 

do curso de Cinema e Audiovisual da PUC Minas.  
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Figura 1 – Apresentação inicial dos vídeos compartilhados 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

 

Prezando pela disseminação de informações em saúde pautadas pelo conhecimento científico, 

realiza-se um cuidadoso trabalho de busca em fontes oficiais, seguras e comprometidas com a 

veracidade dos dados. 

 

3 DISCUSSÃO 

 

A educação em saúde é uma estratégia utilizada para prevenir agravos em saúde e aumentar a 

autonomia nos cuidados individual e coletivo de comunidades, possibilitando a promoção de 

melhores condições de vida e saúde. Para isso, é necessário promover um amplo diálogo com a 

comunidade, a fim de identificar suas reais necessidades. Nesse sentido, poderão ser implementadas 

medidas efetivas e capazes de provocar mudanças com foco na emancipação de sujeitos autônomos 

engajados na transformação das próprias condições de saúde e qualidade de vida. Os projetos de 

extensão são uma forma efetiva de aproximação com a comunidade, visto que possibilitam a criação 

de um vínculo com ela, compreendendo suas principais demandas através do diálogo e troca de 

conhecimento (FERNANDES et al., 2016). 

Com a pandemia do COVID-19, fez-se necessário repensar as estratégias de comunicação 

com a comunidade do Acampamento Pátria Livre.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016, citado por CHAVES 

et al., 2018), cerca de 80,4% das famílias brasileiras utilizam o smartphone como principal meio de 

acesso à Internet.  Dessa forma, o celular surgiu como uma maneira de propagar informações em 

saúde de forma efetiva, ágil e dinâmica (CHAVES et al., 2018; DAVID; NAPOLI; LEMÕES, 2020). 

Essa ferramenta permitiu a comunicação entre os moradores do acampamento e os extensionistas, 

tanto para a realização das reuniões de planejamento semanais quanto para a divulgação dos vídeos. 
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No cenário mundial atual, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão 

cada vez mais inseridas no contexto da educação. As TDIC, em especial as redes sociais, permitem 

que a aprendizagem aconteça em qualquer local e de forma democrática, além de facilitar a 

comunicação e o conhecimento, rompendo barreiras tradicionais no processo de ensino. Na área da 

saúde, as TDIC contribuem para a criação de práticas interativas e democratizantes, mostrando-se 

excelentes aliadas à promoção de saúde através de estratégias educacionais, voltadas principalmente 

para a população mais vulnerável (CHAVES et al., 2018; SANTOS; FROTA; MARTINS, 2016; 

FARIAS, 2015). 

A estratégia de educação em saúde permite a autonomia dos indivíduos em relação à sua 

saúde, mas, para isso, é preciso que seja dialógica e reconheça os sujeitos em sua singularidade 

cultural e social. Utilizando-se de metodologias ativas, próprias da educação popular em saúde, a 

comunidade participa do processo e qualifica seus conhecimentos a partir da integração de saberes 

científicos, técnicos e populares (FALKENBERG, 2014; VASCONCELOS; CRUZ; PRADO, 2016). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com Falkenberg et al. (2014), a educação popular em saúde deve valorizar o 

conhecimento prévio da população e não somente o conhecimento científico. Nesse sentido, a 

produção de vídeos para a comunidade do acampamento Pátria Livre se mostrou exitosa, visto que o 

trabalho de elaboração compartilhada possibilitou que o conhecimento científico fosse colocado em 

diálogo com o saber da população local. O crescimento do uso das mídias sociais como ferramentas 

de disseminação de informações manifesta-se como um espaço oportuno para fomentar as ações de 

educação em saúde. 

 O crime da Vale afetou diretamente a população do acampamento, evidenciando 

vulnerabilidades e criando novas demandas de saúde pública que precisavam ser abordadas. Assim, 

a estratégia de educação em saúde, que foi viabilizada por meio das mídias sociais, mostrou-se eficaz 

no objetivo de dar autonomia e favorecer o protagonismo da comunidade no autocuidado com a 

saúde. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Filme e vídeo educativo. Infecções por Coronavírus. Redes 

Sociais Online. Relações Comunidade-Instituição. 

Keywords: Health Education. Instructional Film and Video. Coronavirus Infection. Online Social 

Networking. Community-Institutional Relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na prisão, as condições de confinamento são determinantes para o processo saúde-doença. A 

relação entre problemas e necessidades de saúde da pessoa que se encontra privada de liberdade dada 

a precariedade do sistema prisional pode acarretar inúmeros transtornos de saúde que se acrescentam 

aos pré-existentes, agravando-os, causando prejuízos maiores aos modos de vida dessa pessoa.   

Atualmente, no Brasil, o sistema carcerário convive com um quadro preocupante em relação 

à saúde (SOUZA, 2013). O aumento da população privada de liberdade, vivendo em precárias 

condições, torna o ambiente insalubre, de alto risco e favorável à proliferação de doenças. Segundo 

o SISDEPEN (Sistema de Informações do Departamento Penitenciário), plataforma de estatísticas do 

sistema penitenciário brasileiro que sintetiza as informações sobre a população carcerária, o 

aprisionamento feminino, no ano de 2000 a 2019, cresceu 37%, sendo que a abordagem para 

resolução dos problemas em saúde dentro do sistema comum ainda é insuficiente (SIDESPEN, 2021). 

Portanto, pelo fato de encontrar-se institucionalizada, a maioria da população carcerária torna-se 

física e mentalmente mais suscetível ao adoecimento, sobretudo ao sofrimento crônico, que gera 

desconforto físico e psíquico.  

 
1 Discente extensionista do Programa de Extensão Apenas Humanos, do curso de Fisioterapia no campus Coração 
Eucarístico. E-mail: eduardasmsa@hotmail.com. 
2 Discente extensionista do Programa de Extensão Apenas Humanos, do curso de Fisioterapia no campus Coração 
Eucarístico. E-mail: gabriela.pamela.v@outlook.com. 
3 Doutora em Ciências da Saúde (UFMG), Professora do curso de Fisioterapia, no campus Coração Eucarístico. E-mail: 
pdayrell@gmail.com. 
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A necessidade de observar o ser humano do ponto de vista de uma totalidade torna difícil 

desvincular a saúde física da saúde psíquica. Com relação à população feminina, os fatores que afetam 

a saúde ou os agravos de situações prévias encontram-se sobrepostos, tanto pela precariedade das 

condições atuais dos presídios brasileiros quanto pela presença de fatores relacionados à ambiência 

das instituições e às questões relacionadas ao gênero.  

O grupo de mulheres encarceradas encontra-se mais vulnerável ao adoecimento em 

comparação aos homens privados de liberdade. Além dos aspectos biológicos, existem também 

características vinculadas ao feminino, tais como sensibilidade, emoção, tristeza, angústia, dentre 

outros sentimentos, agentes estressores que contribuem para o comprometimento da saúde mental 

dessa população (CUNHA, 2010). Ao longo dos anos, com a humanização, o sistema prisional passou 

a assumir um papel mais educativo, visando a punir pela prática de crime e reeducar os indivíduos 

para que possam ser reinseridos na sociedade.  

A partir dessa ideia, em 1972, foi criado o método APAC (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados), uma associação sem fins lucrativos criada pelo advogado Mário 

Ottoboni, com o objetivo de ser um órgão parceiro da justiça nas formas de execução da pena, de 

acordo com as normas internacionais e nacionais sobre direitos humanos. “É o Método APAC que 

veio trazer condições ao condenado de se recuperar e ressocializar-se, tornando aquilo que parecia 

ser impossível de ser alcançado em realidade” (GUIMARÃES JÚNIOR, 2005, s./p.).  E, nesse cenário 

da pandemia da COVID-19, em agosto de 2020, foram realizadas virtualmente na APAC Feminina 

de Belo Horizonte, as ações previstas no Projeto de Extensão ELAS, com o objetivo de conhecer o 

perfil das mulheres encarceradas e propor intervenções visando a promoção da saúde e o retorno ao 

convívio social, contribuindo para a efetivação dos direitos da mulher privada de liberdade, 

promovendo ações que levem em consideração os processos de humanização e as especificidades do 

gênero.  

Todas as atividades desenvolvidas são voltadas para o fortalecimento do vínculo familiar, da 

qualificação profissional, para o incentivo da prática de atividades físicas regulares e o 

recondicionamento cardiorrespiratório. Quando autorizado o retorno às atividades presenciais, as 

ações serão realizadas no Centro de Reintegração Social Desembargador Joaquim Alves de Andrade. 

Na inviabilidade deste retorno, em consonância com as diretrizes da Política de Extensão 

Universitária (2006) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (2017) da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em estreita articulação com os projetos pedagógicos dos 

cursos participantes de Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Filosofia, Letras e Direito, as ações 

previstas no Projeto foram realizadas virtualmente e no formato síncrono inspiradas na missão 
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institucional da PUC Minas, fundamentada no humanismo e no compromisso com a construção do 

Estado Democrático de Direito (PUCMINAS, 2011).  

Uma das demandas, levantadas ao realizar oficinas conjuntas entre as extensionistas do curso 

de Fisioterapia e as recuperandas, foi a queixa de distúrbios do sono.  O objetivo deste estudo foi 

realizar um levantamento de distúrbios relacionados ao sono nesta população de recuperandas da 

APAC-BH. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Buscando responder a esta demanda, um estudo foi planejado visando a conhecer o motivo da 

queixa de insatisfação, envolvendo a qualidade e a quantidade de sono das recuperandas, através da 

aplicação da Escala de Epworth e questionário de qualidade do sono de PITTSBURGH modificado 

e desenvolvido um projeto de pesquisa sobre o Levantamento dos Distúrbios do Sono nas 

recuperandas da APAC-BH (CAAE 38632620.3.0000.5137) - (BERTOLAZZI, 2008).  

A hipótese é que o impacto da migração do sistema prisional comum para o Centro de 

Reintegração Social altera o ciclo circadiano, implicando baixa qualidade de sono e acarretando 

prejuízos nas atividades diárias. O planejamento deste estudo, em uma primeira etapa, envolveu a 

aplicação dos questionários enviados online, intervenções de educação em saúde abordando o tema 

“Higiene do sono” através de vídeo aulas e práticas de atividades físicas que corroboram para 

melhorar a qualidade do sono das recuperandas.  A segunda etapa da coleta de dados ainda será 

realizada envolvendo a análise de dados e a discussão dos resultados para que novas ações sejam 

planejadas. A participação das recuperandas nas Oficinas era ativa, sendo avaliada a taxa de resposta 

aos questionários, assim como a interação dialógica na realização das palestras educativas 

relacionadas ao tema.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A articulação entre o ensino e a extensão indica uma formação que se preocupa com os 

problemas da sociedade contemporânea, mas carece da pesquisa, responsável pela produção do 

conhecimento científico. Mediante as ações, as extensionistas do Curso de Fisioterapia reafirmaram 

a extensão universitária como parte da ação acadêmica, a formação de um aluno crítico e cidadão 

comprometido com a responsabilidade social discernindo a necessidade de integração da linha de 

cuidado e a apropriação de conhecimento e/ou técnicas, pelo aprendizado da utilização de 
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instrumentos de avaliação em pesquisa que auxiliam o diagnóstico em saúde e o estímulo da reflexão 

entre teoria e prática. 

 

Palavras-chave: Inclusão social. Pesquisa. Sono. Extensão Universitária 

Keywords: Social Inclusion. Research. Sleep disorders. University Extension. 

Apoio financeiro: PROEX (Extensionistas beneficiárias de bolsa). 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relato surgiu das vivências e desafios na implantação do projeto de extensão 

Acolher: uma visão humanizada do envelhecimento no primeiro semestre de 2021, vinculado ao 

Curso de Fisioterapia do campus de Poços de Caldas, cujo objetivo é promover a qualidade de vida e 

prática regular de atividades físicas em idosos, bem como promover a inclusão e vivência a 

intergeracional por meio de ferramentas digitais, possibilitando a troca de saberes e a convivência 

entre diferentes gerações.  

A humanidade vivencia, na atualidade, um fenômeno demográfico sem precedentes, o 

envelhecimento populacional.  O número de idosos era de 202 milhões em 1950, passou para 1,1 

bilhão em 2020 e deve alcançar 3,1 bilhões em 2100 (BRASIL, 2019). O envelhecimento da 

população brasileira acompanha a tendência global, mas o processo de envelhecimento populacional 

no Brasil é ainda mais rápido. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano 

 
1 Financiamento: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas (Pró-reitoria de Extensão – 
PROEX) 
2 Graduando em Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, e-mail: alinefc2708@gmail.com. 
3 Graduando em Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, e-mail: milani.fisio@gmail.com. 
4 Graduando em Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, e-mail: pcsfagundes@sga.pucminas.br. 
5 Graduando em Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, e-mail: viniciuszangiacomi@gmail.com. 
6 Orientadora, colaboradora, Professora Me., Curso de Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, e-mail: 
teresa@pucpcaldas.br. 
7Orientadora, coordenadora do Projeto. Professora Me., Curso de Fisioterapia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, 
e-mail: imaculada@pucpcaldas.br. 
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de 2019, mostram que a tendência de envelhecimento da população vem aumentando e estima-se que, 

para o ano de 2060, o número de idosos deva chegar a 25,5% da população brasileira.  

A transição demográfica acarreta a transição epidemiológica, o que significa que o perfil de 

doenças da população muda de modo radical, pois teremos que aprender a controlar as doenças do 

idoso. O perfil de doenças no idoso muda para o padrão de doenças crônicas. As doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte e incapacidade em todo o mundo, 

chegando a matar 57 milhões de pessoas a cada ano (OPAS, 2020).  

A atual pandemia da COVID-19 tem afetado, desproporcionalmente, as populações mais 

velhas. Uma das características da síndrome causada pelo SARS-CoV-2 é a severidade em pessoas 

mais velhas e naquelas com doenças crônicas preexistentes. O isolamento social foi uma estratégia 

imposta pelas atuais condições como medida para diminuir a disseminação do SARS-CoV-2, 

tornando-se sério problema de saúde pública. (ARMITAGE; NELLUMS, 2020). 

Atuar junto à população idosa e de meia idade, em um momento tão ímpar na história, é 

extremamente desafiador. O distanciamento social tem consequências negativas para as pessoas, visto 

que a atividade física incidental e a planejada tendem a diminuir, acarretando comprometimento da 

aptidão cardiorrespiratória, redução da força e massa muscular; a falta de convívio social aumenta o 

risco de transtornos mentais; a infinidade de notícias advindas da situação pandêmica atual podem 

fazer com que os indivíduos sintam ansiedade, solidão, medo, tédio, irritabilidade, sofrimento mental 

e sintomas obsessivo-compulsivos (FERNANDES et al, 2020). 

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. Dessa forma, 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).  

A Política de Extensão Universitária da PUC Minas preconiza a articulação entre o ensino, 

pesquisa e extensão visando à inclusão social, a formação cidadã e humanista e o desenvolvimento 

integral do ser humano, viabilizando uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. 

De acordo com 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.  
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Nesse momento pandêmico, toda a comunidade universitária foi isolada em suas residências, 

as atividades de ensino foram obrigadas a se reinventar, assim como as de pesquisa e extensão.  

Entretanto, os problemas sociais foram aumentando, demandando da Extensão Universitária ações 

inovadoras.  Fica clara a importância em criar ações que possam atender as demandas da população 

idosa e de meia idade, buscando a manutenção ou a recuperação da autonomia e independência 

funcional. Além disso, tais ações possibilitam a participação da comunidade acadêmica em demandas 

sociais, contribuindo para a transformação de docentes, discentes e população em processo de 

envelhecimento.  

É na Extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria da universidade com a 

comunidade. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi relatar as contribuições e os desafios da 

implantação do projeto de extensão Acolher: uma visão humanizada do envelhecimento na formação 

de estudantes do Curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Poços de Caldas. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O Projeto Acolher foi submetido e aprovado no Edital Proex 2020. Os discentes interessados 

em participar de suas atividades realizaram Seleção Ampliada de Extensionistas oferecido pela Proex 

de forma online. Foram selecionados 12 alunos extensionistas, 04 bolsistas e 08 voluntários. Para 

realização do projeto, encontros de planejamento entre extensionistas e coordenadora foram 

realizados semanalmente utilizando a plataforma unificada de comunicação e colaboração Microsoft 

Teams: 

•  Os encontros iniciais foram destinados à capacitação e à integração entre os envolvidos 

no Projeto.  

• Todos os extensionistas participantes realizaram curso on-line sobre telemonitoramento. 

• Os encontros objetivaram a discussão do cronograma de atividades a ser implantado, em 

um processo democrático de divisão de tarefas, levantamento de demandas, resolução de 

problemas, otimização de recursos e estratégias de intervenção. 

• Os convites para participação das atividades foram disparados para Grupos de Idosos já 

formados, como dos integrantes da Universidade Aberta da Maioridade, grupos de 

pacientes das clínicas de fisioterapia e psicologia, todos do campus PUC Minas Poços de 

Caldas.  

• Para viabilizar a comunicação rápida entre os membros da equipe extensionista, foi criado 

um grupo no WhatsApp, com todos os alunos selecionados e o coordenador do projeto (20 
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membros). Um segundo grupo foi criado com os idosos participantes (37 membros) do 

projeto para melhor comunicação e disponibilização de material informativo. 

• O projeto Acolher criou perfis nas redes sociais Facebook (156 membros) e Instagram 

(129 seguidores), objetivando maior divulgação e abrangência de suas atividades com 19 

publicações em ambas as mídias.  

• Durante o primeiro semestre de 2021, quatro encontros síncronos, lives, foram realizados 

sobre temas de interesse levantados por meio de pesquisa junto aos idosos do grupo de 

WhatsApp, tendo em média 30 participantes da comunidade externa e 20 da comunidade 

da universidade.    

• Criação de vídeos / orientações de exercícios físicos domiciliares, exercícios respiratórios 

e convivência entre diferentes gerações. 

 

Ressalta-se a importância da extensão para a Universidade, pois aproxima a comunidade 

acadêmica à realidade da comunidade, indo além dos muros da universidade e sendo um suporte 

permanente de transformação social e, assim, demanda interesse e comprometimento com o 

desenvolvimento humano, capaz de promover uma revolução da sociedade, através do tripé, ensino, 

extensão e pesquisa (LUZ; GUILLÉN, 2020). 

Como assinala o Plano Nacional de Extensão (2001), 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. É 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.  

Muito além das características fisiológicas, o processo de envelhecimento deve ser abordado 

de forma multidimensional: compreendendo a saúde física, mental, psicossocial, suporte familiar, 

autonomia e independência econômica. Não se trata apenas de que as pessoas idosas tenham saúde, 

mas que mantenham e se possível melhorem a sua qualidade de vida. (ARMITAGE; NELLUMS, 

2020). 

A pandemia e o distanciamento social trouxeram importantes reflexões sobre o papel da 

Extensão Universitária como ferramenta transformadora e expressão do compromisso social da 

universidade com a comunidade. Num momento de distanciamento social, viabilizar práticas que 

priorizem a manutenção de autonomia e independência em idosos é uma tarefa complexa que resulta 

em uma conquista social.  
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Ações de inclusão, aprendizagem, acolhimento são meios de instrumentalizar a população 

idosa em busca de cidadania e justiça social 

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. O Projeto Acolher 

proporcionou aos estudantes a oportunidade de intervir de forma positiva nas demandas mais 

complexas, promovendo o desenvolvimento de práticas colaborativas por meio da telessaúde.   

Além disso, a participação da comunidade interna e externa à Universidade ampliou as 

possibilidades de atuação dos estudantes, dos professores e do curso de Fisioterapia na comunidade 

em que estão inseridos, propiciando um maior conhecimento de práticas de orientação e 

monitoramento remotos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por mais desafiador que possa ser, as atividades desenvolvidas até o momento no projeto 

Acolher: uma visão humanizada do envelhecimento, reforçam a premissa de que é possível criar 

práticas por meio remoto que venham a contribuir para uma formação mais completa dos estudantes 

de fisioterapia, ampliar o espaço da sala de aula, favorecer a troca de experiências, a 

interdisciplinaridade, a intergeracionalidade, o desenvolvimento acadêmico e pessoal e permitir a 

intervenção social. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia. Inclusão. Envelhecimento. Extensão Universitária. 

Keywords: Physical Therapy. Inclusion. Aging. University Extension. 
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INTRODUÇÃO 

 

O hábito de praticar exercícios físicos é essencial para que as pessoas tenham um estilo de 

vida saudável e com boa qualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atividade 

física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelo corpo humano que requeira 

gastos de energia. Para promover saúde e bem-estar, é necessário que as crianças e adolescentes 

realizem uma média de 60 minutos de atividade física moderada por dia.   

Dessa forma, é necessário ressaltar a importância da prática de exercícios físicos para esses 

jovens, principalmente no cenário atual de pandemia por causa da COVID-19, em que a população 

se encontra, com o isolamento social. Essa prática, pode gerar inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento motor e neural, como melhora de força muscular, flexibilidade, coordenação 

motora, sistema cardiovascular e desenvolvimento da plasticidade cerebral. Além disso, pode ajudar 

a reduzir os níveis de hormônios estressantes no dia a dia desses jovens, pois há liberação de 

hormônios como a endorfina e dopamina que promovem a sensação de bem estar e relaxamento. Isso 

se mostra importante, sobretudo, num contexto em que ocorreu uma grande mudança na realidade 

dos estudos (passagem para a modalidade remota), que pode resultar em impactos negativos, como 

estresse e ansiedade na rotina dessa parte da população e consequentemente prejudicando o 

rendimento escolar.  

 
1 Graduanda em Fisioterapia na PUC Minas, campus Betim. E-mail: juliaimcardoso@hotmail.com. 
2 Graduanda em Fisioterapia na PUC Minas, campus Betim. E-mail: lu.paula@outlook.com. 
3 Graduanda em Fisioterapia na PUC Minas, campus Betim. E-mail: natilara2712@gmail.com. 
4 Graduanda em Fisioterapia na PUC Minas, campus Betim. E-mail: sarahelstnerlanza@gmail.com 
5 Orientadora do Projeto; professora no Departamento de Fisioterapia da PUC Minas. E- mail: colamarcom@gmail.com. 
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Para Silva e Costa Jr. (2011), “Um estilo de vida saudável requer que indivíduos e grupos 

adquiram e mantenham ações de promoção da saúde e prevenção de doenças durante todo o curso de 

vida.” (SILVA; COSTA JR., 2011, p.42). 

A ação extensionista voltada para a promoção de saúde apresenta a possibilidade para os 

jovens do projeto de associar a atividade física e o estilo de vida saudável com o ensino remoto. O 

público-alvo são crianças de um projeto de extensão da PUC Minas do Coração Eucarístico, chamado 

de "Enriquecimento da aprendizagem para desenvolvimento de altas habilidades". Ele tem como foco 

possibilitar o enriquecimento curricular através da verticalização do conhecimento, na modalidade de 

tutorias, desenvolvendo as potencialidades, trabalhando as relações inter e intrapessoais do público-

alvo, nos mais diversos campos de conhecimento. Dessa forma, o objetivo da ação extensionista 

conduzido pela Fisioterapia, dentro do Projeto, é ensinar as crianças diversas maneiras de como 

continuar praticando exercícios físicos em casa nesse cenário de pandemia.  

 

2 METODOLOGIA 

 

No início do primeiro semestre de 2021, a professora da disciplina de “Ações de Extensão”, 

do curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim, fez contato com vários projetos de extensão da PUC 

Minas para promover uma parceria entre os projetos e a disciplina. Nessa parceria, os graduandos 

acompanhariam as atividades de um projeto por um determinado tempo, para conhecer melhor as 

ações desenvolvidas e identificar demandas para o curso de fisioterapia.  

A experiência aqui relatada fala das atividades que foram desenvolvidas por um grupo de 

alunas que acompanharam o projeto “Enriquecimento da aprendizagem para desenvolvimento de 

altas habilidades”, do curso de Psicologia da PUC Minas Coração Eucarístico.  

Para Sá e Gomes (2015), “Entre as muitas recomendações da OMS, a saúde das crianças deve 

ser uma das preocupações primárias de qualquer sociedade. Sabe-se que a atividade física é essencial 

para a promoção da saúde da criança, como fator de estímulo ao crescimento e desenvolvimento” 

(SÁ; GOMES, 2015, p.1081). Pensando nessa perspectiva, para o desenvolvimento da ação 

extensionista no projeto, foi encaminhado um questionário, pela ferramenta Google Forms, com 

perguntas sobre o tipo e a frequência em que os alunos praticavam exercícios físicos antes e depois 

da pandemia, para avaliarmos o nível de atividade física dos alunos, no qual houve 33 respostas.  

Depois da análise dos dados informados no Google Forms, uma oficina foi programada 

baseada no perfil dos alunos. A intervenção foi realizada com as turmas nos períodos da manhã e da 

tarde no dia 10/05/2021. Teve uma duração com cerca de 50 minutos de ação e houve grande 
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participação dos alunos. No final da ação extensionista, foi aplicado um novo questionário de 

avaliação final, no qual obtivemos 27 respostas. 

 

3 RESULTADOS 

 

Inicialmente foi apresentada uma sequência de slides com informações sobre os benefícios e 

a importância do exercício físico na infância e na adolescência, para obter uma boa qualidade de vida, 

uma boa saúde física, mental e também como é benéfico para a atividade cerebral, tendo em vista o 

perfil cognitivo dos beneficiários do projeto. Em seguida, realizamos a atividade principal com a 

turma: jogar e movimentar. Esse jogo é em forma de um tabuleiro e foi uma dinâmica desenvolvida 

a partir de uma sequência das imagens de um dado com figuras a frente com sequencias de exercícios 

físicos e alongamentos. Com auxílio do dado, as crianças jogavam-no e o valor que era lançado 

correspondia à sequência de exercícios físicos e alongamentos os quais estas deveriam realizar 

naquele momento, em conjunto com toda a turma, que foi participativa e que realizava os exercícios 

que os colegas deveriam executar quando lançavam o dado. 

Na aplicação do primeiro questionário no Google Forms, realizado para conhecer o perfil dos 

alunos, foi possível perceber que a idade das crianças variou entre 9 a 12 anos, 75.8 % da turma é 

composta por crianças do sexo masculino e 24,2% é composta por crianças do sexo feminino, 81,8% 

da turma pratica exercícios físicos e 18,2% não realizam a pratica de exercícios físicos e 78,8% da 

turma relatou interrupção das atividades físicas por consequência da pandemia. Já no segundo 

questionário, realizado para obter um feedback dos alunos sobre a oficina realizada, 46,4% da turma 

consideraram a ação eficiente para a conscientização na mudança de hábitos, 57,1% da turma 

indicariam a pratica da ação extensionista para outros colegas e familiares, 50% da turma gostaram 

da ação extensionista com a turma da Fisioterapia no Projeto “Enriquecimento da aprendizagem para 

desenvolvimento de altas habilidades”. Sendo assim, é notável que houve grande participação da 

turma durante toda a realização da oficina proposta. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir dessa experiência, destacou-se a importância da atividade física na infância e na 

adolescência, devido aos grandes benefícios que essa prática oferece para o desenvolvimento motor 

e neural dos jovens. Somado a isso, o fato de as aulas estarem em modo remoto por consequência da 

pandemia, torna fundamental intensificar cada vez mais as informações sobre a importância da 

atividade física, como promoção de saúde para todos os indivíduos. Essa nova rotina, pode gerar 
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estresse, ansiedade e exaustão nos estudantes que passam por longos períodos assistindo aulas em 

uma única posição e frente aos aparelhos eletrônicos. Dessa forma, os exercícios físicos podem ser 

utilizados como um escape para que os alunos, se movimentem e sejam mais produtivos ao longo das 

aulas.   

Sendo assim, pode se concluir, que a intervenção contribuiu de forma positiva tanto para os 

alunos que desenvolveram a ação pois foi uma troca de experiência enriquecedora, visto que foi 

possível desenvolver a oficina como planejado com a interação das crianças, quanto para os 

beneficiários do projeto "Enriquecimento da aprendizagem para desenvolvimento de altas 

habilidades”, que tiveram um momento de aprendizagem sobre a importância da atividade física e o 

jogo como resultado final. 

 

Palavras- chave: Atividade física. Crianças. Adolescentes. Pandemia. Extensão Universitária. 

Keywords: Physical activity. Children. Teenagers. Pandemic. University Extension. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos e pesquisas revelam que o sistema carcerário brasileiro é precário, desumano 

e de caráter quase exclusivamente punitivo. Além da superlotação e de um quadro de insegurança 

vivenciado pela população carcerária, as prisões carecem de condições básicas de higiene. Esse 

cenário assume contornos complexos quando ainda se acrescenta o fato de que, geralmente, os 

presídios femininos conformam-se na mesma estrutura dos presídios masculinos, sem levar em conta 

que as necessidades das mulheres diferem das necessidades dos homens.  

No Brasil, é comum que os presídios femininos sejam instalações adaptadas, não diferente do 

que ocorre em outros países (CHESKYS, 2014). Em Minas Gerais, o perfil das mulheres presas 

condiz com a estatística nacional, e mais da metade da população carcerária feminina cumpre pena 

por tráfico de drogas (SANTOS, 2020). O abandono afetivo por parte de familiares é comum quando 

a encarcerada é a mulher, ao passo que, para os homens, as visitas, inclusive íntimas, são mais 

frequentes. É habitual que as mães percam a guarda dos filhos, encontrando imensa dificuldade em 

recuperá-la ao sair do cárcere, já que, para que isso ocorra, é recorrente os juízes requisitarem a 

apresentação de comprovante de residência fixa e emprego. Tais exigências são extremamente 

difíceis de serem cumpridas, dado o estigma de serem ex-presidiárias e as dificuldades de recolocação 

no mercado de trabalho, tendo em vista a baixa escolaridade e a formação precária (BRASIL, 2021).  

Para minimizar esses danos, a metodologia da Associação de Proteção ao Condenado (APAC) 

tem se voltado para o atendimento das mulheres encarceradas. O método é composto por doze 

elementos fundamentais, centrados na valorização humana e objetiva, através dos preceitos de 

disciplina, respeito, religião e ordem, promover a ressocialização das condenadas e a consequente 

redução dos índices de reincidência.  

 
1 Discente do Curso de Fisioterapia da PUC Minas / Coração Eucarístico. E-mail: eduardasmsa@hotmail.com. 
2 Discente do Curso de Fisioterapia da PUC Minas / Coração Eucarístico. E-mail: gabriela.pamela.v@outlook.com. 
3 Doutora em Ciências da Saúde (UFMG). Professora do Curso de Fisioterapia PUC Minas / Coração Eucarístico. E-mail: 
pdayrell@gmail.com. 
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A valorização humana consiste no resgate dos valores morais com os quais o indivíduo perdeu 

contato ao envolver-se na criminalidade. Ela envolve desde questões relacionadas à conscientização 

pelos atos criminosos cometidos e suas consequências, para as vítimas, suas famílias e até mesmo 

para os próprios familiares das recuperandas, ao uso de entorpecentes, à autoestima, aos sentimentos 

e relacionamentos, até a higiene pessoal, a organização do espaço e à criação de uma rotina para evitar 

o ócio e a acomodação que seriam decorrentes da falta de atividades no sistema prisional comum 

(FERREIRA, 2016).  

Em 2019, foi inaugurada a primeira unidade de Belo Horizonte no Centro de Reintegração 

Social Desembargador Joaquim Alves de Andrade, que funciona nos regimes fechado e aberto, com 

capacidade para acolher até 142 recuperandas. É nesse cenário de implantação da APAC Feminina 

de Belo Horizonte que se executam as ações previstas no Projeto ELAS, com o objetivo inicial de 

conhecer o perfil das mulheres encarceradas para propor intervenções com as recuperandas (nome 

dado às mulheres que são reeducadas dentro da metodologia apaqueana), visando a promoção da 

saúde e o favorecimento do processo de retorno ao convívio social. Para tanto, são desenvolvidas 

ações voltadas para o fortalecimento do vínculo familiar e a qualificação profissional das 

recuperandas, como também intervenções que as estimulem a se manterem ativas, a resgatarem a 

autoestima e o cuidado com seu próprio corpo, promovendo a humanização para reconstruir posições 

como mulheres dignas e cidadãs de direitos e deveres para com a sociedade (FERREIRA, 2016).  

A participação das extensionistas do Curso de Fisioterapia no Projeto ELAS foi iniciada de 

forma síncrona em agosto de 2020, conjuntamente com os alunos dos cursos de graduação da 

Psicologia e do Direito, sendo expandido, em 2021, com a agregação dos cursos de Enfermagem, 

Letras e Filosofia. A partir das principais demandas trazidas pelas recuperandas, como consequências 

da sobrecarga articular pela imobilidade durante tempo de permanência no sistema prisional comum, 

aliadas aos fatores psicológicos do encarceramento que acarretam dor, desconforto e desânimo, três 

extensionistas do curso de Fisioterapia da PUC Minas planejaram oficinas que objetivaram, através 

da prática regular atividade física supervisionada remotamente, o ganho da mobilidade, da força 

muscular e da redução da ansiedade. 

Todas as oficinas realizadas foram previamente agendadas e um banner on-line era enviado 

convidando-as para participar das atividades propostas, assim como o link de acesso pela plataforma 

Microsoft Teams. Tal estratégia possibilitou que a adesão à atividade fosse espontânea. A expectativa 

das extensionistas foi enorme considerando que, como o projeto foi implantado durante a pandemia 

da COVID-19, todas as imagens internas do local e das próprias recuperandas eram desconhecidas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Doze recuperandas participaram da primeira atividade síncrona, cujo tema era: “Viver bem 

com a coluna que você tem”. Foram apresentados, durante 30 minutos, slides e vídeos demonstrando 

os movimentos normais da coluna vertebral, abordando o conhecimento básico sobre anatomia, 

cinesiologia e biomecânica. A possibilidade de visualização da imagem das recuperandas e sua 

participação ativa, expondo suas dúvidas e relatando experiências prévias, possibilitou que as metas 

das oficinas fossem alcançadas rapidamente.  

A dinâmica de “mito ou verdade” foi realizada inicialmente com perguntas direcionadas à 

estrutura da coluna vertebral e às disfunções musculares. Exercícios foram propostos conjuntamente 

para que houvesse uma vivência dos movimentos normais da coluna vertebral (QASEEM et al., 

2017). O comprometimento, o interesse e o aprendizado pelo tema permitiram que as recuperandas 

reconhecessem que a coluna é um importante segmento corporal, que necessita de cuidado, 

considerando as variadas complicações.  

A interação dialógica possibilitou que as extensionistas exercitassem autonomia e a tomada 

de decisão para resolução dos questionamentos durante a oficina. A avaliação da atividade foi 

realizada pela observação do processo participativo das recuperandas e todos os objetivos propostos 

foram atingidos, reforçando a importância da capacitação e qualificação das alunas extensionistas, 

como também a reflexão sobre as estratégias de transferência de conhecimento. A articulação de 

saberes reforçou a indissociabilidade entre a extensão e o ensino nas ações desenvolvidas, sendo um 

facilitador para a programação dos encontros subsequentes com o mesmo tema para garantir novas 

devolutivas das beneficiárias. (PUC MINAS, 2011). 

Foram realizados mais outros dois encontros abordando o mesmo tema, entretanto, com 

dinâmicas diferentes priorizando a escolha das recuperandas. O segundo encontro foi iniciado com 

exercícios respiratórios para acalmá-las, com comandos de pensamentos positivos e exercícios de 

alongamento para preparar a musculatura de todo o corpo, seguido de exercícios para mobilidade e 

estabilidade da região torácica e cervical, enfatizando o número de repetições e séries que deveriam 

executar em outros dias. Uma outra estratégia adotada foi elencar uma recuperanda que explicasse o 

exercício e a outra o realizava, através da exibição concomitante de um vídeo produzido pelas 

extensionistas para facilitar a compreensão visual (GENEEN et al., 2017).  

O manejo frequente das ferramentas de tecnologia nos encontros com as recuperandas em 

atividades síncronas favoreceu o empoderamento das extensionistas para a utilização das novas 

estratégias de comunicação, aprendendo melhor a adequar a visualização das atividades propostas e 

até a organização de um roteiro adequado, redimensionando o tempo das atividades e exercitando 
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uma boa dicção para um claro entendimento da voz. A tomada de decisão para resolução de problemas 

com a internet foi outro motivador, criando rotinas e fluxos para migração de outros aplicativos. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de promoção de saúde na APAC propiciaram a conscientização e a interação entre 

os envolvidos, com a formação crítica dos extensionistas preparados para desmitificar a figura da 

criminosa enquanto ser essencialmente diferente, que carrega em si a característica da periculosidade, 

investindo-se em educação para os Direitos Humanos e em outros métodos para resolução dos 

conflitos, principalmente visando a melhora da qualidade de vida e favorecendo o conhecimento, que 

permite, de fato, a emancipação e a oportunidade de as pessoas escolherem novos caminhos para que 

sejam re (habilitados). 

 
Palavras chave: Inclusão social. Extensão universitária. Promoção à saúde. 
Keywords: Social Inclusion. University Inclusion. Health Promotion. 
Apoio Financeiro: Fomento da PROEX PUC Minas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS (2005) estabeleceu como o primeiro pilar do 

envelhecimento ativo, o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. A abordagem do 

envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e 

nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e auto realização. A participação 

social congrega a otimização de atividades relacionadas com a esfera social, como o emprego, a vida 

política, a educação, a arte e a religião. A segurança por sua vez reúne a ideia de proteção, dignidade 

e cuidados, atendendo particularmente as necessidades da população idosa. (RIBEIRO, 2012). 

Devido à pandemia causada pelo COVID-19, o Projeto de extensão PUC Mais Idade Unaí-

Betim, que é composto pelo principal grupo de risco do novo Coronavírus, e com o objetivo de 

garantir para os beneficiários do projeto ferramentas para um envelhecimento ativo, manteve a 

realização de suas atividades de maneira remota, utilizando-se de ferramentas digitais como 

WhatsApp e Google Meet.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste em uma análise e descrição do funcionamento, sedimentado nos pilares 

de envelhecimento saudável, do Projeto de extensão PUC Mais Idade Unaí-Betim, referente à 

 
1 Professor do Curso de Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) campus Betim. 
E-mail: evanirso-aquino@uol.com.br. 
2Graduando do curso de Fisioterapia pela PUC Minas campus Betim. E-mail: gesielvieirapereira@yahoo.com.br. 
3Graduando do curso de Medicina pela PUC Minas campus Betim. E-mail: hertiquiano2@hotmail.com 
4 Graduanda do curso de Enfermagem pela PUC Mins campus Betim. E-mail: belaguimaraes7@gmail.com. 
5 Graduanda do curso de Enfermagem pela PUC Minas campus Betim. E-mail: nathani.faria@sga.pucminas.br. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

808 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Betim, realizado de maneira virtual, no 

primeiro semestre de 2021.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao se pensar na estruturação das atividades exercidas no Projeto de extensão PUC Mais Idade 

Unai-Betim, é necessário entender o funcionamento estrutural e organizacional envolvido nesse 

processo. Com o intuito de promover um melhor funcionamento do Projeto, ocorrem reuniões 

semanais, com duração de uma a duas horas, com os extensionistas e o orientador, momento em que 

são debatidos o cronograma de atividades mensais, o andamento das atividades executadas na 

semana, a documentação das atividades e os objetivos e projeções para os beneficiários e os 

extensionistas envolvidos, levando sempre em consideração o desenvolvimento coletivo dos 

membros do Projeto e da comunidade em geral. 

No que tange à estruturação do cronograma de atividades, são trazidas, como pontos chaves, 

as demandas dos beneficiários, como o debate dos temas esclerose lateral amiotrófica (ELA), 

desigualdade social e sexualidade na velhice; temas relacionados a datas comemorativos (dia das 

mães, dia dos pais, festa junina e dias de finados); práticas físicas semanais; temas que envolvem o 

crescimento sociocultural, como tour virtual pelo Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, rodas de 

conversa sobre os estilos de época na literatura brasileira e oficinas de leitura; bem como ações que 

trabalhem a saúde física e mental dos membros do projeto.  

Já as oficinas, que ocorrem às terças e quintas-feiras, são estruturadas em: acolhida, 

apresentação e debate do tema do dia, momento descontração e avaliação da oficina. A acolhida tem 

como objetivo o bem-estar social e mental do idoso, momento em que é promovida a interação social 

entre os beneficiários. A apresentação e debate do tema do dia é o momento em que se trabalha, a 

depender da oficina, o bem-estar físico, mental, social, a participação e a independência dos 

beneficiários, a partir do debate de temas que abordam política, cultura e sociedade, bem como a 

realização de atividades físicas semanais. O momento de descontração visa a trabalhar a 

independência, a autorrealização e a dignidade da pessoa idosa, através de jogos e brincadeiras que 

promovam o raciocínio lógico, a proatividade e a participação ativa dos beneficiários. A avaliação da 

oficina é feita pelos idosos através de um questionário on-line em que é mensurado o nível de 

satisfação com a oficina, a pontualidade para inicia-las e termina-las, a importância do tema 

trabalhado, a qualidade do que foi exposto e o domínio dos extensionistas das atividades realizadas 

no dia.  
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É nítido que os idosos participantes do Projeto tiveram que se adaptar ao novo formato para 

continuarem a usufruir das atividades e benefícios proporcionados por ele. Dessa maneira, nas 

oficinas que ocorreram, perceberam-se fatores facilitadores e dificultadores em relação à frequência 

de participação dos beneficiários. Dentre os fatores facilitadores, é possível destacar: desejo crescente 

dos idosos de continuar participando do projeto e a busca por novos conhecimentos. Já entre os 

dificultadores, foi possível observar: dificuldades em relação ao manuseio das ferramentas digitais e 

problemas de instabilidade da rede de internet. Também pôde ser vista uma diminuição da frequência 

dos idosos, nas oficinas desenvolvidas. 

  

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, concluímos que as ações extensionistas são de extrema importância para 

o processo de assegurar aos seus beneficiários, em tempos de pandemia do COVID-19, uma 

alternativa às suas atividades antes exercidas que consiga promover um crescimento individual e 

comunitário com verdadeiro impacto.  

A estruturação do Projeto, embasada em preceitos do envelhecimento ativo e organizada de 

maneira a promover a maior qualidade das atividades, é um fator diferenciador nas ações que gerará 

ou não impacto positivo àqueles que estarão sujeitos a elas. Por isso se destaca o Projeto PUC Mais 

Idade Unai-Betim, que tem como um de seus pilares uma organização minuciosa e a busca frequente 

por qualidade.  Além disso, com as oficinas desenvolvidas, notou-se que, mesmo no regime remoto, 

os beneficiários do projeto continuam interessados em manter o vínculo e a busca por novos 

conhecimentos, o que ajudou muitos deles a passarem por esse momento tão delicado, que de maneira 

tão expressiva impactou diretamente a população idosa no que se refere a saúde mental, social e física.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. COVID-19. Saúde do Idoso.  
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INTRODUÇÃO 

 

A gagueira é um transtorno da fluência, caracterizado por interrupções involuntárias e atípicas 

do fluxo da fala, como pausas, bloqueios, repetições, prolongamentos e outras disfluências que 

prejudicam a produção de uma fala contínua, suave e rápida (BOHNEN et.al., 2017).  

O Fluex é um projeto do departamento de Fonoaudiologia da UFMG, de atuação 

fonoaudiológica nos transtornos da fluência, criado em outubro de 2019. Em 2020, em decorrência 

da pandemia da Covid-19, surgiu a necessidade de adaptar as ações do projeto, priorizando as ações 

remotas.  De acordo com Fernandes et.al. (2020), a utilização dos recursos digitais na saúde atende à 

demanda criada pela necessidade da manutenção do distanciamento social e também responde à 

transposição de barreiras geográficas, socioeconômicas e culturais que limitam o acesso aos serviços 

de saúde.  

O Projeto Fluex tem por objetivo conscientizar a população, por meio das mídias sociais, sobre 

os aspectos relacionados à gagueira.  

 

2 MÉTODOS 

 

Criação dos perfis @fluexufmg no Instagram e “Fluex Ufmg” no Facebook, para propagação 

de materiais digitais criados no software Canva e no Instagram. Os materiais são criados por alunas 

de Fonoaudiologia integrantes do projeto e revisados pela coordenadora do Fluex. Realização de 
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rodas de conversa destinadas a todo o público, professores, pais e adultos que gaguejam. As rodas de 

conversa foram realizadas por meio das plataformas Zoom e Google Meet, em encontros com duração 

de 1 hora.   

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

O perfil do Instagram foi criado em 2020 e o do Facebook em 2021. Neles, são feitas 

publicações semanais sobre temas relacionados à gagueira. Em decorrência da pandemia da COVID-

19, as ações nas redes sociais foram intensificadas e optou-se pela realização das rodas de conversa 

de forma virtual, visando à conscientização da população de forma remota, como alternativa ao 

distanciamento social.  

Nas rodas de conversa, foram abordados os seguintes temas: mitos e verdades sobre a 

gagueira, o que fazer e não fazer para ajudar na comunicação com uma pessoa que gagueja, bullying, 

fisiopatologia da gagueira, dados estatísticos e atualidades sobre o assunto.   

 

4 RESULTADOS 

 

O perfil do projeto no Instagram atingiu 62 publicações e 627 seguidores. Os 3 vídeos 

desenvolvidos na ferramenta “Reels” atingiram, juntos, a soma de 4.642 visualizações. No período 

compreendido entre 06 de maio de 2021 e 04 de junho de 2021, foram alcançadas 2.652 contas e 

obtidas 306 interações com o conteúdo publicado. O perfil do Facebook conta com 200 amigos, 20 

seguidores e 14 publicações. Os valores foram computados no dia 05/06/2021.  

Com relação às rodas de conversa, ao todo foram realizadas quatro rodas com um total de 31 

participantes. A primeira roda, direcionada aos pais de crianças que gaguejam, contou com três 

encontros, realizados entre 02 de setembro de 2020 e 16 de setembro de 2020, e quatro  participantes; 

a segunda roda foi direcionada aos profissionais da educação, contou com 09 participantes e foi 

realizada em três encontros, que ocorreram entre os dias 21 de outubro e 04 de novembro de 2020; a 

roda aberta ao público em geral foi realizada em um único encontro, no dia 27 de janeiro de 2021, e 

contou com 11 participantes; e a roda direcionada aos adultos que gaguejam foi realizada no dia 03 

de fevereiro de 2021, e contou com 7 participantes.  

Quanto ao feedback sobre as rodas de conversa, os participantes relataram que o evento 

apresentou de forma clara, objetiva e didática os conceitos relacionados à gagueira, além de trazer 

uma melhor compreensão sobre o assunto, diminuir os preconceitos e estereótipos que existem a 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

812 

respeito do indivíduo que gagueja e auxiliar no conhecimento de estratégias e formas de melhorar a 

comunicação com o indivíduo que apresenta gagueira.    

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os perfis do projeto nas redes sociais têm obtido boa aceitação pelo público e propiciado aos 

estudantes a experiência de elaboração de materiais informativos para a população em mídias digitais. 

As rodas de conversa contribuíram para a formação de estudantes de fonoaudiologia e para a 

disseminação de informações relevantes sobre a gagueira aos participantes.  

 

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Gagueira. Saúde. 

Keywords: Speech Therapy. Sttutering. Health. 
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INTRODUÇÃO  

 

A gagueira é um transtorno da fluência, caracterizado pela presença de pausas, bloqueios, 

repetições, prolongamentos de sons e sílabas e outros eventos que comprometem o discurso contínuo 

e suave da fala.  

O Fluex é um projeto de atuação fonoaudiológica nos transtornos da fluência do Departamento 

de Fonoaudiologia da UFMG, que iniciou suas atividades em outubro de 2019. Trata-se de um Projeto 

de Extensão que objetiva levar a atuação fonoaudiológica nos distúrbios da fluência para toda a 

população, independentemente da faixa etária, com abordagem terapêutica direta e indireta sobre a 

gagueira em um plano terapêutico intensivo. Além disso, visa a propagação do conhecimento a 

respeito da fluência e seus distúrbios com embasamento científico de forma clara e acessível para 

toda a sociedade, ampliar a formação do estudante de graduação em fonoaudiologia na respectiva 

área por meio da atuação com outros grupos como pais, profissionais da educação, saúde, a 

comunidade acadêmica e externa, dentre outras. 

 

2 OBJETIVO  

 

Apresentar as ações e resultados do Projeto quanto ao atendimento de qualidade e excelência 

em orientação nos distúrbios da fluência com um grupo de adultos que gaguejam, por meio de um 

programa terapêutico elaborado para intervenção de forma intensiva. Além disso, avaliar a eficácia 
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3Acadêmica de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: jessicanazareno1@gmail.com 
4 Acadêmica de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: nsfdsilva@gmail.com 
5 Mestre em Fonoaudiologia. E-mail: clinicahabilitar@yahoo.com.br 
6 Dr ª em Fonoaudiologia, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). E-mail: denise.bob@gmail.com. 
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pré e pós terapia com o programa adotado, que aborda como intervenção a tutoria e tratamento direto 

e indireto com estratégias voltadas para os transtornos da fluência, como no caso da gagueira que é 

foco deste trabalho. 

 
3 MÉTODOS  

 
Na primeira oficina de fluência, a chamada foi realizada por meio de folders, contato com 

instituições e grupos de apoio e, por fim, divulgação em redes sociais e chamadas por telefone. Após 

a seleção dos participantes, foi realizado: (1) acolhimento com exposição da proposta das oficinas e 

anamnese - história clínica; (2) registro da amostra de fala espontânea para avaliação da fluência 

(BONHEN et al., 2017); (3) questionário sobre a experiência do falante em gaguejar OASES 

(ANDRADE et al., 2019) e (4) questionários sobre a gagueira. Todos os participantes assinaram o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), concordando em participar e autorizando a 

utilização dos dados em pesquisas futuras. Em seguida, foram realizados 4 encontros semanais, de 3 

horas cada, nos quais foram desenvolvidas estratégias de conscientização, dessensibilização, 

modelamento da fluência e modificação da gagueira (BRAGATTO et al., 2012; ZACKIEWICZ et 

al., 2018). Ao final dos quatro encontros, os dados dos participantes foram coletados novamente, por 

meio dos mesmos instrumentos utilizados antes da oficina. Além disso, foram aplicados questionários 

de avaliação da oficina. 

  
4 DESENVOLVIMENTO  

 
Os encontros foram realizados em grupo de 6 participantes, semanalmente, sempre 

coordenados e mediados pela coordenadora do projeto. Outras oficinas que estavam programadas em 

2020 não ocorreram em decorrência do distanciamento social - COVID-19.  

 

Quadro 1 - Avaliação da fluência da fala 

Avaliação da fluência da fala 
 

Média (DV) 

Pré-oficina Pós-oficina 

Fluxo de palavras por min. 79,7 (35,6) 93,1 (44,3) 

Fluxo de sílabas por min. 146,8 (85,5) 161,1 (97,5) 

% de Descontinuidade de Fala 21,7 (12,9) 20,1 (8,1) 

% de Disfluências Gagas 13,3 (11,6) 11,1 (7,4) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.  
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Quadro 2 - Avaliação da experiência do falante em gaguejar (OASES-A). 

Avaliação da experiência do falante em gaguejar (OASES-A) 

 
Média (DV) 

Pré-oficina Pós-oficina 

Informações Gerais 2,9 (0,5) 2,7 (0,6) 

Suas reações à gagueira 3,2 (0,9) 3,1 (1) 

Comunicação nas situações diárias 3,1 (0,7) 2,8 (1) 

Qualidade de vida 3,2 (0,8) 2,8 (1,1) 

Total 3,1 (0,8) 2,9 (0,9) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

5 RESULTADOS  

 

A primeira oficina contou com 6 participantes do sexo masculino com média de idade 28 anos 

(DV=5,5), sendo que um participante não retornou para a avaliação final. No Quadro 1, foram 

descritos os resultados da avaliação inicial e final das amostras de fala, a média de porcentagem de 

descontinuidade de fala e disfluências gagas foram de 21,71(DV=12,95) e 13,38 (DV=11,67).  Após 

a oficina, as médias foram de 20,1 (DV=7,49) e 11,1(DV=7,41). A média das porcentagens da 

descontinuidade de fala e disfluências gagas apresentaram discreta diminuição no pós-oficina em 

relação em relação ao pré-oficina com menor diminuição do desvio padrão e variabilidade dos 

achados.  

Com relação ao grau de impacto total da gagueira avaliado pelo protocolo OASES, como 

apresentado no Quadro 2, a média do escore antes da oficina foi 3,15(DV=0,8), grau moderado a 

severo, e após a oficina de 2,94(DV=0,97), grau moderado, o que indica menor impacto impacto da 

gagueira de acordo com as percepções do grupo no pós-oficina. Foi observada, ainda, a diminuição 

no impacto da gagueira com relação aos outros componentes avaliados pelo protocolo OASES ao 

final da oficina, indicando melhora da qualidade de vida com relação a percepção e impacto da 

gagueira sobre a qualidade de vida. 

 

6 CONCLUSÃO  

 

A oficina promoveu a melhora da fluência dos participantes, quanto à diminuição da 

porcentagem de disfluências gagas, assim como a o grau de impacto da gagueira na qualidade vida. 

Estes relataram satisfação quanto à qualidade dos encontros e os pontos abordados. O trabalho 
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desempenhado pelo grupo de extensão também foi bem avaliado pelos participantes e pela docente 

responsável, observando-se a assiduidade e a qualidade do desempenho técnico no desenvolvimento 

e aplicação das intervenções.  

Os extensionistas relataram que o trabalho proporcionou uma visão mais crítica e reflexiva 

quanto ao trabalho sobre os transtornos da fluência, expandiu as possibilidades de aprendizado na 

área e atuação com abordagem em grupos terapêuticos. Além disso, o Projeto elaborado pela docente 

proporcionou mais uma possibilidade de trabalho extracurricular dentro da Universidade, 

estimulando o aprendizado e o crescimento da profissional para melhor desenvolvimento e 

aprimoramento da profissão.  

 

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Gagueira. Saúde. 

Keywords: Speech Therapist. Stuttering. Health. 
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RESUMO 

Com o intuito de assistir empreendimentos que tiveram impactos negativos com a pandemia decorrente da COVID-19, 
este trabalho objetivou impulsionar micro e pequenos empreendedores e empreendedores individuais, por meio de um 
planejamento estratégico, processos de criação e execução de planos e estratégias práticas, envolvendo o desenvolvimento 
de novas competências e habilidades em estudantes, por meio da sua participação em atividades de extensão. A 
metodologia envolveu a captação de empreendimentos e estudantes para aplicação do planejamento estratégico em cinco 
etapas. Os resultados parciais apontaram deficiências no ambiente interno dos empreendimentos de ordem administrativa, 
financeira e de comunicação, levando a um entendimento que a proposta do projeto tem representação significativa e 
resolutiva sobre seus partícipes.  
  
Palavras-chaves: Gestão. Estratégia. Processos. 

 

Applicability of Strategic Planning in Projects in the State of Roraima: An 

action to overcome the negative impacts caused by the COVID-19 pandemic 

 

ABSTRACT 

With the goal of assisting enterprises that had negative impacts during the pandemic resulting from Covid-19, this work 
aimed to boost micro and small entrepreneurs, as well as individual entrepreneurs, through strategic planning, process of 
creation and execution of practical plans and strategies, involving development of new skills and abilities in students, 
through their participation in extension activities. The methodology involved attracting businesses and students to apply 
the strategic planning in five stages. The partial results pointed out deficiencies in the enterprises’ internal environment 

in their administrative, financial, and communicative aspects, leading to an understanding that the project proposal has a 
significant and decisive representation for its participants. 
  
Keywords: Management. Strategy. Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2021, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, por meio da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico, tornou público 

edital de adesão ao Programa IF Mais Empreendedor Nacional voltado à execução de projetos de 

extensão tecnológica para o atendimento, apoio e orientação a Micro e Pequenos Empreendedores e 

Empreendedores Individuais. O Instituto Federal de Roraima, aderiu à chamada, e foi aprovado o 

presente trabalho, cujo objetivo é promover, por meio de um planejamento estratégico, processos de 

criação e execução de planos e estratégias práticas vista ao impulsionamento das empresas 

participantes, bem como o desenvolvimento de novas competências e habilidades nos estudantes, por 

meio do seu envolvimento em atividades de extensionismo. 

O presente trabalho encontra-se em andamento e seguirá até dezembro de 2021. Portanto, 

pautado nos objetivos, pretende-se aperfeiçoar a gestão de negócios das micro e pequenas empresas 

e /ou empreendedores individuais do estado de Roraima, no mercado atuante, com o foco específico 

de auxiliá-los a superarem os impactos sofridos na pandemia decorrente da covid19. O Projeto atuará 

pontualmente no que está relacionado ao planejamento estratégico, entendido como o processo de 

determinar políticas e programas, paralelo a criação de métodos adequados para alcançar os objetivos 

estabelecidos por uma organização. É um dispositivo estruturado que auxilia na tomada de decisões 

visando garantir o sucesso de uma empresa no contexto que está inserida (STONER, 1985). E 

fundamenta-se em estabelecer uma identidade organizacional, realizar uma análise de mercado, criar 

estratégias competitivas e métodos resolutivos para manter uma imagem de valor para o cliente e um 

negócio em situação competitiva favorável. (MOYSÉS FILHO et al., 2010). 

O desenvolvimento de um planejamento estratégico é visualizado como ferramenta 

imprescindível, por ser preditivo, condutor e orientador de uma empresa. Decourt, Neves e Baldner 

(2012, p. 9) explicitam que, “além de ser uma matéria importante na formação gerencial, é em sua 

essência, a base ou a camada de sustentação de um negócio [...]”.  

No atual contexto pandêmico, decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, criar um plano 

estratégico é criar uma posição estratégica no mercado, capaz de garantir um bom enfrentamento dos 

obstáculos em um cenário de riscos. É sobretudo, uma ação e atitude planejada, estruturada e 

organizada, o que prevê ainda o aperfeiçoamento das habilidades de gestão.  
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2 METODOLOGIA 

 

A execução do trabalho teve como estratégia inicial captar empresas, por meio de chamada 

pública, que comprovassem a necessidade de assessoria no ramo da gestão de negócios para 

alavancarem seu empreendimento. Paralelamente, foi aberto edital interno para captação de 

estudantes com conhecimento e capacitação nas áreas de gestão, marketing e empreendedorismo com 

o objetivo de inseri-los na equipe de assessoria sob a coordenação do projeto. 

Com as seleções realizadas, o Projeto seguiu para as ações de ambientação e está na etapa de 

aplicação do Planejamento Estratégico (P.E.) nos empreendimentos, seguindo cinco etapas: (1) 

definição do negócio e identidade organizacional; (2) análise do ambiente externo (por meio da 

identificação dos stakeholders) e dos cenários prospectivos, e a avaliação das cinco forças de Porter; 

(3) análise do ambiente interno, abordando os Fatores Críticos de Sucesso da organização; (4)  análise 

na Matriz Swot; (5) criação de Balanced Scorecard e de Plano de Ação. (MOYSÉS FILHO et al., 

2010).  

Para cada início de etapa, que ocorre na 1ª semana de cada mês, pretende-se desenvolver 

“estudo coletivo”, conduzido pelo coordenador com os estudantes para alcance do entendimento da 

finalidade do momento. A meta é cada estudante desenvolver o planejamento estratégico em um 

empreendimento, sendo responsável por todas as etapas, sob a orientação e supervisão da professora 

coordenadora da equipe.  

Na 2ª semana de cada mês, ocorrerá reunião com o empreendedor, com o objetivo de explicar 

a finalidade e coletar informações para a construção da etapa. Além disso, a reunião servirá para 

avaliação da etapa anterior desenvolvida. A 3ª semana de cada mês será destinada para o 

desenvolvimento da etapa, momento de produção exclusiva dos estudantes. Na 4ª semana de cada 

mês cada estudante apresentará, em reunião, a etapa construída ao empreendedor e o auxiliará a pôr 

em prática. A 5ª semana de cada mês será utilizada para fechamento de relatórios e frequências. 

Ao final da construção do P.E., para cada empreendimento, objetiva-se entregar uma versão 

consolidada das etapas, para que o profissional mantenha- se operacionalizando e conduzindo em seu 

negócio.  

 

3 RESULTADOS 

 

Os trabalhos iniciaram com uma ação de ambientação e observância do cenário dos membros 

para explicar os objetivos e processos das ações, bem como, perceber as dificuldades frente as 

atividades a serem desenvolvidos virtualmente (todo a distância em decorrência da necessidade de 
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distanciamento social decorrente da pandemia causada pela COVID-19). Prontamente, verificou-se a 

necessidade de incluir no projeto, parceiros na área de contabilidade e secretariado. O primeiro, para 

desenvolver uma viabilidade financeira para os empreendimentos que tiveram baixa no faturamento 

no último ano levando a risco de encerramento das atividades do negócio. O segundo, para garantir 

agilidade, organização e monitoramento da agenda e criação das salas de reuniões e grupos virtuais 

para o projeto. Na sequência, houve a criação do cargo de marketing digital para criação de conteúdo 

e publicidade das ações do projeto. Todas as alterações iniciais apontaram para o já predito no campo 

da Administração de Empresas no processo de planejamento, ou seja, o planejamento é permanente, 

mas flexível para oportunizar continuidade e mudanças para enfrentamento dos obstáculos. 

(CHIAVENATO, 2003). 

Seguindo as alterações necessárias, o próximo passo foi a operacionalização das novas 

funções com a criação de grupos em WhatsApp e salas virtuais para cada categoria de integrantes 

(equipe de assessoria e equipe de empreendedores), organização das agendas das equipes, criação de 

posts para apresentação da equipe de assessoramento e de lembretes de reuniões. Para o 

desenvolvimento do planejamento estratégico, os estudantes, sob a orientação e monitoramento da 

professora coordenadora, receberam um empreendimento para iniciarem os trabalhos. Foram 

conduzidos a conhecerem e estudarem os empreendimentos em suas ações e publicações realizadas 

em plataformas virtuais. 

Após duas semanas de estudo desses empreendimentos, alguns pontos foram observados com 

maior ênfase, como: “identidade organizacional não clara”, “dificuldades para operacionalização das 

tecnologias da informação”, “dificuldades financeiras e de gestão” e “falhas no processo de 

publicidade e propaganda”. Estes fatores surgiram como determinantes para o início da primeira etapa 

e demais do P.E., programado para ser aplicado de forma estruturada (pautada na abordagem de 

Moysés Filho et al., 2010) e assistida (acompanhada pela equipe do projeto).  

Com o trabalho ainda em andamento, espera-se contribuir para o ensino e aprendizagem dos 

alunos membros e para as empresas integrantes, almeja-se: formar uma identidade organizacional 

com criação de valor para o cliente, visibilidade da posição do empreendimento no mercado atuante 

e fixação de estratégicas e ações de gestão resolutivas por meio da ferramenta alvo desse trabalho. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

No desenvolvimento do planejamento estratégico, exige-se um trabalho estruturado e assistido 

por todos os envolvidos, de forma que seja gerada, se necessária, a aplicação de medidas de 

intervenção de acordo com a complexidade de cada situação surgida no decorrer do trabalho. Formar 
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uma identidade organizacional, de forma que o empreendedor, sua equipe e seus clientes percebam a 

missão, a visão e os valores do negócio, é fundamental. Da mesma forma, conduzir a uma análise do 

ambiente externo e interno, com vias de explicitar os pontos positivos e negativos, ameaças e 

oportunidades relacionados a vida da empresa, é imprescindível. 

Um trabalho nesta dimensão propiciará ao estudante o aperfeiçoamento e aquisição de novas 

habilidades por estarem todo tempo envolvidos com ações de ensino, pesquisa e extensão. Enquanto 

que, para os empreendimentos, anseia-se o aprimoramento das habilidades de gestão e, sobretudo, a 

criação de uma imagem de valor do negócio para o cliente e um empreendimento em situação 

competitiva favorável no mercado atuante. Em contrapartida, o Projeto reforçará́ o compromisso 

social do Instituto Federal de Roraima com os arranjos produtivos locais no atual contexto pandêmico. 

 
Área de conhecimento: 6.02.01.00-2 Administração de Empresas 
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INTRODUÇÃO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são causadas por diversos agentes etiológicos, 

sendo que sua transmissão ocorre principalmente através do contato sexual com indivíduos que 

estejam infectados e, eventualmente, pode ocorrer através do contato com sangue ou secreções 

contaminadas ou de forma vertical, da mãe para o filho, durante a gestação, parto e/ou amamentação 

(BRASIL, 2015).  

Considerada um problema de saúde pública devido às consequências causadas não apenas no 

âmbito da saúde, mas também no âmbito social, econômico e cultural (PINTO et al, 2016), as IST 

recuperaram sua importância no cenário mundial após a epidemia de HIV/AIDS e atualmente existem 

cerca de 37,6 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV-AIDS, entre eles, mais de 10 milhões 

encontram-se na faixa etária entre os 15 e 24 anos (BRASIL, 2020).  

Diante disso, surgiu o Projeto de Extensão “Coletivo ISTeja Prevenido”, um projeto 

multidisciplinar, que atua dentro do campus Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), desde 2017, tendo como objetivos desenvolver ações de promoção e prevenção das 

IST no âmbito universitário, e estimular o protagonismo juvenil na comunidade universitária. As 

 
1 Acadêmica de Medicina na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Cascavel. E-mail: 
vicmedeiros96@gmail.com.  
2 Acadêmico de Enfermagem na UNIOESTE campus Cascavel. E-mail: joabe123balestre@gmail.com.  
3 Acadêmica de Enfermagem na UNIOESTE campus Cascavel. E-mail: laaurabonatto@gmail.com.  
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ações tiveram como público-alvo inicial, os jovens universitários, e para alcançar um número maior 

de jovens, faixa etária de maior incidência das IST na atualidade, estendeu-se às ações para 

comunidade externa. 

A evolução tecnológica ocorrida na última década facilitou o acesso às informações e ao 

conhecimento, estimulando a mudança de comportamento e atitudes, principalmente na população 

jovem. Hoje, observamos uma vulnerabilidade às IST nesta faixa etária, que pode ser atribuída à não 

compreensão das informações disponíveis sobre as IST e as medidas de proteção, como o uso do 

preservativo (SPINDOLA et al, 2017).  

Dessa forma, o presente trabalho objetiva relatar a ação de prevenção às IST, realizada pelos 

acadêmicos do Projeto ISTeja Prevenido, nos bares e baladas noturnas do Município de Cascavel/PR, 

que são frequentados pelos jovens. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo, acerca de uma ação de educação em saúde 

realizada em bares e baladas de Cascavel. A ação foi realizada no dia 30 de novembro de 2019, 

véspera do Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado no dia 01 de dezembro, o mês “vermelho”, 

dedicado a ações de combate ao HIV/AIDS, período no qual, são realizadas diversas ações no 

município direcionadas à prevenção das IST. 

O público-alvo desta ação foi jovens na faixa etária de 18 a 26 anos, frequentadores dos 

estabelecimentos e baladas noturnas, localizados na Rua Paraná, no município de Cascavel/PR. 

Para realização desta ação, realizou-se contato prévio com todos os estabelecimentos 

localizados na área da ação, e estabeleceram-se as atividades que seriam desenvolvidas, considerando 

o fluxo de pessoas no local e a dinâmica dos estabelecimentos. 

Dessa forma, estabeleceu-se que seriam realizadas as seguintes ações:  

 

1) Distribuição de folders e preservativos para os jovens, dentro e fora dos 

estabelecimentos;  

2) Identificação da ação dentro dos estabelecimentos utilizando cartazes decorativos e 

disponibilizando preservativos e  

3) Divulgar os serviços disponíveis para dúvidas sobre as IST. 
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Com o intuito de despertar a curiosidade do público-alvo, os membros do projeto foram 

fantasiados, tendo como adorno principal os preservativos. A preparação dos estabelecimentos foi 

realizada no final da tarde, e por volta das 20h, os integrantes do projeto iniciaram a atividade. Durante 

a distribuição do material educativo e preventivo, também pode-se esclarecer dúvidas.  

Após realizada a atividades com os jovens que estavam nos estabelecimentos e nas calçadas, 

o trabalho foi iniciado dentro da casa noturna HELL Sin Lounge, que permitiu que o ambiente fosse 

decorado (espaços abertos, pista de dança e banheiros) e durante a programação da noite, o DJ cedeu 

espaço para que os integrantes do projeto fizessem uma explanação sobre a ação que havia sido 

desenvolvida.  

O material educativo (cartazes e folders) e os preservativos foram fornecidos pelo parceiro do 

projeto, o Centro Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP), centro de referência no 

combate às IST de Cascavel e dos 24 municípios pertencentes à 10ª Regional de Saúde do Paraná. 

 

2.2 Referencial Teórico  

 

As políticas globais e nacionais de resposta à AIDS enfatizam, entre outras estratégias, a 

prevenção combinada como instrumento para redução da circulação do HIV e outras IST nos 

segmentos populacionais, objetivando a interrupção de sua cadeia de transmissão. Entretanto, para 

compreender a efetivação da prevenção combinada, cabe abordar o lugar atribuído ao uso do 

preservativo no conjunto de estratégias empregadas (GONÇALVES et al., 2020).  

A oferta de preservativos apresenta protagonismo tanto entre profissionais de saúde como 

entre a população, sendo uma das metodologias de prevenção de maior difusão, visto sua política de 

distribuição universal. O acesso gratuito e sua ampla disponibilidade favorecem seu alcance a locais 

distantes dos órgãos públicos, movimentando uma rede ampla de atores sociais (MONTEIRO; 

BRIGEIRO, 2019; BRASIL, 2008), na qual o Coletivo ISTeja Prevenido se insere. Dessa forma, os 

preservativos podem chegar em locais nos quais a cobertura de serviço, dos pontos de distribuição 

não se faz presente. Além de ser uma tecnologia de barreira, o preservativo também funciona como 

um símbolo de prevenção, lembrando às pessoas acerca da possibilidade de infecção ou dinamizando 

conversas acerca da AIDS, das IST e da importância da prevenção (BRASIL, 2008). 

Nesse cenário de enfrentamento das IST, o Projeto de Extensão, como espaço de produção do 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes, permite interligar 

a Universidade com as demandas presentes na população, buscando contribuir na busca de soluções 

de debilidades sociais de uma determinada comunidade (RESENDE; TEIXEIRA; SOUZA, 2019), 

atuando como um recurso necessário para articular ações e aplicá-las de formas úteis, possibilitando 
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uma troca de valores entre a universidade e o meio, levando conhecimentos e assistência à 

comunidade e ao mesmo tempo aprendendo com os saberes dela advindos (SOUSA, 2000).   

À luz de tais concepções, o Coletivo ISTeja Prevenido traçou como estratégia de alcance da 

população jovem local a distribuição de preservativos, juntamente com orientações sobre prevenção 

de todas as IST, em ambientes nos quais há grande circulação do público alvo, objetivando disseminar 

além de informações, necessárias para que possamos promover a saúde da população, mas também 

distribuir preservativo que configura como um recurso eficaz, de baixo custo e de fácil 

empregabilidade na do HIV e das demais IST. 

  

3 RESULTADOS 

 

Nesta ação, foram distribuídos cerca de 800 (oitocentos) preservativos externos e internos (em 

maior quantidade, os externos), incluídos nesse número aqueles utilizados para decoração dos 

banheiros nas casas noturnas. O público alcançado tinha entre 16 e 35 anos, de diferentes gêneros. 

Houve diferentes reações entre os diferentes grupos abordados, os homens cisgênero heterossexuais, 

ao mesmo tempo que se mostravam mais receptivos ao assunto, em comparação às mulheres 

cisgênero, também tendiam a um comportamento jocoso. As mulheres e homens cisgênero 

homossexuais foram, de maneira geral, receptivos a ouvir sobre o assunto, assim como a compartilhar 

experiências próprias. Tanto homens quanto mulheres cisgênero resistiam a aceitar as camisinhas, 

grande parte dos homens argumentavam, em tom de piada, que o sexo sem o preservativo é mais 

prazeroso, enquanto as mulheres afirmavam que, por estarem em um relacionamento estável, a 

camisinha não era necessária, ou não aceitavam por vergonha. Todavia, os homens cisgênero foram 

quem mais aceitaram os preservativos. Não há dados em relação a pessoas transexuais, uma vez que 

isso não foi questionado às pessoas abordadas. 

Na casa noturna Hell Sin Lounge, ao subirem no palco durante a programação para passar 

informações a respeito do uso de preservativos e a importância dessa prática frente à crescente onda 

de jovens infectados por doenças transmissíveis, os integrantes do Coletivo conseguiram alcançar um 

grande público. O uso de fantasias destacou os integrantes do projeto, despertando curiosidade e 

abrindo a possibilidade do diálogo, principalmente quando os integrantes eram convidados a 

participarem de fotografias.  

A maioria dos jovens abordados desconhecia o significado da data 1 de dezembro e o 

funcionamento dos centros de referência em Cascavel, como o CEDIP e demais instituições às quais 

poderiam recorrer. Acerca dos testes rápidos, poucos tinham conhecimento de como eram feitos e 

onde poderiam ser realizados. Especificamente homens cisgênero apresentavam postura indiferente, 
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argumentando contra a necessidade de realizar os testes com frequência, pois “só está doente quem 

testa positivo”, porém, de maneira geral, todos foram receptivos às informações fornecidas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de ações como esta são imprescindíveis para a disseminação do conhecimento 

adequado sobre as IST, com destaque para HIV/AIDS, visto que a população jovem brasileira 

apresenta aumento na incidência dessas infecções, em relação a outras faixas etárias, e precisamos 

utilizar uma linguagem que possibilite a mudança de atitude, e não apenas a transferência de 

conhecimento. 

Dessa forma, acreditamos que as ações direcionadas para os jovens, que são desenvolvidas 

por outros jovens, e realizadas dentro do ambiente jovem, onde estes se encontram, possam ser o 

caminho para o diálogo, a conscientização e o rompimento dos paradigmas que possam existir nesta 

faixa etária.  

Destacamos também a importância na formação acadêmica dos jovens, os quais, ao 

protagonizarem nesta ação de extensão, se fortaleceram dentro da sua área de atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis. HIV. Prevenção primária. Educação em 

saúde. 
Keywords: Sexually transmitted infection. HIV. Primary prevention. Health education. 
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INTRODUÇÃO 

 
A partir da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março 

de 2020, devido à COVID-19, surge a urgência da busca por alternativas para minimizar as 

repercussões consequentes desse contexto, especialmente para a população mais vulnerável: os idosos 

residentes em Instituições de Longa Permanência.  

 Resultado da insuficiência de ações dedicadas à população idosa institucionalizada 

(FREITAS, 2020), o Projeto de Extensão “PUC no Lar” iniciou suas ações em abril de 2020, com o 

objetivo de apoiar as Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) de Minas Gerais e 

minimizar os impactos da pandemia.  A Extensão Universitária cumpre seu papel de transformação 

social, ao investigar e colaborar para o suprimento das demandas dessas instituições.  Esse trabalho 

retrata uma ação de extensão financiada pela Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas, cujo objetivo 

é relatar as contribuições do projeto PUC no Lar, na formação dos extensionistas participantes.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Referencial Teórico  
 

A COVID-19 se apresenta de forma mais grave nos portadores de doenças crônicas, fazendo 

com que os idosos institucionalizados sofram impacto importante, em decorrência da fragilidade e 

 
1 Egressa do curso de Fisioterapia da PUC Minas, campus Betim. E-mail: vitorianunes4898@gmail.com. 
2 Acadêmica do curso de Enfermagem da PUC Minas, campus Betim. E-mail: jgralmeida28@gmail.com. 
3 Acadêmico do curso de Fisioterapia da PUC Minas, campus Betim. E-mail: marcoaureliosrm@gmail.com. 
4 Dr.ª em Enfermagem. Docente do curso de Medicina da PUC Minas, campus Betim. E-mail: nataliahorta@pucminas.br. 
5Me. em Ciências da Reabilitação. Docente do curso de Fisioterapia da PUC Minas, campus Betim. E-mail: 
tatiana.barral@yahoo.com.br 
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comorbidades associadas (NUNES et al., 2020). A pandemia torna-se ainda mais prejudicial às ILPI, 

devido à alta vulnerabilidade do público idoso, à necessidade de cuidados individualizados e 

permanentes e às peculiaridades inerentes à uma residência coletiva, como é o caso das ILPI. 

(MORAES et al., 2020) 

Ao proporcionar a participação ativa dos discentes no enfrentamento à pandemia junto às 

ILPI, a extensão universitária pode colaborar para a resolução de problemas sociais e para o 

aperfeiçoamento profissional dos alunos (FERNANDES et al., 2012; FORPROEX, 2012), apoiando 

o alcance das competências previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). O modelo 

tradicional de ensino passa por constantes transformações derivadas da necessidade de maior inclusão 

do educando em seu próprio processo de aprendizagem, além de se considerar a importância de maior 

aproximação do estudante com a realidade social (FERNANDES et al., 2012; VIEIRA; ALMEIDA, 

2020). O protagonismo do discente em sua educação e o contato deste com a sociedade são capazes 

de colaborar para uma melhor formação técnica e humanística (VIEIRA; ALMEIDA, 2020).  

As DCN preveem habilidades e competências necessárias aos profissionais da área da saúde, 

otimizando a atenção dispensada à saúde da população (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002, BRASIL, 

2014). A Extensão Universitária contribui para a melhora da qualidade da educação no ensino 

superior, por meio de metodologias que estimulam a autonomia do aluno e a interação entre a 

universidade e os demais setores da sociedade. Logo, ressalta-se a importância do estímulo aos 

projetos de extensão, em busca do alcance dessas competências. Assim, o objetivo deste trabalho é 

apresentar o Projeto de Extensão PUC no Lar e relatar as contribuições na formação acadêmica e 

pessoal dos extensionistas. 

 

2.2 Metodologia 

 

Participaram do projeto 15 alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Engenharia de 

Energia, Fisioterapia, Medicina e Sistemas de Informação, coordenados por dois docentes. Os 

beneficiários foram idosos institucionalizados, sua rede sociofamiliar, profissionais e gestores das 

ILPI dos municípios de Betim, Belo Horizonte, Contagem, Mateus Leme, Ouro Preto e Santa Luzia, 

no estado de Minas Gerais. 

As ações se iniciaram em abril de 2020, de forma remota, por meio de plataformas virtuais de 

comunicação. Os extensionistas foram capacitados através de fundamentação teórica acerca dos 

assuntos pertinentes à realidade vivenciada nas ILPI. O levantamento de temas para serem abordados 

junto às instituições partiu de orientações de órgãos competentes e das carências observadas e 
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relatadas pelos profissionais atuantes nessas instituições, sendo as discussões sempre apoiadas pela 

melhor evidência científica disponível.  

Os extensionistas foram distribuídos em dois grupos: "bastidores" e "linha de frente". A equipe 

dos bastidores realizou buscas bibliográficas para elaboração de resposta às dúvidas da equipe das 

ILPI referentes ao novo Coronavírus e publicou vídeos informativos em formato de material 

audiovisual nas redes sociais. A linha de frente promoveu reuniões semanais com os profissionais das 

instituições e com a rede sociofamiliar dos idosos institucionalizados, compartilhando informações e 

vivências acerca da pandemia com os sujeitos envolvidos.  

Os encontros tiveram como temas principais: o manejo, prevenção e detecção precoce dos 

casos de COVID-19 nas ILPI, cuidados assistenciais oferecidos pela equipe multidisciplinar, impacto 

orçamentário da COVID-19 nas ILPI, mitos e verdades sobre a vacinação contra a COVID-19 e 

demais temáticas levantadas pelas instituições. Foram também planejados encontros dedicados à 

saúde mental dos funcionários das ILPI, com discussões voltadas ao apoio e superação dos 

sentimentos negativos relatados pelos profissionais, derivados do contexto pandêmico. Foram 

elaborados encontros com a presença de familiares e amigos dos residentes, da equipe do Projeto e 

dos profissionais das ILPI, promovendo uma oportunidade para o fortalecimento de vínculo, troca de 

informações e compartilhamento de experiências.   

O PUC no Lar viabilizou contato virtual entre extensionistas e residentes das instituições, por 

meio de chamadas de vídeo.  Além disso, foram elaboradas e disponibilizadas cartilhas de atividades 

educativas e interativas para serem implementadas junto aos idosos, com o apoio dos profissionais e 

cuidadores. Foram realizadas, também, duas lives musicais com participação de idosos residentes e 

seus familiares. 

Ao longo de todo o Projeto, ocorreram reuniões semanais entre os extensionistas e a 

coordenação, com o objetivo de oferecer capacitação, orientação de leituras e discussões sobre os 

temas que seriam abordados na semana seguinte. Além de formação técnica alinhada ao 

conhecimento científico, houve preocupação com a qualificação ética e humana para que os alunos 

pudessem se preparar para os encontros, demonstrando não apenas competências técnicas, mas 

também empatia e solidariedade diante das dificuldades encontradas pelo público-alvo. 

 

3 RESULTADOS  

 

O projeto PUC no Lar foi conduzido ao longo do ano de 2020 e promoveu 26 encontros 

virtuais com 42 ILPI participantes, sendo os encontros realizados semanalmente. Além disso, foram 

elaboradas 12 cartilhas e 142 vídeos de resposta a partir das dúvidas trazidas pelos participantes. Esse 
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material pode ser anexado no canal do projeto PUC no lar no YouTube (PUC NO LAR - YOUTUBE). 

A equipe das ILPI participantes, incluindo gestores, profissionais de nível superior e os cuidadores, 

pôde ampliar seus conhecimentos, esclarecer suas dúvidas, compartilhar suas angústias e 

dificuldades.  

Os extensionistas e professores do Projeto realizaram também videochamadas com os idosos 

residentes, indicados pelos profissionais da ILPI, de forma a minimizar a sensação de isolamento e 

promover o contato intergeracional. Ademais, foram realizadas duas lives musicais no YouTube, com 

a presença de idosos, equipe de funcionários e familiares. Essas lives foram organizadas com o 

objetivo de promover a socialização dos idosos em duas datas, anteriormente bastante movimentadas 

nas ILPI, que foram o Dia Internacional do Idoso e o Natal. Os idosos sugeriram músicas que 

gostariam de ouvir, bem como puderam fazer apresentações on-line de canções que eles mesmo 

ensaiaram ao longo dos dias que antecederam os eventos.  

Ao final do Projeto, realizamos um encontro de avaliação, no qual os participantes puderam 

destacar as contribuições das ações, inclusive solicitando a continuidade das atividades em 2021, 

visto que os desafios impostos pela pandemia ainda persistiriam.  

Quanto aos extensionistas, sua capacitação, através da leitura de documentos oficiais e artigos, 

para a produção dos vídeos e dos encontros, possibilitou o entendimento prévio da complexidade e 

subjetividade da realidade vivenciada nas ILPI antes e durante a pandemia, no contexto social, 

político e econômico. O contato com essa realidade contribuiu para que o extensionista desenvolvesse 

as competências de aprimoramento e educação permanente, estando sempre atento às necessidades e 

diversidades de cada comunidade e de cada indivíduo (FAVERO; SARRIERA, 2009). Além disso, 

as ações realizadas no Projeto estimularam a formação humanística dos acadêmicos participantes, em 

relação aos aspectos acadêmicos e pessoais, em consonância com as DCN dos Cursos da Saúde. 

 A construção das reuniões pela equipe foi dividida em busca bibliográfica, seleção e 

sistematização das informações para debate e desenvolvimentos dos temas escolhidos. A busca e 

seleção das evidências científicas e o desenvolvimento dos temas proporcionaram aos alunos 

experiência de administração e gerenciamento, além da tomada de decisão pautada na ciência.  

O envolvimento do discente com temas relevantes da atualidade reforça a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, tornando aplicável o conhecimento adquirido no meio universitário, 

e legítimo, o conhecimento adquirido no meio comunitário (SILVA; RIBEIRO; SILVA JÚNIOR, 

2013). A organização de eventos remotos favoreceu o desenvolvimento das habilidades de liderança, 

escrita acadêmica e comunicação. 

Para construção das cartilhas educativas direcionadas aos idosos residentes, foi demandada 

ação de equipe multidisciplinar. A colaboração interprofissional para a produção dos materiais 

https://www.youtube.com/channel/UCPAypBHrYMmkUeq-ZBWzw8w
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disponibilizados às ILPI proporcionou o desenvolvimento de liderança, por meio da experiência 

importante de horizontalidade entre as áreas do conhecimento e da construção de uma relação de 

confiança. 

A troca de experiências vivida pelo estudante, a partir da relação direta com diversas faces da 

sociedade, de forma transdisciplinar e intergeracional, desperta o olhar diferenciado para as situações 

sociais, fortalecendo a humanização em saúde e inovando o método formativo tradicional, por meio 

da interação entre o saber científico e o saber popular (LIMA et al.,2010). O vínculo formado entre 

estudantes, professores e comunidade caracteriza uma ferramenta de superação de desigualdade e 

promove a aproximação da universidade com valores e culturas da sociedade, colaborando para a 

formação de profissionais e cidadãos que considerem a complexidade da realidade coletiva para a 

realização de quaisquer intervenções (FORPROEX, 2012). 

O compartilhamento de ideias e troca de experiências foi essencial para professores, alunos e 

comunidade se tornarem autores e geradores de conhecimento, formando uma rede de apoio com 

relação não hierárquica entre seus participantes. A promoção de protagonismo e a valorização do 

saber de cada indivíduo contribui para a formação técnica e cidadã dos integrantes, além de otimizar 

a comunicação oral, estimular a escuta ativa e fortalecer o vínculo entre os sujeitos do processo 

(GOULART; CHIARI, 2010). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao proporcionar participação ativa dos discentes no enfrentamento à pandemia, junto às ILPI, 

a extensão pôde colaborar para resolução de problemas sociais, para o aperfeiçoamento profissional 

dos alunos (FERNANDES et al., 2012; FORPROEX, 2012) e alcance das competências previstas 

pelas DCN. O modelo tradicional de ensino passa por transformações derivadas da necessidade de 

maior inclusão do educando em seu próprio processo de aprendizagem, além de se considerar a 

importância de maior aproximação do estudante com a realidade social, sendo, portanto, a extensão 

universitária capaz de colaborar para uma melhor formação técnica e humanística (FERNANDES et 

al., 2012; VIEIRA; ALMEIDA, 2020). 

As ações desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento das instituições integrantes, 

através do compartilhamento de informações. Pensando na necessidade de aperfeiçoamento contínuo 

do ensino e humanização dos profissionais, o PUC no Lar colaborou com a mudança social do 

contexto em que esteve inserido e com a melhora da formação dos extensionistas participantes, 

viabilizando a ampliação do escopo de possibilidades e vivências. Frente às possibilidades 

construídas em 2020 e ao pedido das instituições, o Projeto continua sendo desenvolvido como 
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pesquisa-ação em 2021, ampliado para o estado de Minas Gerais e com propostas de continuidade de 

ações para os próximos anos pela pesquisa e extensão junto das ILPI.  

 

Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Instituições de Longa Permanência. Relações 

Comunidade-Instituição. 

Keywords: Coronavirus infections. Homes for the aged. Community-institutional Relations. 
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Extensão em Tempos de Pandemia:                                                                                

uso das redes sociais como ferramenta de educação em saúde  
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INTRODUÇÃO 

 

A Extensão Universitária, através de ações integradas, favorece trocas valiosas de saberes, de 

culturas e possibilita a aproximação com a comunidade. Todos esses fatores são de suma importância 

para a formação acadêmica e profissional, além de trazer benefícios para a sociedade. É notável que 

a vivência proporcionada pela prática extensionista transforma o mundo acadêmico, possibilitando 

ao discente uma visão ampliada e mais próxima da realidade. 

O presente trabalho trata-se de um resumo expandido fruto das inquietações decorrentes do 

“Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde”, em que estudantes, professores e a 

comunidade ocupam espaços compartilhados de protagonismo. As atividades desse projeto estão 

sendo desenvolvidas com os moradores do acampamento Pátria Livre, do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), situado no município de Bicas/MG.  

O objetivo principal do projeto é favorecer espaços de trocas de saberes sobre temas diversos, 

demandados pelos moradores do acampamento Pátria Livre, através do trabalho interdisciplinar. O 

 
1 Médica Ginecologista e Obstetra, Sanitarista, Mestre em Saúde Pública e Professora do curso de Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: adinizdedeus@gmail.com. 
2Acadêmica de Enfermagem, campus Betim. Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde. E-mail: 
amandafriedemann18@gmail.com. 
3Acadêmica de Enfermagem, PUC Minas campus Betim. Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde. E-mail: 
aaandressa10@gmail.com. 
4Acadêmica de Fisioterapia, PUC Minas campus Betim. Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde. E-mail: 
fernanda.fh@hotmail.com. 
5 Fisioterapeuta, Mestre em Educação em Diabetes, Professora dos cursos de Fisioterapia e Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. E-mail: jacreisfisio@hotmail.com. 
6 Acadêmica de Medicina, PUC Minas campus Betim. Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde. E-mail: 
med.moniquegarcia@gmail.com. 
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processo de trabalho do grupo, que conta com a participação de discentes da Medicina, Fisioterapia 

e Enfermagem, além de representantes do acampamento do MST e professoras da Universidade, se 

caracteriza pela busca do diálogo comprometido com a integração dos saberes científico, técnico e 

popular.  

Devido à pandemia causada pelo SARS-COV2 (COVID-19), em que o distanciamento social 

é primordial para impedir a disseminação do vírus, fez-se necessário reinventar novas estratégias de 

comunicação para que as ações de educação em saúde não fossem comprometidas. Nesse contexto, a 

alternativa mais viável foi a incorporação de novas tecnologias de educação, por meio de ferramentas 

digitais que possibilitassem a realização de reuniões virtuais e elaboração de vídeos, cartilhas 

educativas e podcasts. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As atividades do Projeto são desenvolvidas a partir de reuniões que acontecem semanalmente 

via Google Meet. Nesses encontros, comunidade acadêmica e representantes do MST refinam os 

temas que emergem das necessidades de saúde dos moradores do acampamento. A partir do debate 

entre todos os membros do grupo, surgem as ideias dos subtemas que nortearão a elaboração dos 

vídeos.  

Após a divisão de tarefas entre os participantes, são elaborados os roteiros e escolhidos quais 

modelos gráficos que melhor se adaptam à comunicação de cada subtema, sempre pensando na forma 

mais clara e objetiva para facilitar o entendimento e interesse da população do acampamento. 

Posteriormente, durante a reunião da equipe na semana seguinte, os roteiros são corrigidos com a 

participação de todos, o que permite que a proposta inicial vá se aperfeiçoando. O produto do trabalho 

são vídeos educativos que valorizam o saber técnico e popular e que são divulgados no acampamento, 

a cada quinze dias com uma nova temática, através do WhatsApp.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para Oliveira e Almeida (2015), refletir a respeito dos projetos de extensão universitária é 

refletir acerca, primordialmente, dos objetivos aos quais se propõem, visto que o objetivo destes é 

disseminar as teorias, apoiando as práticas de pesquisa, visando a contribuir para a propagação de 

novas ideias e concepções, novas práticas e teorias.  Moita e Andrade (2009) reforçam o importante 

papel da Extensão Universitária no fomento da multidisciplinaridade, ou seja, na troca de experiências 
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entre vários indivíduos, possibilitando a priorização do diálogo, a autonomia, a troca de experiências, 

a valorização do saber e a amorosidade, fazendo a universidade se sentir sociedade. 

Segundo Paulo Freire, “[...] O educador, ao definir uma determinada metodologia de trabalho, 

planeja, decide e produz determinados resultados formativo-educacionais que têm consequências na 

vida dos educandos [...]” (FREIRE, s./d apud ECCO; NOGARO, 2015, p.  3529). E desse modo, o 

uso das redes sociais como instrumento de Educação em Saúde é uma das maneiras de conduzir 

conhecimento e ressoarem aprendizagens advindas dos meios expostos.   

Ademais, Paulo Freire também inferia que o processo educacional havia de ser compreendido 

através dos educandos e não a partir das concepções do educador, por meio de metodologias ativas 

(idem). Sendo assim, o Projeto de Extensão Integrado de Educação em Saúde, visa escutar 

atentamente as opiniões e as necessidades dos moradores, sugerindo propostas de vídeos e interações 

que alcancem a efetiva realidade da região e dos habitantes. 

 

4 RESULTADOS 

 

Esse Projeto se propõe a elaboração de vídeos e podcasts com foco na educação em saúde. As 

atividades deste ano, 2021, iniciaram-se em abril, e em dois meses de trabalho foram abordados temas 

como “Violência contra a Mulher”, “Alcoolismo”, “Drogas” e “Saúde Humana e Zoonoses”. 

Participam do projeto cinco alunos de Medicina, dois alunos de Enfermagem, três alunos da 

Fisioterapia, dois alunos da Comunicação e duas professoras orientadoras. 

Atualmente, um volume crescente de tecnologias móveis que acessam a internet, como 

celulares e tablets são utilizadas por pessoas em todo o mundo para acessar informações, racionalizar 

e simplificar a gestão do tempo, além de facilitar a aprendizagem de maneira inovadora. A internet e 

as diversas plataformas e mídias sociais têm-se apresentado como uma ferramenta de 

desenvolvimento de iniciativas pedagógicas de saúde criativas e ousadas. Nesse sentido, o Projeto 

favorece o aperfeiçoamento de competências emergentes e necessárias para futuros profissionais de 

saúde.  

A troca de experiências entre os acadêmicos e a comunidade propicia uma melhor 

compreensão, por parte dos extensionistas, sobre a realidade de vida nos locais onde estão inseridos, 

principalmente aqueles ambientes mais vulneráveis, que apresentam dificuldades especificas. A 

participação neste Projeto de Extensão proporciona a integração entre professores e estudantes de 

diferentes cursos com a comunidade do Acampamento Pátria Livre do Movimento Sem Terra, bem 

como ressalta o desempenho do papel social da Universidade junto à comunidade. O contato com os 
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moradores do Acampamento abre caminhos para uma atuação social e para a renovação de espaços 

de ensino aprendizagem emancipatórios.  

Os acadêmicos colocam em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nos seus respectivos 

cursos, refletem sobre problemas socioeconômicos e ambientais reais, auxiliam o Acampamento em 

suas demandas além de estimular o protagonismo da comunidade no cuidado com a saúde. Esse 

espaço de reflexão tem repercutido positivamente entre os alunos, professores e a comunidade, não 

somente no âmbito da aprendizagem, como também possibilita contribuir com o processo de tomada 

de consciência social e com a promoção de mudanças.  

Esse Projeto de Extensão, como espaço estratégico para promover atividades acadêmicas 

integradoras entre áreas distintas do conhecimento, fortalece a interdisciplinaridade. Pode-se dizer 

que, sem extensão, as universidades estariam desconectadas das comunidades em que estão inseridas, 

além de estarem alijadas de instrumentos e condições capazes de propiciar, aos novos profissionais, 

uma formação integral consolidada. Convém enfatizar que o objetivo proposto pelo Projeto está sendo 

alcançado, favorecendo o encontro do saber científico com o saber popular, contribuindo assim, para 

a educação em saúde da população, enquanto ferramenta de emancipação e de controle social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a Pandemia causada pelo SARS- COV2, iniciada em março de 2020, bem como a 

necessidade do distanciamento social, que permanece em 2021, as redes sociais ganharam destaque 

e tornaram-se um meio possível de divulgação da informação em saúde. Esses recursos possibilitaram 

a comunicação entre os moradores do Acampamento Pátria Livre e os integrantes do Projeto 

Integrado de Educação em Saúde, diminuindo as iniquidades em saúde causadas pela pandemia.  

Acreditamos que o uso de ferramentas de educação em saúde mediadas por tecnologias 

digitais e impulsionadas pela pandemia deverão permanecer em nosso meio, independentemente da 

necessidade de distanciamento social, o que torna a experiência deste projeto, mais uma oportunidade 

de aprendizado significativo para todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Adequações na Pandemia. Interdisciplinaridade. 

Keywords: Health Education. Pandemic Adaptations. Interdisciplinarity. 
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Prevenção das IST´s durante a Pandemia da COVID-19:                                              

ações do coletivo ISTEJA Prevenido 
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INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por diferentes microrganismos, 

como vírus, bactérias, entre outros, sendo transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual 

desprotegido (BRASIL, 2020). Atualmente sua prevalência vem aumentando, principalmente entre 

os jovens que não fazem uso de preservativo, ou que usam de forma inadequada. Outro fator que 

contribui para a disseminação das IST está relacionado à dificuldade em dialogar sobre as questões 

sexuais, tanto dentro quanto fora do âmbito familiar, em decorrência dos estigmas associados à cultura 

e às crenças da população, que ainda existem dentro da nossa sociedade (CIRIACO et al., 2019). 

Esse processo resulta em um déficit de conhecimento entre os jovens sobre as formas de 

prevenção das IST. Nesta perspectiva, o Coletivo ISTeja Prevenido, um projeto de extensão, que tem 

por objetivo a promoção da saúde com foco principal na prevenção das IST, por meio da atuação de 

jovens universitários como protagonistas nas ações que possam proporcionar qualidade de vida e 

conhecimento para uma vida sexual saudável e segura, a partir de uma abordagem didática de jovens 

para jovens (VASCONCELOS, 2004). 

 
1Acadêmica de Enfermagem, Universidade Estadual do Oeste do Paraná campus Cascavel. E-mail: 
marinahelenaforlin@gmail.com. 
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O ensino, pesquisa e extensão formam um tripé obrigatório nas universidades e são 

indissociáveis através do artigo 207 da Constituição de 1988. A tríade, além de contribuir para a 

produção universitária, contempla o papel solidário, social e cultural para com a sociedade. O 

Coletivo ISTeja Prevenido, através das atividades extensionistas, ultrapassa as barreiras físicas da 

universidade, atingindo a comunidade na sua busca por informações científicas. Ademais, o Projeto, 

através de sua práxis, ressalta a indissociabilidade da tríade, unindo o aparato teórico, proporcionado 

pelo ensino dos estudantes da área da saúde, à extensão praticada pelas ações de prevenção que, por 

sua vez, instiga o desenvolvimento de pesquisas (SILVA, 2020). 

No contexto pandêmico do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19), diversos setores da sociedade foram 

afetados. Nesse sentido, o setor educacional teve que se adaptar para que as atividades acadêmicas 

não fossem interrompidas. Com base na portaria nº 544, publicada pelo Ministério da Educação 

(MEC), houve a substituição das atividades escolares presenciais para a modalidade virtual (BRASIL, 

2020a). Visando a manter sua essência, que é baseada na interação e trocas mútuas, o Coletivo ISTeja 

Prevenido teve de ressignificar suas ações, adaptando-se às propostas tecnológicas que surgiram, 

realizando atividades que possibilitaram à população acesso a informações sobre saúde sexual e IST. 

Neste trabalho, relatamos as ações realizadas pelo Projeto de Extensão Coletivo ISTeja 

Prevenido nos anos de 2020 e 2021, utilizando as redes sociais e plataformas de comunicação remota 

como instrumentos para a disseminação do conhecimento e como estratégia para o engajamento dos 

jovens na prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência, no qual relatamos sobre as atividades que ocorreram de 

forma online com uso das mídias sociais, durante o período pandêmico. Para o desenvolvimento do 

Projeto, foram utilizadas as redes sociais do Instagram e Facebook, para divulgação das informações, 

e as plataformas do Microsoft Teams, Google Meet e YouTube, para realização das reuniões de equipe 

e eventos abertos ao público externo.  

A participação externa foi avaliada por meio do engajamento do público nas redes sociais e 

nas postagens dos participantes durante a realização dos eventos. 

 

 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

842 

2.2 Referencial Teórico   

   

Faz-se necessário o desenvolvimento de trabalhos preventivos baseados na compreensão de 

como os jovens percebem e conduzem sua vida sexual, pois a falta dessa compreensão tem levado a 

estratégias de prevenção que ou trazem uma linguagem metafórica, dificultando sua compreensão, 

ou, em outros casos, vulgarizam o assunto instigando preconceitos de ordens diversas (ALMEIDA et 

al., 2017).  

Apesar de atualmente ser inconcebível que o conhecimento e o acesso a métodos que evitem 

a gravidez não planejada e a prevenção de IST estejam presentes no dia a dia dos jovens e adolescentes 

(VIEIRA et al., 2021), a falta de informação ainda é considerada um elemento que contribui para a 

vulnerabilidade individual dos jovens universitários. Estudos mostram que existem falhas no processo 

de prevenção de IST, tanto pela falta de visibilidade das infecções, quanto pelas diferentes formas de 

transmissão (SPINDOLA et al., 2021). 

  

3 RESULTADOS 

  

No período de janeiro de 2020 a maio de 2021, as reuniões presenciais foram substituídas 

pelas reuniões remotas, sendo realizado um total de 34 reuniões online, registradas no livro Ata on-

line. A frequência de todos os integrantes manteve-se alta ao longo do ano de 2020 e 2021, e as 

reuniões, apesar de remotas, permitiram a devida comunicação entre os integrantes do coletivo, assim 

como a livre discussão e tomada de decisões consensuais, tal qual ocorria presencialmente.  

O primeiro evento, intitulado “Aula aberta: Desmistificando o HIV/AIDS”, contou com a 

participação da enfermeira e coordenadora do Centro Especializado em Doenças Infecto-Parasitárias 

(CEDIP), Josana Aparecida Dranka Horvath. Seu objetivo foi esclarecer e desmistificar dúvidas e 

incertezas que pairam sobre a temática, refletindo positivamente na promoção do acesso à 

informação, ao diálogo e à reflexão. A atividade foi gratuita e, dentre os inscritos, houve participantes 

de diversas regiões do país. A aula encontra-se gravada no canal do YouTube, contando atualmente 

com 1.147 visualizações, tendo de forma síncrona alcançado 224 acessos simultâneos. 

Nos meses de setembro e outubro, realizou-se o “I Simpósio de Saúde Sexual e Reprodutiva 

da Mulher do Oeste do Paraná”, em parceria com o Coletivo Florescer Feminista, cujo objetivo foi 

esclarecer temas e tabus pertinentes a saúde sexual. As palestras foram ministradas por docentes e 

egressos da universidade das áreas de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e História, com as 

seguintes temáticas: “Desmistificando o uso de contraceptivos orais”, “Sistema reprodutor feminino: 

anatomia, fisiologia e prevenção de enfermidades”, “Saúde da mulher: corpo e sexualidade”, “O que 
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você precisa saber sobre as disfunções sexuais” e “Vivências femininas: gênero, identidade e 

sexualidade”. Ainda, a atividade obteve 165 inscritos, foi gratuita e encontra-se gravada no canal do 

Coletivo ISTeja Prevenido no YouTube. 

No período de 28 de abril a 25 de maio de 2021, iniciou-se a realização das aulas abertas, 

direcionadas para acadêmicos dos primeiros anos dos cursos de graduação da Unioeste. Participaram, 

neste período, 47 acadêmicos do curso de Farmácia e 41 do curso de Odontologia, que, durante cerca 

de 90 min. de aula, tiraram suas dúvidas a respeito da definição de ISTs, sobre os sinais e sintomas 

das principais infecções (Sífilis, HPV, Herpes, HIV/AIDS, Hepatites Virais, Tricomoníase, Clamídia 

e Gonorreia), e também sobre o diagnóstico, tratamento e métodos de prevenção. 

Além dessas atividades, ao longo do período de 2020 e 2021, as redes sociais se tornaram o 

veículo utilizado para disseminação das informações sobre IST, de forma prática e divertida, tornando 

a abordagem da temática leve e com linguagem acessível aos jovens. Em um ano atípico, em que o 

distanciamento social foi essencial para conter a infecção do vírus Covid-19, o projeto encontrou 

maneiras de interação com seu público alvo, utilizando de forma intensa as redes sociais, com foco 

no Instagram (@istejaprevenido), Facebook, Twitter e TikTok.  

Dentro dessa perspectiva, surgiu o quadro “ISTeja Em Casa”, cujo propósito foi estreitar a 

interação entre os participantes do projeto com o público-alvo. Nessa atividade, a partir de filmes, 

séries, documentários e podcasts, com temas relacionados à sexualidade, à gênero, à violência contra 

a mulher, ao preconceito à população LBGTQIA+ e à prevenção de IST 

(https://instagram.com/istejaprevenido), os integrantes do Projeto faziam uma análise da temática 

abordada no material que seria indicado, com o intuito de despertar nos seguidores do projeto o 

interesse em assistirem e comentarem suas percepções.  

Como forma de aumentar o engajamento dos jovens, outra mudança realizada foi com relação 

as postagens educativas nas redes sociais que passaram a ser realizadas por meio de vídeos interativos 

e irreverentes, abordando temas como o uso de preservativos, teste rápido para HIV, explicações 

sobre o que é a PREP (profilaxia pré-exposição) e educação sexual 

(https://www.instagram.com/reel/CPg_bW5hghJ/). 

Por conta da possibilidade de interação, o Instagram foi a rede social que teve maior 

engajamento e alcance ao público, com postagens semanais e interações com o público diárias, 

através dos stories, uma das ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo. No Instagram, no período 

de 2020 a maio de 2021, todas as campanhas, divulgações e comunicados totalizaram 375 fotos, 

distribuídas em 97 postagens. Registramos, até o mês de maio de 2021, um total de 1.165 seguidores, 

sendo que 43,8% desse público reside em Cascavel/PR. Sobre a faixa etária de seguidores, pode-se 
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afirmar que 56,1% são jovens (entre 18 a 24 anos), em seguida 30,5% adultos (de 25 a 34 anos), 

prevalecendo o público feminino (79,8%) em comparação ao público masculino (20,2%). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos quatro anos de atuação, o projeto Coletivo ISTeja Prevenido vem colaborando, 

localmente, com a educação em saúde e a prevenção das ISTs. Nessa trajetória, o ano de 2020 foi um 

período marcado por desafios. A pandemia de SARS-CoV-2, trouxe a suspensão das atividades 

presenciais, o que gerou obstáculos na execução das atividades propostas pelo projeto, que se baseava 

na realização de oficinas, campanhas de teste rápido, em que o contato presencial com o os jovens, 

fortalecia o vínculo do projeto com a comunidade e promovia a difusão e o diálogo entre comunidade 

e universidade. 

 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Promoção da saúde. Mídias sociais. 

Keywords: Sexually Transmitted Infections (STI). Health promotion. Social media. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva de leite no Brasil é uma das principais atividades econômica para a 

Agricultura Familiar, sendo que um a cada três estabelecimentos identificados como agricultura 

familiar possui como setor primário a produção de leite (INCRA, 2000), destacando a importância 

dessa atividade como fonte de renda para os pequenos agricultores (SOUZA, 2007). Além disso, o 

Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com produção de 33840 bilhões de litros no ano 

de 2018 (IBGE, 2020; FAO, 2019). 

Para garantir a qualidade do leite produzido, devem-se fazer medidas profiláticas para evitar 

a mastite, visto que esta representa uma das principais doenças que acomete o rebanho leiteiro. Além 

disso, é caracterizada por um processo inflamatório das glândulas mamárias, com efeitos negativos 

que interferem na produção (CÔTE-GRAVEL; MALOUIN, 2018). A mastite pode ocorrer de forma 

clínica ou subclínica e, em ambos os casos, o diagnóstico precoce tem interferência essencial no 

processo (ROSEMBERGER, 1993).  

Em sua forma clínica, os sinais são visíveis, estando presentes o rubor, a sensibilidade ao tato, 

a existência de grumos e alterações no leite. Enquanto na mastite subclínica é necessária a realização 

 
1 Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza PR, 
bolsista do grupo PET Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. E-mail: amandabellon34@outlook.com. 
2 Discente do curso de Medicina Veterinária da UFFS campus Realeza PR, bolsista do grupo PET Medicina Veterinária/ 
Agricultura Familiar. E-mail: maria-eduardaaschnorr@hotmail.com. 
3 Discente do curso de Medicina Veterinária da UFFS campus Realeza PR, bolsista do grupo PET Medicina Veterinária/ 
Agricultura Familiar. E-mail: janahillesheim2@gmail.com. 
4 Discente do curso de Medicina Veterinária da UFFS campus Realeza PR, bolsista do grupo PET Medicina Veterinária/ 
Agricultura Familiar. E-mail: pchirmer@gmail.com. 
5 Professora do curso de Medicina Veterinária da UFFS campus Realeza- PR, tutora do grupo PET - Medicina Veterinária/ 
Agricultura Familiar. E-mail: karina.starikoff@uffs.edu.br. 
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de testes para constatar a presença de inflamação, tais como o California Mastitis Test - CMT ou a 

realização da contagem de células somáticas - CCS (PANTOJA et al. 2009).  

Para o procedimento diagnóstico, são realizados testes a campo ou em laboratório. No campo, 

ocorrem com mais facilidade e podem ser executados durante o período da ordenha. O CMT, além 

de sua praticidade, possui baixo custo e apresenta resultados imediatos (ENEVOLDSEN; GROHN; 

THISEN, 1995). 

Com a identificação da mastite subclínica em sua fase inicial, é possível se realizar seu 

controle com maior efetividade, diminuindo as perdas econômicas causadas pelo descarte do leite 

contaminado, assim como pelo uso de medicamentos no tratamento da doença (RIBEIRO JÚNIOR 

et al, 2008).  

 Por meio de atividades de Extensão, é possível criar conexões entre alunos e comunidade, 

com a transmissão de conhecimentos e prestação de assistência e, por outro lado, adquirir 

conhecimentos a partir das experiências vividas (NUNES; DA CRUZ SILVA, 2011). Assim, a 

extensão tem como propósito instruir o produtor rural sobre a importância do manejo correto da 

ordenha e do leite, exigidos nas regulamentares vigentes, a fim de garantir melhorias na higiene e 

manutenção dos equipamentos de ordenha, evitando a contaminação e infecção da glândula mamária 

e, consequentemente, elevando a qualidade e produção leiteira, agregando em maior renda e 

conhecimento da atividade para o produtor leiteiro (PONSANO et al, 2011). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi relatar as práticas aplicadas na ordenha que visam 

ao controle dos casos de mastite, durante as visitas técnicas realizadas pelo PET Medicina 

Veterinária/Agricultura Familiar, às propriedades leiteiras da agricultura familiar do Sudoeste do 

Paraná. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A atividade foi desenvolvida pelo grupo Programa de Educação Tutorial - PET Medicina 

Veterinária Agricultura Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) campus Realeza - 

PR durante o ano de 2019, por meio de visitas técnicas mensais a cinco propriedades leiteiras 

pertencentes à agricultura familiar. Os rebanhos leiteiros eram formados principalmente por vacas 

das raças Holandesa e Jersey, não havendo padronização de raças em nenhuma delas. Os sistemas de 

ordenha utilizados eram balde ao pé e a ordenha canalizada. 

Durante a visita, foram realizados o acompanhamento e o auxílio no processo de ordenha, 

com retirada dos três primeiros jatos de leite na caneca de fundo escuro (observação de grumos e 

identificação de casos de mastite), realização do CMT, aplicação de pré-dipping, secagem dos tetos, 
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colocação das teteiras e aplicação de pós-dipping. Quando identificados grumos, sangue ou pus no 

teste da caneca de fundo escuro ou teste positivo três cruzes no CMT, amostras de leite dos respectivos 

quartos mamários foram coletadas para posteriores análises no laboratório de microbiologia da UFFS. 

 Para coleta das amostras, realizou-se a higienização dos tetos com água corrente, com 

posterior secagem com papel toalha descartável e a desinfecção do esfíncter com algodão embebido 

com solução de álcool 70%. Em seguida, 25 mL de leite eram acondicionados em recipientes estéreis 

e identificados. Os frascos foram colocados em caixas isotérmicas com gelo reciclável e transportados 

ao laboratório imediatamente. 

No laboratório uma alçada (0,01 µL) de cada amostra de leite foi semeada em placas de Petri 

com ágar Sangue, Sal Manitol e MacConkey, e incubadas em estufa a 37°C por 24 horas. Foi realizada 

a avaliação morfológica das colônias, a coloração de Gram e provas bioquímicas de coagulase e 

catalase para identificação dos microrganismos. 

 

3 RESULTADOS  

 

No ano de 2019, ocorreram o total de 29 visitas, sendo: cinco visitas na propriedade A; oito 

visitas na propriedade B; oito visitas na propriedade C; seis visitas na propriedade e duas visitas na 

propriedade E.  

No total, foram colhidas 16 amostras de leite para análise em laboratório. Dessas, quatro foram 

classificadas como Gram negativas, uma como Gram positivo, cinco como Staphylococcus aureus, 

quatro como Staphylococcus coagulase negativo e duas não puderam ser classificadas.   

Para o controle da mastite no rebanho leiteiro, a prevenção com as condutas fundamentadas 

na sanidade básica é crucial, visto que falhas de manejo estão entre os elementos limitadores da 

qualidade do leite (QUADROS et al., 2019). A exemplo, Jardim et al. (2014) verificaram uma 

incidência de 32,65% mastite subclínica em propriedades que realizavam a desinfecção dos tetos 

antes e depois da ordenha com pré e pós dipping, respectivamente, enquanto que nas propriedades 

que não tinham tal manejo implantado a incidência dobrou (65,24%).  

As seguintes recomendações foram repassadas aos produtores: 

 

a. Cuidados com os equipamentos: Os equipamentos deveriam ser mantidos regulados e 

higienizados de forma correta, o piso deve ser impermeável, antiderrapante com uma leve 

inclinação para o escoamento da água proveniente da limpeza do local (ZANELA; 

RIBEIRO; KOLLING, 2011).  
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b. Cuidados do ordenhador: manter suas mãos sempre limpas, se possível com a utilização 

de luvas, utilizar roupas adequadas e limpas para a finalidade de seu trabalho, e não se 

alimentar ou utilizar cigarros e seus derivados durante o período de ordenha (ZANELA; 

RIBEIRO; KOLLING, 2011).  

c. Cuidados com os animais: Os animais deveriam estar sadios e bem alimentados, deveria 

realizar a desinfecção dos tetos antes do momento de ordenha (pré-dipping), com 

desinfetantes a base de iodo, cloro ou clorexidina, manter os tetos limpos de secos, 

descartar os três primeiros jatos de leite de cada teto, realizar teste da caneca de fundo 

preto (em toda ordenha) e CMT (a cada 15 dias) e, após a ordenha, realizar novamente a 

desinfecção dos tetos dos animais, porém com uma solução desinfetante pós-dipping a 

base de iodo, cloro ou clorexidina, junto com uma substância emoliente em sua 

composição (ZANELA; RIBEIRO; KOLLING, 2011).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A triagem realizada através do CMT permite que se realize a identificação indireta da 

quantidade de células somáticas no leite, as quais estão diretamente relacionadas à mastite. Dessa 

forma, a realização do teste se torna imprescindível para o monitoramento e o tratamento adequado e 

eficiente de animais com quadros subclínicos, elevando as taxas de recuperação da doença. 

Além disso, as visitas técnicas realizadas pelo grupo às propriedades leiteiras do Sudoeste do 

Paraná possibilitaram a inclusão na rotina e o entendimento de etapas para maior aprimoramento no 

manejo e produção do leite, proporcionando melhorias sanitárias e de bem-estar animal, aumentando 

a qualidade do leite nessas propriedades.   

Para os discentes, as visitas técnicas às propriedades rurais garantem a vivência 

interdisciplinar, ou seja, de adquirir aprendizados técnicos e sociais através da prática, podendo 

mesclar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e com eles ampliar sua visão no que envolve 

projetos de extensão.  
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INTRODUÇÃO 

 

De todas as cadeias produtivas da agropecuária brasileira, a produção leiteira foi a que mais 

se transformou nos últimos anos, levando em consideração as adaptações tecnológicas, técnicas de 

manejo, questões relacionadas à sanidade animal e principalmente aos métodos de assepsia e limpeza 

na ordenha. Tal fato está atrelado à maior valorização do produto, visto que se passou a atribuir valor 

aos produtos com melhor qualidade e higiene (GOMES, 2001).  

Segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), 

pela Pesquisa da Pecuária Municipal, o Brasil produz valores acima dos 35 bilhões de litros de leite, 

cuja maior concentração de produtores está na região Sul e Sudeste. Contudo, mesmo havendo 

grandes produtores, a produção leiteira no Brasil está relacionada à produção familiar, em menor 

escala, para consumo próprio ou venda informal. E, de acordo com Ruas (2010), um dos grandes 

desafios nessa atividade é a sobrevivência dos produtores nesse cenário competitivo e dependente da 

gestão da propriedade. 

Para Zoccal (2018), o planejamento da atividade leiteira é um instrumento essencial na busca 

da eficiência e indispensável para alcançar o desenvolvimento sustentável.  Segundo Canziani (2001), 

estudos apontam que pequenas propriedades mais bem administradas apresentam melhores resultados 
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econômicos, isso significa que a maior adoção das funções administrativas de planejamento, 

organização, manejo, sanidade e higiene animal obtém resultados mais significativos sob efeitos de 

qualidade de produto e, consequentemente, agregando maior valor a ele.  

A prestação de serviço de orientação para pequenos produtores rurais tem fator determinante 

para que se melhore a produção, adaptando a situação do empreendimento e extraindo o máximo 

potencial da estrutura comercial, no caso a propriedade rural. Contudo, grande parte dos pequenos 

produtores utiliza-se de conhecimento empírico para desenvolver suas atividades em sua propriedade, 

porém são notórias as vantagens da introdução de conhecimento técnico nestas localidades, a partir 

de consultorias/instruções (CANZIANI, 2001). 

No intuito de atender às exigências do mercado, o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, considerando a necessidade de aperfeiçoamento e modernização da legislação 

sanitária federal sobre a produção de leite, instituiu a busca pela qualidade do leite e dos seus 

derivados que é regulada por órgãos oficiais para garantir a segurança alimentar de toda a população. 

Dentro desses órgãos, são elaboradas diretrizes de orientação voltadas para todo o setor, como o 

Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite – PNQL – (BRASIL, 1999). Com isso, o leite 

de qualidade deve apresentar características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais 

satisfatórias.  

Alguns objetivos do PNQL constante na Instrução Normativa 62 são: estimular a melhoria da 

qualidade do leite; incrementar a produção e o pagamento ao produtor sobre produtos de qualidade; 

maximizar a competitividade em novos mercados e inserir produtos de alta qualidade neles. Ainda, a 

IN 76 define os requisitos de qualidade para o leite cru produzido, e recomenda adoção de boas 

práticas associadas ao resfriamento adequado com intuito de redução de contaminação. E, dessa 

forma, o ConsuLeite contempla diversas ações na melhoria e prevenção dos processos da produção 

leiteira. 

No âmbito da Extensão Universitária, esse Projeto contempla a política nacional instituída no 

atual Plano Nacional de Educação - PNE, lei 13.005, com vigência entre os anos de 2014 e 2024, que 

propõem como uma de suas estratégias que as IES assegurem no mínimo, 10% do total de créditos 

curriculares exigidos pela graduação, em programas e projetos de extensão universitária, orientando 

as ações prioritariamente para áreas de grande pertinência social (BRASIL, 2014). Assim, a Extensão 

configura-se como um dos pilares para a formação superior, em que as ações pedagógicas realizadas 

são baseadas no desenvolvimento de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social, 

tendo, como princípios, o respeito ao bem-estar animal; a sustentabilidade ambiental; a observância 

da ética; e o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades profissionais 

(BRASIL, 2019, s./p.). 
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No intuito de definir uma política específica para atendimento das propostas de Extensão nas 

IES, em 1999 foi publicado o Plano Nacional de Extensão, que definiu as quatro diretrizes para a 

extensão universitária: “impacto e transformação; interação dialógica; interdisciplinaridade e 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.” (FORPROEX, 2007).  

A experiência extensionista busca, em uma visão macro, instituir de forma educativa para a 

comunidade por meio da mudança de conceitos e práticas, aliando os conhecimentos teóricos 

absorvidos de forma intelectual junto às instituições de ensino com a aplicabilidade destes no âmbito 

rural. Entretanto, o entendimento e promoção de conhecimento por meio da extensão rural é um 

processo de construção ao longo do tempo, buscando a visão do produtor com as novas oportunidades 

e tecnologias de produção (DUARTE, 2012). Assim, para o atendimento dos objetivos dos projetos 

extensionistas, é necessário que haja uma interdisciplinaridade instituída pela instituição de ensino, 

aliando desde os aspectos técnicos voltados à produção, saúde física e mental do colaborador, ações 

de saúde pública e mesmo a educação de uma forma geral, unindo conceitos e apresentando resultados 

mais amplos.  

Como principal diretriz, esse Projeto objetiva contribuir de forma positiva para o 

melhoramento geral na produção leiteira de pequenos produtores rurais da região de Brasília e 

entorno, que não possuem renda suficiente para manter um plano de consultoria particular e, assim, 

não tem acesso à novas alternativas rentáveis de sanidade ou qualidade para seu rebanho, visando sua 

produtividade.  O ConsuLeite busca prestar um apoio de consultoria inclusiva com a interação entre 

docente, discente e proprietário, troca de conhecimentos,  melhoria e prevenção dos processos de 

produção leiteira: apresentar novas alternativas/tecnologias positivas e rentáveis para melhorar a 

qualidade do produto gerado nas pequenas propriedades, aplicar os métodos de escrituração 

zootécnica nas propriedades e salientar sua importância, atuar de forma a proporcionar um maior 

bem-estar aos animais de produção e visar a sanidade dos animais residentes nas propriedades. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O planejamento de consultoria foi instituído de forma inicial em uma propriedade leiteira, 

localizada na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, que iniciava suas operações produtivas, 

realizando as primeiras aquisições de animais e montagem de infraestrutura. No geral, os pequenos 

produtores da região não possuem conhecimentos técnicos para a produção leiteira, não tendo 

estrutura suficiente para iniciar suas atividades, necessitando de consultoria, incluindo manejo, 

noções básicas de infraestrutura e gerenciamento rural, para que, assim, possam iniciar a produção. 

Dessa forma, o ConsuLeite está acompanhando a implantação do projeto do proprietário, realizando 
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as adequações necessárias para maximizar seus índices e melhorar as características ligadas ao 

manejo geral da propriedade.  

A metodologia de avaliação da propriedade e critérios utilizados são baseados/adaptados do 

Plano de Qualificação de Fornecedores de Leite instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2019). Fez-se o uso de questionário, categorizando a propriedade em 

relação ao atendimento ou não dos tópicos, para que fosse realizada a avaliação macro da estrutura. 

Assim, após aplicação do questionário, é possível identificar e avaliar as fragilidades da propriedade 

para elaborar um plano de ação, com um calendário planejado de aplicação visando ao êxito no 

desempenho produtivo e organizacional.  

A elaboração do questionário envolveu pesquisa exploratória sobre os diversos aspectos, a 

fim de se conhecer o universo de respostas da população participante e compreendeu as seguintes 

etapas: (1) formulação de um conjunto preliminar de perguntas e respostas baseadas na bibliografia 

disponível e no conhecimento acerca do tema; (2) realização de entrevistas com produtores para 

entendimento dos processos de escrituração Zootécnica; (3) validação do questionário por 

especialista. Gil (2008) recomenda proceder com entrevistas individuais ou coletivas antes da 

construção definitiva das alternativas, pois esse método proporciona a elucidação de um número 

razoável de alternativas. Ainda, tem-se como metodologia acompanhar e coletar informações dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos de amostras de leite.  Dessa maneira, são gerados dados 

para elaboração e análise da planilha de Gestão, acompanhamento de análise de qualidade de leite e 

outras planilhas e documentos suporte que integram os processos educativos, culturais e científicos 

articulados pela pesquisa e ensino, na formação humana, social e profissional para o exercício da 

profissão de forma consciente e cidadã. 

O Plano de Qualificação de Fornecedores de Leite lista os principais pontos que devem ser 

avaliados dentro da propriedade, são eles: gestão da propriedade; gestão de insumos; manejo 

sanitário; manejo alimentar e armazenamento de alimentos; qualidade da água; higiene pessoal e 

saúde dos colaboradores; controle integrado de pragas; capacitação dos colaboradores; manejo de 

ordenha e pós-ordenha; refrigeração e estocagem do leite; manejo de resíduos e tratamento de dejetos; 

uso racional e estocagem de produtos químicos e medicamentos veterinários; manutenção preventiva 

e calibragem de equipamentos; adoção de práticas de manejo racional e bem-estar animal.  

Contudo, em cima dos pontos considerados aplicáveis para a propriedade trabalhada, a equipe 

ConsuLeite instituiu uma tabela de classificação em que a fazenda é categorizada de acordo com o 

percentual de atendimento dos itens listados, sendo assim, de 0% a 20% é considerada 

INSUFICIENTE, de 21% a 40% RUIM, de 41% a 60% REGULAR, 61% a 80% BOM e 81% a 100% 
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ÓTIMO. A estatística utilizada baseou-se em uma fórmula básica de percentual de itens atendidos 

dividido pelo número total de itens, assim avaliando o enquadramento de atendimento da propriedade.  

A partir da aplicação do questionário e avaliação das maiores deficiências no sistema 

produtivo da propriedade, foram instituídas estratégias para corrigir e prevenir cada etapa de 

produção, elaborando um cronograma de novas aplicações do mesmo questionário, tendo uma 

perspectiva da real evolução ou não do empreendimento. 

O ConsuLeite parte do pressuposto da intersecção entre conteúdos de várias disciplinas, sendo 

desenvolvida assessoria para atividades que compreendem o manejo nutricional, reprodutivo, 

sanitário, manejo de ordenha, casos clínicos e cirúrgicos, administração e produção pecuária, 

realizando as seguintes ações: conhecer as abordagens realizadas junto aos produtores;  acompanhar 

os profissionais atuantes na área de produção do leite e gestão dentro das propriedades; analisar e 

proceder com as medidas definidas para cada local; acompanhar as análises de qualidade do leite de 

cada propriedade; auxiliar na elaboração de planilhas e relatórios baseando nos índices zootécnicos; 

acompanhar exames de cultura microbiológica realizadas em laboratório. Como exemplo, para se ter 

uma boa qualidade do leite, várias medidas devem ser tomadas durante o processo de ordenha, 

estrutural e sanitária, com a finalidade de impedir a transmissão de agentes patogênicos para o homem 

e diminuir o número de microrganismos contaminantes, o que deprecia a qualidade microbiológica 

do leite, interferindo na produtividade e posterior comercialização. 

O produtor rural necessita de auxílio técnico para obter um leite de qualidade. É neste 

momento que o projeto ConsuLeite ganha importância, pois contribui, auxiliando o produtor na 

implantação de boas práticas, com ações que englobam desde a organização da propriedade, suas 

instalações, equipamentos e ações realizadas envolvendo o homem e os animais. 

 

3 RESULTADOS 

 

Como resultado parcial do Projeto, após a primeira visita à propriedade com aplicação do 

questionário do Plano de Qualificação de Fornecedores de Leite, após execução deste  e elaboração 

estatística dos critérios atendidos pela propriedade, observou-se que ela atendeu 47% dos itens 

listados, classificando-se como REGULAR. Entretanto, itens como manejo de resíduos e tratamento 

de dejetos, adoção de práticas de manejo racional e bem-estar animal, manejo sanitário e manejo 

alimentar e armazenamento de alimentos foram considerados como críticos, visto que se 

apresentaram como maiores deficiências operacionais da fazenda.  

Após levantamento inicial, a equipe ConsuLeite elaborou as planilhas de controle zootécnico 

da propriedade, definindo desde a identificação dos animais por número e brinco, controle de 
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nascimento / parições, controle de cobertura, planilha de controle leiteiro e instituição de prontuário 

médico veterinário para os animais que por ventura viessem a passar por tratamento. Além do início 

do Projeto voltado para a área de gestão organizacional da propriedade, juntamente com a equipe de 

colaboradores, foram ministrados dois treinamentos, sendo um de boas práticas na ordenha e o outro 

de como identificar casos clínicos e subclínicos de mastite. 

Para adequação sanitária do rebanho, foi instituída a separação de lotes na propriedade, 

levando em consideração animais lactantes, pré-parto, vacas prenhas, novilhas e bezerros, 

organizando-os em piquetes separados para adequação do plano alimentar ideal para cada etapa e 

assim expressão do melhor rendimento de cada segmento. Além da apartação dos animais, montou-

se um calendário vacinal para a propriedade, levando em consideração as principais vacinas de uso 

obrigatório (febre aftosa e raiva), assim como a utilização da vacina múltipla, com o enfoque em 

clostridioses.  

Com o intuito de corrigir deficiências nutricionais encontradas no rebanho da propriedade, foi 

realizada uma reunião com o proprietário, que foi instruído a realizar uma análise bromatológica da 

silagem já fornecida, para que, assim, obtivesse uma exatidão das necessidades que deveriam ser 

corrigidas na alimentação destes, possibilitando a equipe buscar alternativas viáveis para a adequação 

da situação. Assim como explicitado por Velho et al. (2007), deve-se conhecer bem as características 

dos alimentos oferecidos, para que se consiga um aumento na ingestão de volumoso pelo rebanho, 

porém sem que prejudique processos fisiológicos de digestão ruminal e atendendo a necessidade 

nutricional destes. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A orientação técnica se faz necessária para as propriedades rurais, visto que em muitas delas 

o acesso ao conhecimento aplicado à produção é limitado e não há colaboradores capacitados para 

atender às atuais demandas de um serviço qualificado e de resultado. Assim, um plano de consultoria 

supre a demanda do produtor, indicando caminhos mais seguros a seguir, assim como propõe 

alternativas viáveis para intensificar a produção e minimizar custos, cujo é um dos principais gargalos 

produtivos atuais.  

Sabe-se que o planejamento produtivo não encontra seu êxito de forma imediata, porém cada 

ação instituída dentro da propriedade é uma chance a mais de sucesso, visto isso, as seguintes 

avaliações de andamento e implementação de etapas devem ser seguidas de forma contínua, para que 

se possa corrigir pouco a pouco cada equívoco encontrado na produção e prevenção de novas falhas.  
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O Projeto ConsuLeite até o momento proporcionou uma interação entre comunidade e os 

acadêmicos, atribuindo um ganho profissional antes mesmo de sua formação, estimulando a busca 

pelo conhecimento, para que pudesse atender as demandas da propriedade contemplada com a 

iniciativa. Partindo do ponto da multidisciplinaridade promovidas pelos pilares da pesquisa, ensino e 

extensão, o ganho em vivência prática para os discentes tem papel fundamental na formação 

profissional.  

Além disso, é de suma importância que a comunidade acadêmica e rural participe diretamente 

do projeto, por meio de visitações à propriedade, onde serão demonstrados os resultados obtidos, por 

meio de palestras que serão constituídas com pontos positivos e negativos, e com os dados adquiridos 

durante toda a consultoria. Assim, integrando conhecimentos sobre a bovinocultura de leite e seus 

desafios, perspectivas e oportunidades, fazendo com o que pequenos produtores e futuros 

profissionais, passem a compreender passo a passo do crescimento da pecuária leiteira. 

 

Palavras-chave: Gestão agropecuária. Extensão rural. Produção. 

Keywords: Agricultural management. Rural extension. Production. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL.  Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 3, de 15 de agosto de 2019. Diário 
Oficial da União, Brasília, 16 de agosto de 2019, Seção 1, pp. 199 e 201. 

BRASIL.  Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação 2014-2024. 
Brasília, DF: 2014. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano de Qualificação de 
Fornecedores de Leite. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/producao-animal/plano-de-qualificacao-de-fornecedores-de-leite. Acesso em: 04 jun. 
2021. 

BRASIL. Portaria nº 56, de 17 de dezembro de 1999. Submete à consulta pública os regulamentos 
técnicos de padrão de identidade e qualidade de leite... Diário Oficial da União, Brasília, p.34, 08 
dez. 1999. Seção 2. 

CANZIANI, José Roberto Fernandes. Assessoria Administrativa a Produtores Rurais no Brasil. 
2001. 236 f. Tese (Doutorado) - Curso de Agronomia, Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2001. 

DUARTE, Daniel do Nascimento. As diferentes abordagens da ação extensionista e suas 
implicações para instituto capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural - 
INCAPER. 2012. 204 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Extensão Rural, Universidade Federal 
de Viçosa, Viçosa, 2012. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. FORPROEX. Organização e Sistematização. Belo Horizonte: CoopMed; 2007. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

858 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Editora Atlas. 6ª ed. São Paulo. 
2008. 

GOMES, Sebastião Teixeira. Evolução recente e perspectiva da produção de leite no Brasil. 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, v. 1, n. 1, p.6-17, 30 jul. 2001. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Pesquisa da Pecuária 
Municipal - 2019. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2019. 
Acesso em: 05 ago. 2020. 

RUAS, J.R.M.; Guimarães, A.S.; CARVALHO, B.C.; QUEIROZ, D.S.; Silva, E.A. Produção de 
leite em ambiente de agricultura familiar: contribuição da pesquisa para sua sustentabilidade. Belo 
Horizonte: Informe Agropecuário. v.1 – n.256, 2010. 

VELHO, João Pedro et al. Composição bromatológica de silagens de milho produzidas com 
diferentes densidades de compactação. Revista Brasileira de Zootecnia, [S. L.], v. 36, n. 5, p. 
1532-1538, out. 2007. 

ZOCCAL, R. Indicadores da produção mundial de leite. p. 18-20. IN: Anuário leiteiro 2018. 
Brasília: EMBRAPA. 116p. 2018. Disponível em:  Acesso em: 05 mai. 2021. 

 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

859 

Extensão em Clínica Cirúrgica Veterinária durante a Pandemia:                          

aspectos da contribuição social 

 

Extension in Veterinary Surgical Clinic during the Pandemic:                                        

aspects of the social contribution 

 

Victor Mendes de Oliveira1 
Izabelle Moutinho2 
Vinicius Cardoso3  
Fabíola Dalmolin4 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a implantação do Curso de Medicina Veterinária, em uma cidade do Sudoeste do 

Paraná, inúmeros projetos integrando ensino, pesquisa e extensão foram implantados com a intenção 

de proporcionar o aprimoramento técnico e científico dos discentes junto à comunidade. Os serviços 

prestados buscam atender a população carente que possui contato direto com animais, porém, com 

pouco conhecimento quanto à posse responsável, riscos de zoonoses e pouco acesso ao tratamento 

animal (GONÇALVES et al., 2017). 

Segundo as premissas do Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, os projetos de extensão podem ser definidos como o “Conjunto de ações processuais 

contínuas, de caráter educativo, social, cultural artístico ou tecnológico, que apresentem objetivos 

bem definidos e público-alvo e prazos determinados” (CONSUNI, Resolução nº 02/2015). Nesse 

sentido, um Projeto de Extensão em clínica cirúrgica animal vinculado ao Hospital Veterinário de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) no Sudoeste do Paraná foi implantando a fim de oferecer 

atendimento aos animais de companhia e silvestres da região. Em condições anteriores à pandemia 

de COVID-19, o projeto contribuía com a educação da população junto ao desenvolvimento de 

atividades técnicas, científicas e sociais com participação ativa dos referidos discentes. 
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A COVID-19, doença desencadeada pelo coronavírus SARS-CoV-2 identificado em 

dezembro de 2019, na China, evoluiu rapidamente para pandemia global, o que demanda ações 

sanitárias extremas das autoridades governamentais, como o isolamento social e medidas de 

biossegurança (GIALLONARDO et al., 2020).  

A partir de março de 2020, devido à evolução dos processos de contaminação e diagnósticos 

positivos no Brasil, optou-se pela suspensão temporária dos atendimentos e procedimentos no 

referido Hospital Veterinário. No entanto, a partir de números apresentados pelas agências de saúde 

estaduais, regionais e da Portaria 390/GR/UFFS/2020, entendeu-se necessária a retomada gradual e 

paulatina das atividades, realizando apenas pronto atendimento e procedimentos cirúrgicos 

caracterizados como de urgência ou emergência. 

Por meio de um edital de apoio a ações de demanda espontânea de extensão e cultura 

institucionalizadas, foi possibilitado, em caráter excepcional, que discentes treinados e selecionados 

voltassem a auxiliar nas atividades de forma presencial durante quatro meses do ano de 2020. As 

atividades visavam ao atendimento de pacientes de urgência e emergência em clínica cirúrgica 

animal, assim como auxiliar na educação da população com relação ao plano de contingenciamento 

à pandemia adotado pela referida IES. 

Assim, o objetivo deste trabalho é relatar e discutir a adequação das atividades do referido 

Projeto em período de contingência frente à pandemia do COVID-19, assim como relatar a 

importância da manutenção de serviços veterinários oferecidos pelo referido projeto. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A retomada das atividades foi pautada pelo “Plano de contingência para retorno as atividades 

na situação de emergência em saúde pública frente à pandemia de síndrome respiratória aguda grave 

(Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) por coronavírus 2 (CoV-2)”, que apresentou as 

orientações gerais para uma retomada segura, baseadas nas recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 

O Projeto contou com a participação de uma professora médica veterinária orientadora e de 

quatro discentes bolsistas, os quais, devido à presença de outros projetos ativos no momento, como 

forma de cumprimento ao plano de contingência, estiveram presentes em horários pré-estabelecidos, 

a fim de evitar aglomeração nos diferentes espaços.  

Ao se apresentar para o veterinário de plantão, os alunos participavam desde a chegada do 

animal para o atendimento até a alta médica, realizando acompanhamento e discussão acerca do 

planejamento diagnóstico e terapêutico individuais destes. Na chegada do tutor para as consultas e 
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procedimentos cirúrgicos, os alunos realizavam a conferência das orientações do plano de 

contingência, como o uso de máscara, lavagem das mãos com água e sabão e distanciamento de 1,5 

m em relação as pessoas, assim como auxiliaram nas demais orientações aos tutores e demais pessoas 

em relação aos animais.  

 Durante as consultas, os bolsistas auxiliaram na anamnese, exame físico geral e específico, 

procedimentos ambulatoriais e monitoração dos internados. Em casos nos quais os pacientes 

necessitavam de cirurgia, os discentes estavam presentes no pré, trans e pós-operatório, na preparação 

do paciente e do material necessário ao procedimento, auxílio no procedimento cirúrgico e 

monitoramento até a alta hospitalar. Quando necessário, os bolsistas participavam no auxílio e 

acompanhamento de exames laboratoriais de análises clínicas e de imagem, como radiografia e 

ultrassonografia.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São considerados como emergências todos aqueles que necessitam de atendimento imediato 

no momento da chegada do animal, enquanto urgências são os casos de menor gravidade, mas que 

devem ser rapidamente atendidos para evitar o agravamento do estado de saúde do animal (RABELO, 

2013). Traumas correspondem de 10 a 20% dos atendimentos que envolvem urgência e emergência 

na Medicina Veterinária, seguidos de outros variados, como os gastroentéricos e oncológicos em cães, 

e os renais em felinos (CRMV-SP, 2019).  

No período de execução do Projeto, pode-se constatar alta demanda pelo serviço, tanto da 

população da cidade como da região, com a realização de procedimentos de urgência e emergência 

em atendimentos especializados na área de clínica cirúrgica, tais como oftalmologia, ortopedia, 

neurologia, traumatologia, oncologia, dentre outras. Cabe ressaltar que diversas atividades de 

responsabilidade dos médicos veterinários são consideradas essenciais para os fins das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. A formação do 

profissional o torna capacitado para atuar no controle de situações de emergência, especialmente nas 

vigilâncias epidemiológicas, responsáveis pelo monitoramento e controle de zoonoses, confirmando 

a responsabilidade sanitária durante este período. Esta impede o agravamento da pandemia por outras 

doenças infectocontagiosas em humanos, assim como agravos na saúde e bem-estar dos animais de 

estimação (PEDROSO et al., 2020), assim como verificado pelos participantes deste Projeto.  

Diante disso, a manutenção dos serviços foi de extrema importância, visto que a cidade em 

que foi realizado o Projeto já apresentou casos de zoonoses importantes para a saúde pública, e que 
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demandam atenção especial, como leishmaniose visceral canina, leptospirose bovina e toxoplasmose 

bovina (SCHNEIDER et al., 2019; STANISLAWKI, 2015; PETRY et al., 2017).  

Considerando o conceito de Saúde Única (One Health), definido pela OMS como a 

indissociabilidade entre a saúde humana, animal e ambiental, a manutenção dos serviços oferecidos 

por meio do referido projeto foi importante durante o período de enfrentamento da pandemia pela 

COVID-19 para a população da região. Ao prestar serviços aos animais, a população foi beneficiada 

com a diminuição dos riscos de transmissão e propagação de doenças entre os animais, assim como 

de possíveis zoonoses, conforme descrito por Pedroso et al. (2020). 

Ressalta-se que, devido ao amplo uso de mídias sociais, a difusão de conhecimento, sendo 

este benéfico ou não, tem sido divulgado cada vez mais rápido (CASTRO, 2006). Nesse sentido, faz-

se necessário o cuidado na divulgação, pois ao compartilhar uma notícia falsa, a vida das pessoas é 

colocada em risco (SOUZA, 2020). No âmbito do Projeto, a população pôde receber orientações de 

como evitar a propagação do vírus baseado em dados científicos, difundindo-os para os familiares e 

próximos ao tutor, o que pode ter contribuído para a diminuição da replicação de notícias e 

informações falsas. Também, a forma de condução dos atendimentos aos animais também permitiu 

auxílio à população quanto à educação e adoção das medidas sanitárias adequadas, tanto no ambiente 

de atendimento quanto fora deste.  

A Extensão Universitária nos cursos de Medicina Veterinária permite aos alunos a vivência 

da prática profissional durante o curso de graduação, o que promove reflexos positivos na prática 

profissional, além de tornar o ensino contextualizado (MOREIRA; MEYER, 2004).  Neste Projeto, 

verificou-se que, ao colocar os bolsistas em contato com os problemas de saúde dos animais e as suas 

implicações no meio social e familiar em que estão inseridos, oportunizou-se tanto o ensino técnico, 

aos discentes, como o social, acerca da futura profissão. A partir das atividades realizadas pelos 

alunos, estes puderam ter noções e aprofundar conhecimentos técnicos e práticos sobre procedimentos 

de clínica cirúrgica animal, o que muitas vezes não é totalmente equacionado pela carga horária 

teórica da graduação. Além disso, os discentes puderam desenvolver o senso de responsabilidade 

social frente à situação de pandemia, assim como de iniciativa, os quais são fundamentais para o 

sucesso na saída do acadêmico e atuação na sociedade.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os serviços oferecidos pelo projeto de extensão em clínica cirúrgica animal são importantes 

para a população local, não só no atendimento aos animais necessitados, mas também como 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. Os acadêmicos envolvidos puderam contribuir 
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diretamente com a sociedade e aprofundar seus conhecimentos técnicos, essenciais na formação 

acadêmica e atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Saúde Única. Extensão Universitária. COVID-19. Clínica Cirúrgica Animal. 

Keywords: One Health. University Extension. COVID-19. Animal Surgical Clinic. 

Financiamento: Universidade Federal da Fronteira Sul 
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INTRODUÇÃO 

 

A agroindústria familiar é de extrema importância no local onde está instalada, por gerar 

emprego e renda, principalmente no meio rural, em que o controle de qualidade do produto também 

é reflexo do cuidado de quem o produz (FRIZZO et al., 2020). Uma agroindústria é um 

estabelecimento voltado à conversão de matérias-primas da pecuária, agricultura, silvicultura ou 

aquicultura em alimentos e produtos. O grau de conversão varia de acordo com os objetivos do 

agronegócio. Para cada matéria-prima, a agroindústria é um elo da cadeia de fornecimento de insumos 

agrícolas aos consumidores (ISTAN et al., 2015).  

Os brasileiros estão se preocupando cada vez mais com a sua saúde, à medida que buscam 

consumir produtos oriundos da agricultura familiar, saudáveis, ecológicos e que valorizem as culturas 

e tradições da região local (PREZOTTO, 2016). Comparado com outros setores industriais da 

economia, devido às três características básicas das matérias-primas (sazonalidade, perecibilidade e 

heterogeneidade), a agroindústria familiar possui certo grau de originalidade (ISTAN et al., 2015).  

Dessa maneira, o objetivo desta atividade foi compilar, em um livro didático, as ações de um 

projeto de extensão sobre implantação de programas de controle de qualidade na produção de 

alimentos. O livro foi confeccionado para proporcionar uma leitura fácil e compreensão do conteúdo 
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técnico das legislações para colaboradores e proprietários das agroindústrias familiares, assim como 

responsáveis técnicos (RT), fiscais e público em geral. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A atividade foi desenvolvida pelo grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina 

Veterinária/Agricultura Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Realeza 

(PR), em conjunto com os monitores dos componentes curriculares de Inspeção e Tecnologia de 

Produtos de Origem Animal e Microbiologia Veterinária da mesma instituição e parceria da médica 

veterinária fiscal do Serviço de Inspeção de Santa Izabel do Oeste (PR).  

A necessidade de se adequar às exigências legais e exigidas pelo serviço de inspeção foi a 

demanda utilizada para o desenvolvimento desta atividade. Assim, indiretamente, participaram os 

RT, colaboradores e proprietários de três agroindústrias familiares situadas na região. O material 

desenvolvido foi elaborado para facilitar a implantação de boas práticas no processo produtivo, 

melhorando, assim, a qualidade do produto final que produziam, mas também para outras 

agroindústrias, colaboradores e demais pessoas que se interessam pelo tema. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O livro foi escrito e compartilhado na ferramenta Documentos Google, no período de julho a 

dezembro de 2020, e contou com a colaboração de 19 pessoas. A obra produzida foi dividida em 

apresentação, sete capítulos e referências. Para a escrita desses capítulos, os autores foram divididos 

em equipes. A tutora fazia correções e sugestões para que o texto se tornasse mais objetivo, coeso e 

compreensível.  

Cada capítulo foi escolhido para abordar tópicos dos Programas de Autocontrole (PAC) que 

são exigidos e devem ser implantados nos estabelecimentos produtores de alimentos para obter uma 

melhor qualidade do produto. Também, cada equipe realizou uma discussão das principais não 

conformidades encontradas nas agroindústrias e possíveis soluções, com informações cedidas pelo 

RT dos estabelecimentos. Ao final da escrita, foram realizadas as últimas correções, organização, 

compilação, formatação e posterior publicação digital no repositório da universidade, para que o 

público geral pudesse acessá-lo, assim como em versão impressa. 
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4 RESULTADOS 

 

O livro Agroindústria de alimentos: no caminho para um alimento seguro é constituído 

de 101 páginas, desenvolvido de forma didática para que qualquer pessoa interessada possa acessá-

lo gratuitamente e adquirir conhecimento sobre a produção de alimentos seguros, e abrange sete 

capítulos que abordaram os seguintes temas: 

 

1. A importância do controle de qualidade na indústria de produtos de origem animal: a 

qualidade do produto também é reflexo do cuidado de quem o produz; explica alguns dos 

programas de controle de qualidade e os conecta às respectivas legislações; trata sobre os 

programas de autocontrole e detalha o que deve ser feito para o seu bom funcionamento; 

finalizando que todas essas ações têm como objetivo proporcionar um alimento seguro 

para o consumidor.  

2. Microbiologia dos alimentos: os dois lados da moeda: a contaminação dos alimentos 

muitas vezes não é visível a olho nu; explica que existem seres extremamente pequenos 

que são potenciais causadores de doenças; que não é possível exterminar os 

microrganismos do mundo, pois muitos são benéficos, e que é preciso conhecer alguns 

pontos para assim poder controlá-los. 

3. A água utilizada na produção de alimentos: trata sobre a importância do controle da água, 

características importantes que devem ser avaliadas para garantir a qualidade e como a 

água pode veicular contaminantes e gerar problemas quando não é tratada.  

4. Controle integrado de pragas na agroindústria: pequenos animais que geram grandes 

problemas: descreve e exemplifica quais são as pragas mais comuns e como reconhecê-

las, além de enfatizar que a prevenção pode ser economicamente viável diante dos 

prejuízos causados quando o controle é inexistente. 

5. Higienização nas agroindústrias: aborda todos os aspectos que devem ser considerados 

para uma higienização correta de equipamentos e utensílios e higiene ambiental (etapas, 

produtos, frequência), além da sua influência na qualidade dos alimentos. 

6. Colaboradores na Agroindústria: hábitos higiênicos, higiene e saúde. Por que é 

necessário? Trata sobre a importância dos colaboradores, da higiene pessoal, dos hábitos 

higiênicos e da saúde do colaborador. O manipulador de alimentos é uma peça 

fundamental para a qualidade do produto e, assim, ele deve ser orientado adequadamente 

e valorizado para almejar o sucesso do negócio. 
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7. Temperatura: por que controlar? Explica como o descuido ou despreocupação desse item 

pode interferir na qualidade do alimento, quais são as temperaturas para conservação dos 

alimentos e as temperaturas recomendadas para o uso do frio, além de problemas comuns 

encontrados nos estabelecimentos e sugestões para saná-los. 

 

No espaço rural, a agroindústria familiar traz melhorias em aspectos relacionados à economia, 

à cultura e ao social. No campo econômico, integra a valorização do produto e a geração de renda, 

que, em muitos casos, é a forma de arrecadação de proventos da propriedade rural. Além de contribuir 

na geração de empregos e melhoria nas condições de vida da população inserida nestes locais, 

auxiliando na economia regional. Na perspectiva cultural, há o reconhecimento dos costumes e 

tradições, a partir da venda dos produtos regionais, sendo passados de geração sua forma de 

fabricação; e, na esfera social, a agroindústria auxilia na permanência do jovem no campo, que tende 

cada vez mais a procura de trabalho no meio urbano (TORREZAN; CASCELLI; DINIZ, 2017).   

Desse modo, aspectos importantes para a instalação de uma agroindústria rural devem ser 

observados, como o entendimento acerca das legislações municipais e estaduais, bem como questões 

locais em que o estabelecimento está inserido. Torna-se necessário, para a produção de um alimento 

de qualidade, que os produtores tenham conhecimento sobre as condições de armazenamento, riscos 

de contaminação, ingredientes e matéria-prima apropriados, manipulação diante de um ambiente 

higiênico e organizado, treinamento dos manipuladores e controle de todos os processos envolvidos 

na produção dos alimentos (TORREZAN; CASCELLI; DINIZ, 2017).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita do livro proporcionou aos petianos o conhecimento de diferentes legislações, a busca 

de soluções para problemas reais da profissão e a aproximação com a área que, em geral, só vão 

conhecer no último ano de graduação. E permitiu aos profissionais contribuir para a disseminação do 

conhecimento de forma facilitada e acessível, agregando valor aos produtos produzidos nas 

agroindústrias familiares. 

 

Palavras-chave: Agroindústria familiar.  Alimento seguro. Boas Práticas de Fabricação. 

Keywords: Family agroindustry. Safe food. Good Manufacturing Practices. 
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RESUMO 

A extensão universitária é um processo educativo na articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão e na criação de ações 
humanizadoras. Devido à COVID-19, as atividades acadêmicas presenciais nas universidades foram interrompidas, mas 
a Universidade, com consciência crítica da sociedade, procurou se reinventar e manter seu compromisso com as 
necessidades da sociedade contemporânea. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência, no cenário da COVID-19, 
em que se constatou a ampliação e flexibilização tanto do acesso, quanto da utilização de dispositivos digitais móveis 
para a elaboração de um e-book como atividade interativa entre projetos extensionistas acadêmicos. A atividade envolveu 
a integração de oito projetos de extensão da UFRJ – Campus Macaé, no período de abril a outubro de 2020, em que se 
utilizaram dispositivos digitais móveis como possibilidade para abordagens pedagógicas e metodologias ativas de ensino. 
Foram seis etapas na elaboração do e-book: 1) Planejamento; 2) Desenho; 3) Produção; 4) Ajustes; 5) Implementação e 
6) Avaliação. Como resultado, os temas abordados no e-book foram referentes ao sistema imunológico e às 
especificidades da COVID-19. Ele se encontra disponível em meio digital, gratuito e organizado em duas partes: a 
primeira, elaborada pelos docentes acadêmicos, consta capítulos com conceitos básicos do sistema imunológico, a 
COVID-19 e seus impactos. Já a segunda combina experiências produzidas em mídias sociais elaboradas pelos discentes, 
cujos temas são relacionados à imunidade em tempos de isolamento social. Percebeu-se a importância de usar as 
ferramentas digitais com foco em ações socioeducativas para propagação de dados científicos de qualidade, atingir 
positivamente a sociedade e atualizar discentes e profissionais de saúde.  
 
Palavras-chave: Pandemia. E -book. COVID-19. Extensão universitária. 

 

Extension Project Innovations in Pandemic Times  

 

ABSTRACT 

University extension is an educational process in the articulation of the teaching, research and extension tripod and in the 
creation of humanizing actions. Due to COVID-19, face-to-face academic activities at universities were interrupted. But 
the university, as a critical conscience of society, sought to reinvent itself and maintain its commitment to the needs of 
contemporary society. This report aims to report the experience in the COVID-19 scenario, where there was expansion 
and flexibility both in access and in the use of mobile digital devices for the development of an e-book, as an interactive 
activity between academic extension projects. Methodology: The activity involved the integration of eight extension 
projects, from UFRJ – Campus Macaé, from April to October 2020, where mobile digital devices were used as 
possibilities for pedagogical approaches and active teaching methodology. There were six steps in the preparation of the 
e-book: 1) Planning; 2) Design; 3) Production; 4) Adjustments; 5) Implementation and 6) Evaluation. Results: The central 
theme addressed was related to the immune system and the specifics of COVID-19 and it is available digitally, free of 
charge and organized in two parts: the 1st elaborated by academic professors, contains chapters with basic concepts of 
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3Discente / extensionista do curso de Nutrição da UFRJ campus Macaé. E-mail: esthefanysouzasilvas@gmail.com 
4 Doutora e Docente Adjunta da graduação em Nutrição, área: Clínica. UFRJ campus Macaé. Coorientadora do trabalho. 
E-mail: lismeia@gmail.com. 
5 Doutora e Docente Adjunta da graduação em Nutrição, área: Clínica. UFRJ campus Macaé. Orientadora do Trabalho. 
E-mail: apmennabarreto@gmail.com. 
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the system immune, COVID-19 and its impacts. The 2nd combines experiences produced in social media developed by 
students, whose themes are related to immunity in times of social isolation. Conclusion: The importance of using digital 
tools with a focus on socio-educational actions for the dissemination of quality scientific data, positively reaching society 
and updating students and health professionals was perceived. 
 
Keywords: Pandemic. E-book.  COVID19. University extension. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Extensão Universitária é um processo educativo na articulação do tripé com o ensino e a 

pesquisa, e na criação de ações capazes de contribuir para minimizar as desigualdades sociais. Trata-

se de um trabalho compartilhado com a sociedade, tendo a interação dialógica como princípio 

fundante da dimensão ética dos processos, em que a universidade se torna a consciência crítica da 

sociedade, procurando se reinventar e manter seu compromisso com as necessidades da sociedade 

contemporânea (MÉLO, 2021). 

Em 2019, o novo coronavírus foi identificado na população humana e, em 2020, as atividades 

acadêmicas presenciais nas universidades foram interrompidas. Assim, os projetos que se 

caracterizavam como um conjunto de ações de extensão, em geral, correlacionadas com a pesquisa e 

o ensino, direcionados para atender demandas e gerar mudanças tanto em instituições como em 

grupos sociais, articularam suas ações, podendo ocorrer de modo à distância (BEZERRA et al., 2020). 

Este texto tem por objetivo relatar a experiência vivenciada no cenário de pandemia da 

COVID-19, em que foi possível constatar a ampliação e a flexibilização tanto do acesso, quanto da 

utilização de dispositivos digitais móveis para a elaboração de um e-book, como atividade interativa 

entre projetos extensionistas acadêmicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se do relato de experiência sobre a integração de oito projetos de extensão, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé-RJ, vinculados ao grupo de trabalho GT 

COVID UFRJ-Macaé-RJ, subgrupo FARISAU (Fatores de risco de saúde e agravos associados à 

COVID-19), com ações remotas realizadas na pandemia da COVID-19, devido ao distanciamento 

social. Optou-se por uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem, que se configurou num 

modelo desafiador, no qual o estudante foi estimulado a buscar soluções.  

A execução da atividade ocorreu no período de abril a outubro de 2020, usando dispositivos 

digitais móveis como possibilidades para abordagens pedagógicas, além da integração dos projetos e 

da disponibilização de informações. Foram seis etapas na elaboração do e-book: 1) Planejamento: 
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definição e caracterização do público-alvo; delimitação dos temas; formulação dos objetivos. 2) 

Desenho: organização dos conteúdos; elaboração da sequência; definição e organização das 

atividades. 3) Produção: elaboração dos conteúdos; elaboração do design e layout. 4) Ajustes: ajustes 

no conteúdo, nas ações / atividades e interação; na organização, na estrutura, nos objetivos, nas ações 

e nos recursos. 5) Implementação: apresentação e disponibilização do e-book ao público. 6) 

Avaliação: estabelecimento de critérios para análise das informações do material disponibilizado. 

 

3 RESULTADOS 

  

Diante do estudo sobre “Doenças crônicas e COVID 19”, percebeu-se a necessidade de 

discutir mais o assunto. Assim., foi elaborado e disponibilizado um material, em e-book, que pode 

ser acessado de forma gratuita por meio digital: https://www.editorametha.com.br/e-book/sistema-

imunologicoespecificidadesdacovid-19-e-book-gratuito-em-pdf.html, e foi intitulado “Sistema 

imunológico: Especificidades da COVID-19”.  

A doença COVID-19 pode causar complicações graves e que podem levar à morte, e fatores 

de risco, como comorbidades pré-existentes, associam-se à evolução e à gravidade da doença. Dessa 

forma, descrever o risco de mortalidade em pacientes com doenças crônicas acometidas por COVID-

19 foi necessário, visto que a discussão do tema e a identificação precoce destina-se ao melhor 

prognóstico. (ARRUDA et al., 2020). 

Alguns pontos importantes que foram discutidos e que suscitaram a sua elaboração: 1) O fato 

de estudos apontarem que um sistema imunológico saudável e uma boa saúde geral são cruciais para 

aliviar os fatores de risco associados a COVID-19 e melhorar as chances de sobrevivência e 

recuperação desta doença (LI et al., 2020); 2) Acreditar que informar a população sobre os riscos à 

saúde apresentados pela COVID-19 é tão importante quanto outras medidas de proteção, pois 

informações precisas e confiáveis permitem que pessoas tomem decisões conscientes e adotem 

comportamentos positivos para proteção própria ou de entes queridos.  

O e-book foi organizado em duas partes. A primeira parte, elaborada pelos docentes 

acadêmicos, constam capítulos com conceitos básicos do sistema imunológico; da COVID-19, 

gestação; envelhecimento; comportamento alimentar; resposta inflamatória; doenças crônicas; 

obesidade; câncer e HIV/AIDS; além de discutir os impactos no uso excessivo dos agrotóxicos.  A 

segunda parte combina experiências produzidas em mídias sociais pelos discentes extensionistas, 

cujos temas são relacionados à imunidade em tempos de pandemia e isolamento social: nutrição; 

exercício físico; saúde física e mental; qualidade de vida e do sono; espiritualidade; meditação; 

estresse e medo. Após 48 dias do lançamento do e-book ao público, notou-se que havia sido solicitado 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

873 

por 121 pessoas, de diferentes regiões do Brasil, considerado um dado positivo de acesso ao material. 

No processo de construção, notou-se intensa troca de saberes e experiência entre os envolvidos. 

  

4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados alcançados por meio deste projeto revelaram a importância dessa experiência 

para a formação acadêmica e humanística dos extensionistas, uma vez que possibilitou a troca de 

saberes dos envolvidos, a participação multiprofissional e a interdisciplinaridade, com vistas à 

promoção da saúde. 

Percebeu-se a importância de usar as ferramentas digitais com foco em ações socioeducativas 

para propagação de dados científicos de qualidade, com a responsabilidade de atingir positivamente 

a sociedade e atualizar discentes e profissionais de saúde. 
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Arte de Cuidar: extensão on-line com idosos e trabalhadores de                               

ILPIs durante a pandemia do coronavírus  

 

Bruno Vasconcelos de Almeida1 

 

RESUMO 

Este trabalho contém uma apresentação geral do projeto “ARTE DE CUIDAR: apoio psicológico a idosos residentes e 
trabalhadores de ILPIs mineiras”, abordando questões relativas ao envelhecimento humano, às origens da iniciativa, à 
natureza das atividades, seus objetivos e características, aos modos de atuação do projeto e suas bases teórico conceituais, 
assim como seus resultados iniciais. A prática de cuidar, ao mesmo tempo que é uma ciência e arte, que possibilita 
aprendizagens técnicas e humanas a professores e estudantes, idosos e trabalhadores da área, valorizando, nesse caso, a 
importância e a qualidade dos encontros intergeracionais.  
 
Palavras-chave: Cuidado em Saúde. Idosos. Trabalho. ILPIs. Pandemia.  
 

Art of Caring: on-line extension with elderly and workers of                                        

ILPIs during the coronavirus pandemic 

 

ABSTRACT 

This work contains a general presentation of the project “ART OF CARING: psychological support for elderly residents 
and workers of ILPIs from Minas Gerais”, addressing issues related to human aging, the origins of the initiative, the 
nature of the activities, its objectives and characteristics, the ways of performance of the project and its conceptual 
theoretical bases, as well as its initial results. The practice of caring, at the same time a science and an art, enables technical 
and human learning, for teachers and students, the elderly and workers in the field, valuing, in this case, the importance 
and quality of intergenerational meetings. 
 
Keywords: Health Care. Elderly. Work. ILPIs. Pandemic. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Qual é a vida digna de ser vivida quando envelhecemos? Pergunta pertinente quando nos 

deparamos com idosos abrigados em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) pelo país 

e em instituições similares mundo afora. A ILPI, como se sabe, é um dispositivo da política de 

assistência social, que enfrenta atualmente enormes desafios diante da pandemia global do 

coronavírus. Elevado número de óbitos, aumento do isolamento social com restrição ou ausência de 

visitas, preocupação crescente com o medo da transmissão por parte dos trabalhadores, precarização 

financeira e incertezas diversas são alguns dos componentes da atual situação das instituições de 

longa permanência para idosos em Minas Gerais. 

 
1Doutor em Psicologia Clínica (PUC-SP). Professor do Curso de Psicologia PUC Minas Coração Eucarístico. E-mail: 
brunovasconcelos@pucminas.br. 
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O Projeto “Arte de Cuidar” teve sua origem determinada por dois fatores: a alta taxa de 

mortalidade de idosos em instituições europeias, especialmente Itália e Espanha, e o consequente 

temor da repetição do quadro em terras brasileiras, por um lado; e a necessidade sentida por um grupo 

de pesquisadores de contribuir para a redução do isolamento social dos idosos e de seus cuidadores, 

por outro lado. A partir de uma pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho Espaços Deliberativos e 

Governança Pública (GEGOP) e pela Universidade Federal de Viçosa, constatou-se, entre inúmeras 

demandas, a necessidade de apoio psicológico para os públicos-alvo envolvidos, idosos e 

trabalhadores.  

O objeto do “Arte de Cuidar” é o envelhecimento humano de idosos institucionalizados e não 

institucionalizados e o trabalho de profissionais que atuam em instituições de longa permanência para 

idosos. Seus objetivos consistem em ofertar apoio psicológico a ambas as categorias através de 

contatos e intervenções online, junto a instituições do estado em Minas Gerais, em especial aquelas 

que responderam à pesquisa, sinalizando a necessidade do trabalho psicológico.  

A pergunta é a seguinte: o que se pode fazer no regime remoto para responder à demanda 

acima? Sem respostas, reunimos um grupo de estudantes que, por sua vez, levantou hipóteses muito 

interessantes de trabalho, ao mesmo tempo desafiadoras, pois implicavam uma série de dificuldades, 

como a lida dos idosos com as tecnologias atuais, as restrições dos contatos a distância, a insuficiência 

e precariedade dos equipamentos, e a dura e estressante jornada de trabalho dos cuidadores e outros 

profissionais durante a pandemia.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O “Arte de Cuidar” é um Projeto de Extensão iniciado no primeiro semestre de 2021, porém 

teve seu início com a prática de estagiários de Psicologia logo após o início da pandemia da COVID-

19. Por outro lado, vale destacar que tem, apesar de seu pouco tempo de existência, demandado 

investigação e pesquisa por parte de seus integrantes. Atualmente, conta com estudantes dos Cursos 

de Psicologia e Fisioterapia, e com professores dos Cursos de Psicologia e Direito.  

A interdisciplinaridade efetua-se igualmente com a participação dos integrantes na Rede de 

Apoio à Pessoa Idosa de Minas Gerais, a RAPI-MG, rede esta que congrega instituições e áreas 

distintas de conhecimento. Os impactos na formação dos estudantes já são sentidos, em especial nas 

reuniões semanais, em que os casos são discutidos e pode-se perceber intensa implicação afetiva e 

cognitiva por parte da equipe. Antes de passarmos à metodologia, é preciso destacar que o projeto se 

justifica amplamente na medida em que presta serviços comunitários, trabalha a favor da vida, e 
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oferece apoio psicológico a idosos e trabalhadores neste momento excepcionalmente difícil da crise 

sanitária em curso.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O desafio estava dado e iniciamos nossas práticas com grupos do estágio ‘O Psicólogo na 

Comunidade’, no segundo semestre de 2021. No mesmo período, apresentamos o Projeto em edital 

da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, posteriormente aprovado e já em andamento. A ideia 

inicial, bastante simples, consistiu em colocar em contato idosos e trabalhadores de ILPIs e estudantes 

e professores da PUC Minas. Contato para quê?  Para aproximar, para conversar, ouvir, falar, trocar, 

aprender, intervir nas dinâmicas da solidão que acometem pessoas em qualquer momento da vida, 

mas especialmente após os sessenta anos. O contato/contágio inicial revelou um conjunto de 

possibilidades de interações existenciais, conviviais, terapêuticas, sociais e políticas.  

O “Arte de Cuidar” realiza atendimentos, acolhimentos, acompanhamentos terapêuticos, 

oficinas, grupos temáticos, leitura e contação de histórias / estórias e interage com dez ILPIs 

espalhadas pelo estado de Minas Gerais, nas cidades de Bicas, Campo de Meio, Governador 

Valadares, Lagoa Santa, Natércia, Sete Lagoas, Turmalina, Uberaba, Viçosa e Araxá. As práticas de 

estágio incluem mais oito cidades: Mariana, Itaúna, Santa Luzia, Desterro de Entre Rios, Uberlândia, 

Além Paraíba, Abaeté e Abre Campo. E, por último, trabalha com um grupo de idosos e idosas não 

institucionalizados atendidos pela Associação das Obras Pavonianas de Assistência Padre Agnaldo, 

na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte.  

A prática extensionista on-line implicou intensa mobilização por parte dos integrantes do 

Projeto, pois o cenário inicial apresentava dificuldades, insuficiências e enormes desafios. Aos 

poucos, mapeando os dispositivos tecnológicos disponíveis, os integrantes encontraram as formas 

possíveis de comunicação remota, utilizando desde telefones comuns a computadores e tablets, sem 

esquecer a escrita de cartas enviadas por e-mail; contamos ainda com o uso de videochamadas e 

encontros pelo Google Meet. Nesses processos de aprendizagem do atendimento on-line, discutimos 

semanalmente as singularidades e especificidades de cada comunicação.  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Projeto “Arte de Cuidar” situa-se na confluência de saberes distintos e transdisciplinares: 

Psicologia do Envelhecimento, Psicologia Social, Estudos da Subjetividade, Saúde Coletiva, Políticas 
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Públicas diversas voltadas para os idosos e Direitos dos Idosos. Abaixo, as linhas gerais da 

abordagem.   

A Psicologia do Envelhecimento passou, nas últimas décadas, de uma simples comparação 

entre etapas da vida a uma disciplina metodologicamente complexa, articulando conhecimentos e 

pesquisas multidimensionais e multicausais (BATISTONI, 2009). Stuart-Hamilton, autor de obra 

relevante na área, descreve o envelhecimento em termos de processos que afetam as pessoas com o 

passar do tempo (STUART-HAMILTON, 2002). A Psicologia do Envelhecimento leva em 

consideração dimensões como a aprendizagem, os processos biológicos adaptativos, a psicologia do 

desenvolvimento e a gerontologia. Dessa linha conceitual, o Projeto aproveita a dimensão orgânica 

dos processos do envelhecimento e sua contribuição para a clínica do idoso.  

A Psicologia Social dispõe de um número significativo de pesquisas sobre o envelhecimento, 

com destaque para as representações sociais, a inclusão social e o papel do idoso no âmbito 

comunitário. Vale lembrar a heterogeneidade da velhice, em especial os movimentos entre autonomia, 

proteção e trocas sociais.  

No campo de Estudos das Subjetividades Contemporâneas, destaca-se a abordagem ao mesmo 

tempo clínica-ética-política-e-estética dos processos de envelhecimento, das singularizações e das 

necessidades de cada vida. Trata-se de tomar a velhice em todas as suas implicações, deslocando 

sentidos, modificando compreensões dos modos de vida e dos lugares estabelecidos aprioristicamente 

em função da condição dos idosos.  

A Saúde Coletiva, determinante nos estudos sobre a população idosa, contribui com a saúde 

e com os processos de saúde / doença experimentados pelos idosos, juntamente com a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) e a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). 

Nesta população, a capacidade funcional é vista como importante marcador de saúde. As doenças 

crônicas (doenças cardiovasculares, diabetes, doenças cerebrovasculares), os processos demenciais, 

as depressões e traumas contribuem de maneira significativa para perda de capacidade funcional e da 

qualidade de vida dos idosos (PEREIRA et al, 2017). Do ponto de vista epidemiológico, os processos 

demenciais e as depressões constituem as modalidades que mais acometem idosos no âmbito da saúde 

mental.  

As Políticas Públicas com foco nos idosos são inúmeras, com implantação desigual, desde a 

Constituição de 1988. No Arte de Cuidar, o foco está na abordagem da seguridade social, isto é, saúde 

(Sistema Único de Saúde – SUS), assistência social (Sistema Único de Assistência Social – SUAS) e 

previdência social (Previdência Social – PS; Regime Geral de Previdência Social, Regimes Próprios 
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de Previdência e ainda Previdência Privada)2. Os Direitos dos Idosos, muitas vezes desconhecidos 

por boa parte da população brasileira, são de ampla discussão no âmbito do Projeto. A abordagem 

leva em conta a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994) e o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003).  

 

5 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos até o momento no “Arte de Cuidar” são expressivos qualitativa e 

quantitativamente. As aprendizagens e os inúmeros desdobramentos das atividades do Projeto não 

cabem certamente no espaço deste resumo ampliado, mas do ponto de vista qualitativo vale destacar 

alguns aspectos: a qualidade dos atendimentos, as trocas afetivas entre estudantes, idosos e 

trabalhadores, a satisfação obtida com o trabalho de lado a lado pelas instituições participantes, a 

superação de dificuldades e o conhecimento adquirido com a experiência produzida através das 

práticas extensionistas e dos estágios. Já do ponto de vista quantitativo, até o momento, todas as metas 

previstas foram realizadas.  

O Projeto conta com quinze extensionistas e dois professores; são dez instituições parceiras 

de diferentes portes e escalas. Com média semanal de dez encontros com os públicos-alvo, do final 

de março até o fim de setembro deste ano, o projeto atendeu oitenta idosos e trinta trabalhadores das 

ILPIs participantes. Como dito, o “Arte de Cuidar” faz atendimentos e acompanhamentos individuais, 

bem como oficinas e grupos em dinâmicas coletivas, e por vezes, acontece de uma mesma pessoa ser 

acolhida nas diferentes modalidades de atuação. Destaca-se, por último, ainda no primeiro semestre 

do Projeto, a submissão de três trabalhos ao Seminário de Extensão da PUC Minas, ano 2021. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com bons resultados até o momento, em todas as suas ações, e com o fortalecimento gradual 

das parcerias firmadas, o Projeto tem extrapolado seu design acadêmico ao experimentar em seu 

cotidiano as potencialidades dos relacionamentos intergeracionais e a riqueza das trocas realizadas 

pelos envolvidos. As histórias colhidas, as relações estabelecidas, a aprendizagem constante, e a 

descoberta das possibilidades de intervenção online/remota, sinalizam uma possível expansão do 

“Arte de Cuidar” para outros municípios e instituições.  

 
 

 
2 Ver: BRASIL, 1990; BRASIL, 1993; FAZIO, 2016. 
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Saberes que se Constroem: a experiência transdisciplinar                                              

no Grupo de Estudos do Projeto Paraopeba 

 

Knowledge that is Built: the transdisciplinary experience in                                              

the Paraopeba Project Study Group 

 

Ana Luiza dos Santos Cacique1 
Carlos Henrique Mesquita do Prado2 

Fernanda Simplício Cardoso3 
Gilmara Pires Coelho4 

Maria Clara de Souza Vaz5 
 

INTRODUÇÃO 

  

No dia 25 de janeiro de 2019, o solapamento da barragem B-I e o soterramento da Barragem 

B-IV e B-IVA da mineradora Vale S.A, no município de Brumadinho, provocaram as mortes de 270 

pessoas, havendo, ainda, 11 desaparecidas. Para além das vítimas fatais, o rompimento provocou uma 

imensa cadeia de danos ao longo da bacia do Rio Paraopeba. A poluição do rio e destruição do bioma 

da Bacia atingiram setores econômicos vinculados à agricultura, à pesca, à pecuária e ao ecoturismo, 

afetaram a captação de água em diversos municípios de Minas Gerais e causaram severos prejuízos 

aos modos de vida da população que vive nas cidades à margem do Paraopeba, destacando-se famílias 

em situação de vulnerabilidade, além de povos e comunidades tradicionais, tais como ribeirinhos, 

quilombolas e indígenas. 

Com o objetivo de garantir a reparação integral dos danos sofridos pela população ao longo 

da Bacia do Paraopeba, o Ministério Público de Minas Gerais – junto ao Ministério Público Federal, 

Defensoria Pública de Minas Gerais e Defensoria Pública da União – peticionou uma Ação Civil 

Pública em defesa dos atingidos, dando início ao pleito de reparação integral. De modo que se 

garantisse a paridade de armas no processo, tendo em vista o poder econômico da Vale S.A, foi 

proposto que ao longo da bacia do Rio Paraopeba, dividida em cinco regiões, elegesse – pelas próprias 

 
1Graduanda de Psicologia da PUC Minas campus Coração Eucarístico. E-mail: analuizacacique@gmail.com.  
2Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: 
caiquemesquitaprado@gmail.com.  
3Doutora em Psicologia Social. Docente do curso de Psicologia da PUC Minas campus Coração Eucarístico. E-mail: 
fernandacsimplicio@gmail.com. 
4Graduanda de Psicologia da PUC Minas campus Betim. E-mail: gilmarapirescoelho@hotmail.com. 
5 Graduanda de Psicologia da PUC Minas campus Coração Eucarístico. E-mail: mariaclara2016@hotmail.com 
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comunidades atingidas – organizações que prestassem assessoramento técnico independente. Para o 

papel de conduzir a Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico das Assessorias 

Técnicas Independentes (ATI), a PUC Minas foi convidada pelas Instituições de Justiça e, nesse 

contexto, construiu-se o Projeto Paraopeba na Pró-reitoria de extensão. 

Neste trabalho, temos como objetivo divulgar a atuação do Projeto Paraopeba no contexto dos 

conflitos ambientais decorrentes da mineração; relatar a potência da transdisciplinaridade no âmbito 

de um projeto extensionista e demonstrar o grupo de estudos enquanto um potente espaço de formação 

e emancipação para os discentes. Para tal, foi realizado um resumo de caráter descritivo, tendo como 

base a experiência pessoal dos autores. 

 

2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

O Projeto Paraopeba é uma prestação de serviços e se vincula à Pró-reitoria de Extensão – 

PROEX – da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). De acordo com a 

Política de Extensão Universitária da PUC Minas, tal modalidade se define como a 

 

[...] realização de trabalho oferecido pela Universidade ou contratado por terceiros 
(comunidade e/ou empresas), incluindo assessorias, consultorias, cooperação 
interinstitucional e/ou internacional. Cabe ressaltar que a prestação de serviços na 
universidade deve considerar sempre o caráter pedagógico de sua ação, eliminando a 
possibilidade de substituir o Estado em suas funções e de transformar-se em uma agência de 
venda de serviços. (PUC MINAS, 2006, p.20). 

 

A Extensão Universitária é um dos pilares que sustentam a universidade, juntamente com o 

ensino e pesquisa, e suas ações contribuem para a formação cidadã e humanista dos discentes e 

docentes. De acordo com Rocha (1984), ela precisa agir como um ambiente que possibilita uma 

conexão com a classe trabalhadora, permitindo um intercâmbio de conhecimentos entre a 

universidade e o saber popular, e assessore a população no sentido de sua emancipação. Nessa 

perspectiva, as atividades extensionistas são ações que podem propiciar um ambiente para o exercício 

da função social da PUC Minas e de seus agentes. 

 

3 O PROJETO PARAOPEBA  

 

O Projeto Paraopeba tem por objetivo acompanhar e supervisionar as atividades 

desenvolvidas pelas ATI, contribuindo na construção de metodologias participativas e na proposição 

de novas diretrizes técnicas, com o intuito de garantir a reparação integral dos danos sofridos pelos 
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indivíduos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Para alcançar esse objetivo, o 

Projeto desenvolve ações conforme as metas e fases estabelecidas no Plano de Trabalho da 

Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico (CAMF). O cumprimento dessas 

ações possibilita apresentar, às Instituições de Justiça, uma síntese dos relatórios produzidos pelas 

ATI, facilitando o acesso às informações obtidas em campo e que serão utilizadas para compor o 

material probatório dos danos causados pelo desastre. 

Por atuar no acompanhamento das ATI, o Projeto compartilha do mesmo público-alvo, a 

saber, a população atingida. Esse grupo compreende indivíduos e comunidades que tenham sofrido 

danos, materiais e imateriais, em decorrência do rompimento. Conforme o quantitativo pré-definido 

pelas ATI, cerca de noventa mil atingidos poderão se beneficiar com as ações desenvolvidas por essas 

entidades em colaboração com o Projeto. Tal estimativa pode variar de acordo com a execução do 

trabalho, contudo, já evidencia a dimensão do processo e a importância da luta pelo direito à reparação 

integral.  

Observa-se que o Projeto permite o diálogo entre profissionais de diferentes campos do 

conhecimento. Dessa forma, a CAMF integra docentes, técnicos e discentes, da graduação e pós-

graduação em suas equipes, que são organizadas entre: coordenação; assessorias temáticas 

(permanentes e não permanentes); e equipes de referência. Nesse sentido, a coordenação divide-se 

em geral e técnica. As assessorias temáticas atuam nos grupos de trabalho, também composto pelas 

ATI, que debatem sobre temas correlatos à reparação:  meio ambiente; saúde; ciências sociais e 

ciências humanas. Já as equipes de referência são responsáveis por viabilizar o diálogo contínuo e 

permanente com as ATI. Portanto, promovem reuniões semanais com essas entidades, de modo a 

acompanhar as ações implementadas. Além disso, a equipe dispõe de advogados e analistas 

financeiros, encarregados pelo suporte técnico e por contribuir na avaliação e produção dos pareceres 

previstos no Plano de Trabalho. 

No âmbito externo, a CAMF promove reuniões com as Instituições de Justiça; com a EY, 

empresa responsável pela auditoria contábil-financeira e finalística do projeto; com o Comitê Pró-

Brumadinho (CPB), formado por secretarias do Governo de MG; e com o Comitê Técnico Científico 

(CTC/UFMG), que corresponde a entidade responsável pelos trabalhos periciais. Verifica-se, 

portanto, o caráter complexo das ações realizadas no âmbito do Projeto Paraopeba. 

São diversos os impactos sociais do projeto para as políticas públicas e para a comunidade 

local, pois há uma interlocução entre a CAMF, as Instituições de Justiça, os entes públicos e a 

sociedade civil organizada, na perspectiva de assegurar a participação social nas políticas públicas e 

Institucionais. Ademais, o Projeto Paraopeba também contribui positivamente para a formação 

acadêmica, técnica e humana dos extensionistas discentes. Ele proporciona aos alunos o 
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aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa, além da prática sob a supervisão docente, por 

meio de eventos, publicações, prestações de serviço e reuniões. 

 

4 O GRUPO DE ESTUDOS 

 

A proposta de desenvolver um Grupo de Estudos, como uma atividade contínua no Projeto 

Paraopeba, ocorreu logo após o ingresso dos extensionistas, em setembro de 2020. Essa ação de 

formação continuada dos alunos, prevista no Plano de Trabalho da CAMF, visa desenvolver um 

espaço formativo, por meio de troca, diálogo e produção de conhecimento. Uma vez que o Projeto se 

organiza em equipes distintas e compostas por profissionais dos diversos campos do conhecimento, 

o Grupo de Estudos se constituiu como um espaço privilegiado para trocas de experiências e reflexões 

teóricas com vistas à produção acadêmica e ao aprimoramento da prestação de serviços.  

O Grupo acontece semanalmente e tem duração de, aproximadamente, duas horas. Em virtude 

do cenário de pandemia, assim como as outras atividades do projeto, essa ocorre de forma remota, 

por meio de plataforma virtual. Visando a promover a troca de experiências e a construção do olhar 

crítico, os encontros contam com a presença de extensionistas de diversas áreas do saber, como 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Geografia, Medicina, Psicologia e 

Serviço Social. Os encontros são mediados por dois técnicos da Equipe de Coordenação, os quais 

documentam a discussão por meio da Memória de Reunião. Embora voltado para os extensionistas, 

o espaço é aberto e divulgado para todos os membros do Projeto, para que estes também possam 

participar, e recebe convidados com o intuito de realizar apresentações e aprofundar em temas que 

sejam de sua especialização.  

Para cada encontro, há um tema a ser desenvolvido e debatido, e, junto a este, são escolhidos 

materiais para acompanhar a discussão, como, por exemplo, artigos científicos, textos, livros, 

documentários, filmes e músicas. Em 2021, foi realizada uma pesquisa com todos os participantes, 

com o objetivo de organizar os encontros do semestre com antecedência e, assim, aumentar a 

aderência ao Grupo de Estudos. Dessa forma, a consulta identificou temas de interesses em comum 

e ajustou os dias e horários para contemplar um número maior de participantes. Os temas debatidos 

se organizaram em três eixos temáticos: tensões políticas e movimentos sociais; direito das pessoas 

atingidas e aspectos da mineração. Os principais temas discutidos foram racismo ambiental; processos 

de exclusão; articulação política e movimentos sociais; impactos ambientais; continuidade de práticas 

culturais, religiosas e econômicas após o rompimento; participação social no processo de reparação 

integral; vieses cognitivos das Instituições de Justiça; história da mineração em MG; geologia / 

geografia e mineração e Psicologia nas emergências e desastres. Nesse sentido, percebe-se que os 
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temas se articulam e que a transdisciplinaridade presente por meio das diversas áreas do saber que 

participam da discussão torna a experiência única: 

 

A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da 
confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre sí; oferece-nos uma visão da 
natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. (FREITAS; 
MORIN; NICOLESCU, 1994, p.2). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Grupo de Estudos se qualifica como espaço das confrontações e articulações entre os 

diversos saberes que atuam no Projeto Paraopeba. Constroem-se, a partir de então, novos saberes que 

se adequam ao caráter complexo, não somente do desastre socioambiental que trata o tema, mas da 

própria extensão universitária enquanto instância indissociável do ensino e da pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Transdisciplinaridade. Extensão Universitária. Produção de conhecimento. 

Keywords: Transdisciplinary. University Extension. Knowledge production. 
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Treinamento Sentinela: a importância do diálogo para a                                

conscientização comunitária sobre o comportamento suicida 

 

Sentinela training: the importance of dialogue for                                                 

community awareness about suicide behavior 

 

Lara Greco Bufalo1 
Tatiana Slonczewski2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra “suicídio” vem sendo utilizada há muito tempo no mundo, mas seu significado 

ainda assombra a realidade de muitas pessoas, as quais acabam optando por se distanciar do debate e 

marginalizam ainda mais o tema, reforçando o tabu sobre a temática na sociedade. Infelizmente, o 

suicídio ainda é uma realidade muito frequente (sobretudo entre os jovens do Brasil e de outros 

países), tornando essencial sua discussão em todas as comunidades. 

É importante ressaltar que, embora não seja possível evitar todos os suicídios de acontecerem, 

ainda é possível preveni-los por meio de estratégias comunitárias adequadas e políticas públicas 

consistentes. Dentre as várias estratégias para a prevenção e a conscientização comunitária acerca do 

comportamento suicida, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere a realização de 

treinamentos-sentinela (gatekeeper training). 

O Gatekeeper Training for Suicide Prevention é um programa educacional projetado para 

ensinar aos gatekeepers (sentinelas) os sinais de alerta de uma crise de suicídio, bem como o modo 

de reagir a eles. Os sentinelas podem ser quaisquer pessoas que estejam estrategicamente 

posicionadas para reconhecer e encaminhar alguém em risco de suicídio (por exemplo: pais, amigos, 

professores, assistentes sociais etc.), independentemente do seu nível de conhecimento sobre essa 

temática (OMS, 2014). 

O processo de manejo segue três etapas: (1) questionar o desejo ou intenção do indivíduo em 

relação ao suicídio, (2) persuadir a pessoa a buscar e a aceitar ajuda e (3) encaminhar a pessoa aos 

recursos apropriados. Cabe destacar que, por mais que a base de conhecimento para o Gatekeeper 

 
1Graduanda em Psicologia pela PUC-Campinas e extensionista voluntária do Projeto Girassóis. E-mail: 
lara.greco@hotmail.com. 
2 Doutora em Psicologia e docente pela PUC-Campinas e responsável pelo Projeto de Extensão Universitária Girassóis. 
E-mail: tatiana.slon@puc-campinas.edu.br. 
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Training for Suicide Prevention seja a mesma para todos os públicos, o treinamento pode ser 

personalizado para uso com públicos específicos (OMS, 2014). 

É em meio a esse âmbito de conscientização acerca da promoção da saúde mental e da 

prevenção ao comportamento suicida que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

estabeleceu algumas parcerias com a comunidade, visando à promoção de ações de extensão. Em 

2020, o projeto de extensão universitária denominado “Projeto Girassóis” teve início, promovendo 

ações em diversos eixos, com o intuito de ampliar a conscientização da comunidade acerca da 

importância da prevenção do comportamento suicida, dos transtornos mentais e das violências, bem 

como da promoção da saúde mental durante a pandemia de COVID-19. Ao todo, quarenta alunos de 

seis diferentes cursos de graduação participam do Projeto e acompanham a docente responsável; tais 

cursos abrangem a Medicina, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 

Enfermagem, compondo assim, uma equipe multidisciplinar.  

E dentre todas as ações de extensão propostas pela equipe, encontra-se o Treinamento 

Sentinela, cujo objetivo é promover a construção de conhecimento comunitário, apresentando e 

discutindo conteúdos relacionados à temática da prevenção do suicídio nas diferentes comunidades 

como uma forma de empoderamento social, diminuição de estigmas e tabus e à promoção da 

autonomia dos participantes.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O público-alvo da ação de Treinamento Sentinela foi constituído por professores, pais e alunos 

de uma escola estadual localizada em região socioeconomicamente vulnerável do município de 

Campinas; por professores e discentes do Grupo de Vivência Cooperativa e Solidária da PUC-

Campinas; e por profissionais de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais 

parceiros intersetoriais no município de Hortolândia.  

É importante destacar também que o conteúdo do Treinamento Sentinela foi elaborado por 

alunos graduandos da universidade, juntamente com a docente responsável pelo projeto de extensão 

universitária em conjunto às comunidades envolvidas. Afinal, os temas trabalhados foram 

selecionados conforme o diagnóstico situacional realizado frente às demandas trazidas pela 

comunidade referentes à temática e adequando-se à proposta de promoção da saúde mental e da 

prevenção de violências e comportamento suicida. 

Para a elaboração do Treinamento Sentinela, seu conteúdo foi dividido em 4 fases, sendo elas: 

Comportamento Suicida (fase 1), Transtornos Mentais (fase 2), Manejo (fase 3), e, por fim, Rede de 

Atenção Comunitária (fase 4). Posto isso, encontros semanais de rodas de conversa e oficinas foram 
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realizados com o público-alvo de forma remota, dada a impossibilidade de encontros presenciais 

durante a pandemia do Covid-19. Ainda assim, a construção comunitária de conhecimento acerca do 

tema pôde ser possibilitada, com base na estratégia gatekeeper training, sugerida pela OMS (2014).  

A fase 1, com carga horária total de 16 horas, teve a participação de aproximadamente 100 

representantes adultos de diferentes comunidades e foi realizada de forma remota nos anos 2020 e 

2021, através das plataformas Google Meet e Microsoft Teams. As fases 2, 3 e 4 estão previstas entre 

os meses de agosto a novembro de 2021 e seus materiais informativos (vídeos e cartilhas) estão em 

desenvolvimento na vigência das respectivas fases. 

 
3 RESULTADOS 
 

Em 2020, um Treinamento Sentinela (Piloto) – Fase 1 foi desenvolvido com seis professores 

da escola estadual participante. Posteriormente, ainda em junho, agosto e setembro de 2020, foi 

realizado com docentes responsáveis pelo Grupo de Vivência Cooperativa e Solidária da PUC-

Campinas e com alunos bolsistas e voluntários que apoiam ações de acolhimento fraterno na 

instituição, perfazendo um total de 30 participantes.  

Em 2021, o Treinamento Sentinela – Fase 1 foi desenvolvido com aproximadamente 50 

docentes de ensino fundamental II e médio da escola estadual envolvida (entre os meses de abril e 

junho) e com 24 representantes de CRAS, CREAS (Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social), CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), CAPSij (Centro de 

Atenção Psicossocial Infantojuvenil) e escolas estaduais do município de Hortolândia (entre os meses 

de abril e maio). Está prevista a personalização do conteúdo e das estratégias do Treinamento 

Sentinela – Fase 1 para realização com pais e demais participantes das comunidades atendidas. 

Durante a realização dos encontros, foi possível notar a dedicação e a atenção do público-alvo 

sobre a temática, de maneira a contribuir com a comunidade onde atuam por meio da identificação 

dos comportamentos de risco e com adequada condução dos casos. Ao final de cada encontro, era 

nítido o engajamento para o próximo, reconhecendo, por meio de seus depoimentos, a relevância e 

importância da ampliação do conhecimento no que se refere ao comportamento suicida não apenas 

no âmbito comunitário, mas também no âmbito das relações pessoais mais próximas. Sobre o impacto 

do suicídio na comunidade, Botega (2015) afirma: 

 

Ainda que o suicídio resulte do ato solitário de um indivíduo, ele não ocorre de forma isolada. 
Ele insere-se em um espaço interinstitucional, em que se encontram os amigos, a família, a 
escola, o local de trabalho, o grupo religioso e outras associações. Para cada suicídio, estima-
se que entre 5 e 10 pessoas sejam profundamente afetadas. As reações, embora distintas entre 
os indivíduos, são moldadas pelas representações sociais e pelas atitudes da comunidade em 
relação ao suicídio. (BOTEGA, 2015, p. 225). 
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Todavia, o maior sucesso obtido resultou da propagação e disseminação do conhecimento 

sobre a temática da prevenção ao suicídio para a comunidade, uma vez que pessoas do público-alvo 

vieram ao encontro da equipe de extensão solicitando apoio do Projeto para ampliar a iniciativa a 

outras comunidades. Assim, pôde-se constatar o papel fundamental que as comunidades possuem na 

prevenção do suicídio, provendo suporte social aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, 

efetuando os encaminhamentos necessários dentro da rede de apoios comunidade, lutando contra o 

estigma atrelado ao suicídio e fornecendo apoio aos enlutados por este fenômeno (OMS, 2014). 

Dentre os principais desafios, encontra-se a dificuldade em alcançar um tempo disponível para 

acesso dos participantes, em meio às suas atividades profissionais, sendo sempre necessária a 

articulação ampliada com chefias e coordenadores, de modo a que se sensibilizem quanto à 

importância do projeto e apoiem seu desenvolvimento. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Treinamento Sentinela, desenvolvido nas ações de extensão, tem se mostrado uma boa 

estratégia para apoio comunitário na conscientização sobre a importância da prevenção do 

comportamento suicida, especialmente considerando a condição remota das ações durante a pandemia 

Covid-19, assim como os agravos em saúde mental atuais e decorrentes desta trágica situação 

mundial.  

Dessa maneira, a fase 1 do treinamento sentinela (Introdução ao Comportamento Suicida) 

atendeu às expectativas de seu impacto social nas comunidades, visto que alcançou um público direto 

de aproximadamente 100 pessoas (com impacto indireto ampliado) levando em consideração o papel 

social de liderança que os participantes representam em seus segmentos comunitários e a 

vulnerabilidade socioeconômica das comunidades que atuam.  

As ações serão ampliadas também a demais públicos durante o ano de 2021, com a 

implementação das fases 2 a 4 (Transtornos Mentais, Manejo, e Rede de Atenção Comunitária, 

respectivamente) e adaptação do conteúdo ao público de crianças e adolescentes, por meio de ações 

que privilegiam a promoção da saúde mental e da conexão afetiva. 

 
Palavras-chave: Prevenção ao Suicídio. Comportamento Suicida. Conscientização Comunitária. 
Keywords: Suicide Prevention. Suicidal Behavior. Community Awareness. 
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Xia Zé! Estratégias de redução de danos com adolescentes em situação de rua 

 

Xia zé! Harm reduction strategies with adolescents who lives in the street 

 

Cecília Batista Heredia de Oliveira1 
Gabriel Abrahão Costa2 

Marina Melo Machado3 
Maria José Gontijo Salum4 

Sophia Faleiro Quintanilla Flores5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este resumo expandido objetiva contextualizar o percurso do Projeto de Extensão “Xia Zé! 

Estratégias de Redução de Danos com Adolescentes em Situação de Rua”, utilizando das 

metodologias: relato de experiência, análise documental e revisão bibliográfica.  

 No último semestre de 2019, alunos do curso de Psicologia da PUC Minas desenvolveram o 

projeto de pesquisa bibliográfica sobre a história da Redução de Danos e das influências do 

proibicionismo na política de drogas, como requisito para conclusão da disciplina Estágio-Práticas 

Investigativas II. No primeiro semestre de 2020, no decorrer do componente curricular, em Estágio-

Práticas Investigativas III, objetivou-se executar a proposta desenvolvida, investigando a aplicação 

da metodologia de Redução de Danos na cidade de Belo Horizonte. Com a coordenação da 

supervisora Maria José Gontijo Salum, fez-se o mapeamento das Políticas Públicas de Saúde Mental 

Álcool e outras Drogas em Belo Horizonte.  

Essas experiências aprimoraram a formação acadêmica dos alunos e, correlacionando-as com 

a disciplina “Teoria da Adolescência e da Juventude”, ministrada também pela referida professora, 

veio a aspiração do Projeto de Extensão “Xia Zé! Estratégias de Redução de Danos com Adolescentes 

em Situação de Rua”. Por meio do diálogo entre academia e sociedade, o Projeto teria como objetivo 

problematizar, fomentar e construir alternativas a partir das demandas dos adolescentes do Centro 

Pop Miguilim, trabalhando a autonomia e o acesso à informação, ao valer-se da ética de cuidado da 

Redução de Danos. 

 
1 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas - Praça da Liberdade. E-mail: ceciliabatistaho@gmail.com. 
2 Graduando do curso de Direito da PUC Minas - Praça da Liberdade. E-mail: gabrahaoc@gmail.com. 
3 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas - Praça da Liberdade. E-mail: ninamelomachado@gmail.com. 
4 Docente de Psicologia da PUC Minas - Praça da Liberdade. E-mail: mariajgontijo@gmail.com. 
5 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas - Praça da Liberdade. E-mail: sophiafquintanillaf@gmail.com. 
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Após a organização, o Projeto ‘’Xia Zé!’’ foi aprovado no primeiro semestre de 2021, durante 

a pandemia da COVID-19, sob alguns desafios e limites que serão discutidos neste resumo expandido, 

e conta, atualmente, com a participação da professora Maria José Gontijo, Gabriel Abrahão, discente 

de Direito, e as discentes de Psicologia Cecília Oliveira, Sophia Faleiro e Marina Machado, também 

coidealizadora do Projeto, e caracteriza-se como um projeto interdisciplinar.  

As atividades desenvolvidas até então balizam-se pelas diretrizes da Política de Extensão da 

PUC Minas, sob a perspectiva da prática extensionista, que visa a interação com a sociedade, a fim 

de tornar o conhecimento acadêmico acessível e dialógico com sujeitos externos à universidade. Essa 

troca retroalimenta a pesquisa e a extensão e produz novos saberes. Ademais, a trajetória que levou à 

idealização do Projeto reflete e ilustra a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tripé 

que rege a Universidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Erik Erikson (1976) propõe a expressão “crise de identidade” para discorrer sobre as 

dificuldades que ocorrem na adolescência, sobretudo à construção da identidade em meio a um tempo 

de tormentas devido à nova condição da vida. Assim, os adolescentes expressam seus impasses em 

sintomas, muitas vezes através de condutas de riscos, dificuldade de planejamento e de prever 

consequências.   

Dessarte, quando levamos em consideração a vulnerabilidade de se estar em situação de rua 

nessa faixa etária, os fatores de riscos se tornam exponencialmente elevados, haja vista o desamparo 

para lidar com os conflitos internos. Nesses adolescentes, constata-se a carência de uma referência de 

pais ou tutores – figuras essenciais de enfrentamento das dificuldades –, bem como a ausência de uma 

rede de apoio, acentuada pela evasão escolar e pela falta de acesso a equipamentos de saúde pública 

e a direitos básicos. Esse contexto revela a quebra de vínculo do adolescente com o laço social e com 

o seu corpo. Nesse contexto, as drogas passam a ser usadas como recursos para suprirem o mal que 

os aflige.  

Diante do exposto, o Centro Pop Miguilim, onde desenvolvemos o Projeto de Extensão, atua 

oferecendo atividades socioeducativas, guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, provisão 

de documentação, acolhimento e escuta dos adolescentes. De acordo com os dados desse serviço, os 

usuários fazem uso constante, diário e combinado, de substâncias lícitas e ilícitas como válvula de 

escape, e muitos não têm uma real compreensão dos malefícios do consumo abusivo de drogas. 

Portanto, é necessário criar intervenções de conscientização e fortalecimento de ações que reduzam 
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os danos do uso de drogas para estes adolescentes, pois, neste ano, seis adolescentes já morreram em 

decorrência do abuso de drogas. 

O Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas entre Crianças e Adolescentes em Situação 

de Rua (BRASIL, 2004), mostrou que, nas vinte e sete capitais brasileiras, dos adolescentes em 

situação de rua, 61,9% dos meninos consomem drogas mensalmente e as meninas 56,3%. Quando se 

trata do consumo diário, entre meninos é de 43,8% e meninas 31,1%. Em ambos os gêneros, a faixa 

etária que mais consome entorpecentes é de adolescentes em situação de rua, entre 15 e 18 anos 

(BRASIL, 2004). Assim, quando se recorta a população de rua, percebe-se um número expressivo de 

usuários de drogas na adolescência. 

É possível visualizar que as drogas funcionam como um recurso para se lidar com as angústias 

durante a adolescência, e essa situação precisa ser urgentemente discutida. Nesse sentido, é válido 

ressaltar também como essa temática é estigmatizada pela sociedade e relacionada à ótica 

proibicionista e de cunho segregador, que culpabiliza os usuários e exclui suas dimensões sociais e 

psíquicas. 

 

2.1 Redução de Danos  

 

À vista desse cenário, a Metodologia de Redução de Danos aparece como uma alternativa 

biopsicossocial, já que se trata de uma ética de cuidado composta por princípios e ações que verificam 

a impotência do proibicionismo e visam diminuir os riscos e danos causados pelo uso de álcool e 

outras drogas. Essa metodologia parte da escuta ativa dos usuários e da construção de práticas 

conjuntas dos usuários com os técnicos, com o pressuposto de que o sujeito faz parte do seu processo 

de tratamento e, assim, deve ser respeitado e ouvido. 

As estratégias baseadas na Redução de Danos utilizam-se de três pilares: o pragmatismo, que 

busca não só a abstinência, mas um uso consciente; a tolerância, que evita intervenções autoritárias e 

preconceituosas; e a compreensão da diversidade, que abarca a subjetividade de cada pessoa no 

relacionar-se com a droga (CRUZ, 2016); possuem a prerrogativa de que o sujeito é o objeto de 

trabalho e não a substância em si, o que exclui a ideia de “Guerra às drogas” e respeita a autonomia 

do indivíduo. 

Dessa forma, não é possível impor qualquer tipo de prática, mas pensar em uma solução 

pragmática e que valorize a participação dos envolvidos na construção dos objetivos e até mesmo nas 

intervenções. Desse modo, o contato, a conscientização e a responsabilização são facilitadas, 

objetivando que o sujeito possa escolher não se colocar em risco. Busca-se, sobretudo, a recuperação 

de vínculos, as relações com a vida e o cuidado com a saúde. 
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2.2 Uma Abordagem Psicanalítica  

 

Para Freud (1950[1895]), o ser humano é um sujeito originalmente desamparado, isto é, desde 

as primeiras experiências de vida encontra-se em situações de incompletude e dependência do outro. 

Assim, seu maior medo é o de ser abandonado e deixado à sua própria sorte. Esse homem, na visão 

do autor, também é um ser pulsional, ou seja, movido por uma força constante que coloca para si 

exigências elevadas, que estarão sujeitas aos princípios de prazer e desprazer (FREUD, 1915), o que 

constitui um constante antagonismo entre seus desejos e as determinações da civilização onde vive.  

Diante dessas manifestações corporais, a intoxicação seria um mecanismo de defesa e 

escapatória para o mal-estar decorrente desse processo. Nesse sentido, as teorizações sobre a droga 

realizadas pela psicanálise vão ao encontro do que se verifica entre os adolescentes frequentadores 

do Centro Pop Miguilim. Por isso, fundamentam esse Projeto de Extensão. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, o Projeto “Xia Zé!” trabalha com os adolescentes em situação de rua 

através da ótica psicanalítica conjugada às práticas de Redução de Danos na relação com o consumo 

de drogas. 

Em virtude da pandemia e da impossibilidade de intervenções presenciais, as ações do projeto 

iniciaram-se de forma remota, enfrentando alguns desafios e limitações, tais como alguns obstáculos 

na comunicação com funcionários do Centro Pop Miguilim, que não responderam às tentativas de 

mensagens pelo WhatsApp, dificuldade no acesso e contato com os adolescentes e, 

consequentemente, na criação de vínculos com estes, já que o equipamento não possui dispositivos 

tecnológicos suficientes para essa mediação e, além disso, por se tratar de um público em trajetória 

de rua, essa interação era reduzida e instável. 

Para contornar essas situações, o Projeto configurou-se como um grupo reflexivo e de cunho 

capacitatório, essencial para um período de adaptação e preparação dos alunos para as futuras 

atuações e, no decorrer dessas capacitações, alternativas foram discutidas e encontradas. Foi criado 

um grupo no WhatsApp para facilitar o diálogo com o Centro Pop Miguilim e foram realizadas 

algumas reuniões virtuais com uma das psicólogas do equipamento para conhecer o público-alvo do 

“Xia Zé” e os serviços que poderiam ser ofertados. Essa profissional foi uma conexão direta e abriu 

novas possibilidades para o acesso às oficinas e o desenvolvimento de cartilhas e cartazes 

informativos. 
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Com isso, a relação sociedade-universidade pode ser explorada pelo trabalho exercido com a 

psicóloga em conjunto com os extensionistas, visando a intervenção com os adolescentes em situação 

de rua. Como objetivo da extensão, o Projeto já causou impacto na sua área de atuação, o Centro Pop 

Miguilim, e tem a prerrogativa de estar ainda mais presente e relacionando-se com os adolescentes, 

tentando instaurar, ao longo do tempo, a Metodologia de Redução de Danos no cotidiano dos 

frequentadores do Miguilim.  

Portanto, através da Metodologia e dos referenciais teóricos expostos, o Projeto pretende 

proporcionar o diálogo da academia com a sociedade, democratizando o saber acadêmico e buscando 

alternativas para as problemáticas existentes. Através de uma ação multidisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar e a partir da Redução de Danos, o “Xia Zé!” se propõe a ser um instrumento de 

fomento, autonomia e fortalecimento dos adolescentes referenciados no Centro Pop Miguilim e, 

concomitantemente, potencializar a formação dos extensionistas. 

 

Palavras-chave: Redução de danos. Psicanálise. Adolescente. Situação de Rua. 

Keywords: Damage reduction. Psychoanalysis. Adolescent. Street situation 
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Sistema Prisional, Família e Sociedade:                                                                            

experiência de Projeto de Extensão em Direitos Humanos da PUC-Campinas/SP 

 

Prisional System, Family and Society:                                                                                        

the experience of an Extension Project in Human Rights at PUC-Campinas/SP 

 
Camilla Marcondes Massaro1 

Fabiana Cristina Zacarias Gomes Leopoldino2 
Isabela Aparecida Vargas Rodilha3 

 
INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados do Projeto de Extensão “Sistema prisional, direitos 

humanos e sociedade: compartilhando experiências e trilhando caminhos para o respeito aos 

familiares de pessoas presas”, realizado em 2020 pela PUC-Campinas, em parceria com o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) Jd. Novo Ângulo/Hortolândia-SP, visando ao trabalho de 

fortalecimento subjetivo e dos vínculos familiares e comunitários, tendo como público-alvo direto 

famílias que tivessem algum ente em estado de privação de liberdade. Destaca-se que o público-alvo 

é formado, majoritariamente, por mulheres: mães, esposas e irmãs, de pessoas privadas de liberdade, 

entre eles, homens e mulheres.  

O objetivo geral foi desenvolver atividades de extensão visando à reflexão, ao diálogo, à 

construção e ao compartilhamento coletivos de experiências e conhecimentos sobre direitos humanos, 

que pudessem contribuir para melhorar a sociabilidade das famílias de pessoas presas atendidas pelo 

CRAS.  

Apresentamos a seguir o caminho trilhado e como a pandemia do novo Coronavírus, que vem 

assolando o mundo e o país, entre os anos de 2020 e 2021, e trouxe novos desafios para as ações e 

atividades previstas, impactando os resultados alcançados. Esses desafios se fazem especialmente 

relevantes para o contexto deste Projeto, uma vez que já iniciamos nosso trabalho sob a necessidade 

do fechamento completo das instituições, ainda em março de 2020. Assim, desde o primeiro 

momento, passamos a desenhar um trabalho atento às novas condições, que se mantém até o presente 

momento. 

 
1Docente extensionista da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-Campinas. E-mail:   camilla.massaro@puc-
campinas.edu.br. 
2 Acadêmica do curso de Serviço Social da PUC-Campinas. E-mail: fabianacgomes@hotmail.com. 
3 Acadêmica do curso de Ciências Sociais da PUC-Campinas. E-mail: isabelarodilha.tete@gmail.com. 
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2 METODOLOGIA 

  
Considerando que a Extensão Universitária deve estar em consonância com as necessidades 

da comunidade, a partir da demanda do CRAS e tendo em vista os objetivos acima descritos, no início 

de 2020, formamos a equipe de alunos voluntários extensionistas com cinco alunos das faculdades de 

Ciências Sociais, Serviço Social e Filosofia.  

Trilhamos a metodologia em seis caminhos: conversas iniciais com as famílias; contato com 

as visões da comunidade e de profissionais que atendem a essas famílias; estudo das informações 

obtidas nessas conversas, buscando compreender os principais entraves para a inserção dessas 

famílias no convívio comunitário e no acesso aos direitos de forma ampla; elaboração de um material 

de sensibilização da comunidade, contribuindo para a reflexão conjunta acerca do tema, como uma 

cartilha; oficinas com os filhos dessas famílias, para que eles pudessem expressar sua visão e 

sentimentos sobre a situação vivida; e encontros com as familiares das pessoas privadas de liberdade 

que compõem o público-alvo direto do projeto, conforme caracterizado na introdução, para que elas 

pudessem expressar sua visão e sentimentos sobre a situação vivida. 

Ao longo de 2020, a pandemia nos trouxe o desafio de percorrer os caminhos delineados de 

forma remota, atuando com famílias nas quais a situação de vulnerabilidade social e material 

impossibilitou a realização de reuniões virtuais em grupo pela falta de internet. 

 
3 DISCUSSÃO 

 
O encarceramento não é um fenômeno novo. Atualmente, a questão adquire contornos que 

precisam ser analisados e trabalhados em sua complexidade. Estamos diante do que Wacquant (2001, 

2007) caracteriza como Estado Penal, isto é, o controle social da pobreza pelo acirramento das 

políticas penais, tendo como uma das principais consequências o encarceramento em massa.  

O Brasil é o terceiro país em população prisional no mundo. Segundo dados do Departamento 

Penitenciário Nacional, em dezembro de 2019, o país encarcerava 748.009 pessoas, 30,92% somente 

no estado de São Paulo (DEPEN, 2019).  

A rápida expansão do encarceramento não é acompanhada pela adequação da estrutura do 

sistema prisional, contribuindo para que, além do desrespeito aos direitos humanos fundamentais, 

aconteçam inúmeras violações às condições mínimas de tratamento aos reclusos, ratificadas pelo país 

(ONU, 1957; BRASIL, 1994).  

A precária situação dos encarcerado é agravada pelo julgamento que a sociedade faz não 

somente sobre essa população, mas também aos seus familiares que passam a enfrentar diversas 
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dificuldades além daquelas derivadas do atual contexto socioeconômico, como observado no 

desenvolvimento do Projeto (MASSARO, 2020) e discutido por Lago (2020). Assim, o 

aprisionamento em massa pode acarretar prejuízos sociais às vezes maiores que o dano causado pelo 

crime cometido.  

A pandemia agravou a vulnerabilidade e a violação de direitos tanto de presos quanto de 

familiares (LAGO, 2020). Com o objetivo propalado de conter a disseminação da COVID-19 nas 

unidades prisionais, as visitas presenciais foram canceladas. Também foram interrompidas as 

atividades de trabalho e educação, embora os demais fluxos tenham permanecido. Tal medida tem 

consequências substanciais para presos e familiares, como o impedimento do direito à convivência e 

a maior dificuldade na obtenção de alimentos, produtos de higiene e limpeza levados no momento da 

visita.  

No estado de São Paulo, a proposição de alternativas de contato com presos foi bastante 

demorada, deixando muitos reclusos sem notícias, enquanto acompanhavam a alta dos casos e óbitos 

pela televisão e pelo rádio. O mesmo aconteceu no sentido inverso, com os familiares que não 

conseguiam informações sobre seus entes encarcerados. 

 
4 RESULTADOS  

 
A pandemia impôs o desafio de desenvolver o Projeto em um contexto de dificuldades em 

acessar o público-alvo, tanto pela vulnerabilidade material, quanto pela formação de vínculos de 

confiança.  O contato com as visões da comunidade e de profissionais que atendem a essas famílias 

foi realizado via aplicativo de mensagens e chamadas com a coordenadora do CRAS, no intuito de 

pensarmos em formas de alcançar os objetivos do projeto por meio remoto.  

Visando iniciar conversas com as famílias, também foi criado um grupo via aplicativo de 

mensagens, através do qual ficamos em contato com as participantes. Como ponto de partida, 

gravamos um vídeo de apresentação. Todavia, as diversas tentativas de interação não foram 

correspondidas conforme vislumbrado. Buscando melhorar qualitativamente o contato com essas 

famílias, realizamos uma atividade presencial – atendendo aos protocolos de higiene e 

distanciamento. Ponderando a necessidade de ouvi-las de forma mais aprofundada, os alunos 

extensionistas elaboraram um roteiro de questões respondido por participantes no encontro. 

A partir da análise das informações e dos silêncios contidos nos roteiros preenchidos, 

iniciamos a elaboração do material de sensibilização da comunidade com vistas a contribuir para a 

reflexão conjunta acerca do tema, a cartilha: “Pessoas com familiares em presídios: como posso 

ajudar? A comunidade trilhando caminhos com empatia, acolhimento e respeito”. 
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A cartilha foi construída por uma elaboração teórica do grupo mediante pesquisa bibliográfica, 

análise de legislação, de informações oficiais do DEPEN e da Secretaria da Administração 

Penitenciária do estado de São Paulo, de nota técnica sobre mulheres e vulnerabilidade social no 

município de Hortolândia/SP (GODÓI; SILVA, 2020) e da colaboração de dois alunos vinculados a 

outro projeto de extensão na elaboração de dois mapas, além do diálogo com a coordenação do CRAS.  

Tanto as oficinas com os filhos dessas famílias, quanto os encontros com as mulheres não 

puderam ser realizados devido à interrupção das atividades em grupo no CRAS e da impossibilidade 

material do nosso público-alvo direto em participar de atividades remotas. 

A divulgação da cartilha informativa foi feita de modo amplo para a comunidade, em parceria 

com a unidade do CRAS Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia-SP, via redes sociais dos participantes 

do projeto, além da possibilidade de divulgação estendida à sociedade em geral por meio de uma 

reportagem produzida pela TV Thati, afiliada da Rede Record de Televisão em Campinas.  

Nessa reportagem, veiculada no programa SP Record do dia 27 de novembro de 2020, o grupo 

foi representado pela coordenadora do projeto, a Professora Drª Camilla Marcondes Massaro e a aluna 

Fabiana Gomes, do curso de Serviço Social. Os objetivos centrais desta reportagem foram de alertar 

para o combate às fake news acerca do tema com base nos dados contidos na cartilha, assim como 

alertar ao público sobre a importância latente das inúmeras reflexões propostas pelo grupo 

condensadas no material. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Como nos mostram Silvestre (2012), Godói (2017) e Lago (2020) entre outros, e conforme 

observado no desenvolvimento do Projeto (MASSARO, 2020), o pertencimento às camadas mais 

depauperadas, bem como o preconceito socialmente arraigado sobre as prisões, faz com que as 

famílias de pessoas presas sejam colocadas em situações de grande vulnerabilidade social e material, 

além das dificuldades da convivência comunitária.  

Independentemente da situação pandêmica, e apesar do artigo 5º, inciso XLV da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) determinar que nenhuma pena pode ultrapassar a pessoa que foi condenada 

por algum crime, não é essa a realidade enfrentada por pessoas que têm algum familiar privado de 

liberdade. 

A despeito das dificuldades na interação, entendemos que o grupo de mensagens se caracteriza 

como um espaço em construção, podendo se tornar ponto de apoio das participantes. Da mesma 

forma, o encontro presencial contribuiu para que os presentes vislumbrassem um grupo que 
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experiencia a mesma situação na mesma comunidade, potencializando a construção de vínculos 

comunitários. 

A cartilha foi nossa principal contribuição. O material foi pensado e diagramado objetivando 

contribuir para minimizar os preconceitos em relação aos familiares de pessoas em privação de 

liberdade, podendo ser amplamente utilizado. 

 
Palavras-chave: Prisão. Familiares de presos. Vínculos familiares e comunitários.  

Keywords: Prison. Prisoners' relatives. Family and community bonds. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultante das atividades realizadas no âmbito do Projeto de Extensão em 

desenvolvimento "Lugares de Memória: interfaces digitais aplicadas ao plano museológico e 

promoção do Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais (Antigo DOPS/MG)"6, cujo objetivo 

é fomentar a discussão sobre a importância dos Lugares de Memória (NORA, 1993), principalmente 

aqueles espaços ou edifícios no âmbito urbano testemunhos de um passado difícil e traumático 

(ASSMANN, 2011).  

O Projeto, de caráter multidisciplinar, e integrado aos conhecimentos trabalhados nas 

disciplinas da área de História da Arquitetura e Projeto de Patrimônio do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da PUC Minas, parte da arquitetura do antigo edifício do Departamento de Ordem Política 

e Social de Minas Gerais (DOPS/MG), localizado em Belo Horizonte, para criar, a partir de recursos 

digitais aliados à metodologia da arquitetura forense (WEISMAN, 2018), novos modelos de narração 

e preservação da memória cultural.  

A comunidade beneficiada contempla diversas entidades associativas pela luta da Memória e 

Direitos Humanos em Minas Gerais, assim como também as novas gerações, como jovens estudantes 

secundaristas e universitários, que passarão a ter contato com essas memórias arraigadas na 

 
1Doutora em Arquitetura e Urbanismo. Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas) / Praça da Liberdade. E-mail: gabrielapires@pucminas.br. 
2 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas / Praça da Liberdade. E-mail: iclchaves@sga.pucminas.br. 
3 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas Praça da Liberdade. E-mail: victoria.calais@gmail.com. 
4 Graduanda em História da PUC Minas Coração Eucarístico. E-mail: kamila.pacheco@hotmail.com. 
5 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas / Praça da Liberdade. E-mail: deboraamaral1@live.com. 
6 Projeto aprovado por edital em 2020, com fomento da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas. 
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materialidade do edifício. Este, também destinado ao futuro Memorial dos Direitos Humanos de 

Minas Gerais, sofrerá intervenções e adequações a novos usos, levando ao uso de plataformas 

multimídia que permitam acumular os vários registros das memórias – fotográficas, orais, materiais, 

arqueológicas, etc. – em meio digital, potencializando a criação e manutenção dos sítios de 

consciência no contemporâneo.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Nas duas últimas décadas, países sul-americanos, pressionados pela sociedade civil, iniciaram 

processos de investigação das violações, desaparecimentos e assassinatos ocorridos nas últimas 

ditaduras militares (1960-1990), inaugurando uma série de espaços de memória. A partir da 

arquitetura dos edifícios e espaços urbanos, estabelece-se a problemática do direito à memória, sendo 

essa reivindicada por grupos da sociedade civil na luta e defesa do direito à verdade, à justiça e à 

reparação de violações de direitos humanos que desafiam as políticas do esquecimento (HUYSSEN, 

2014).  

A importância dada ao tema no contexto internacional reflete-se no projeto #memorias 

situadas, da UNESCO, uma importante base de dados virtual no formato de mapa interativo sobre 

lugares de memória relacionados às graves violações dos Direitos Humanos e categorizados por 

tipologias (Arquivo; Imaterial; Monumento; Museu e Sítio) e temas (Escravidão; genocídio e/ou 

crimes massivos; violações por conflitos armados; violações por perseguição política).  

Ao recuperar o conceito de lugar de memória (NORA, 1993), pretende-se tensionar os limites 

estabelecidos entre História e a Memória, entendendo esta última como fruto de um exercício 

contínuo do corpo social, um processo sempre em transformação e que desafia, por sua potência 

heterogênea, os cânones da História hegemônica. Nesse mesmo sentido, Aleida Assmann (2011) 

alerta que os modos de recordar estão em constante transformação, variando de acordo com o contexto 

cultural em que são definidos.  

A autora destaca dois modos de recordação: a memória funcional e a memória cumulativa. A 

memória funcional, por estar vinculada a um indivíduo, grupo ou instituição, pode ser alterada e 

utilizada de muitas formas. Destacam-se três usos: a legitimação, a deslegitimação e a distinção. Nos 

dois primeiros, seja na confirmação ou na anulação, os usos possuem finalidades políticas. Quanto à 

distinção, ela compreende os meios expressivos que compõem a identidade coletiva. Dessa forma, a 

escrita, as imagens, os lugares, são meios que contribuem para o não esquecimento. Já a memória 

cumulativa, é a junção de todas as memórias funcionais e, por isso, precisa do apoio de instituições 

para preservá-la, como memoriais, museus e arquivos.  
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Assman nos chama a atenção, ainda, para formas contemporâneas de preservar a memória. 

Em meio a uma produção digital acelerada, em que, cada vez mais, é preciso o cuidado com o que 

deve ser armazenado e o que deve ser descartado. Podemos encontrar, no meio digital, também um 

suporte para a memória. Os recursos imagéticos podem ser utilizados como testemunhos do 

inconsciente, auxiliando na recordação, o que se faz ainda mais importante em lugares traumáticos, 

pois “o trauma é a impossibilidade da narração” (ASSMAN, 2011, p.283).  

O antigo edifício do DOPS/MG (Arq. Hélio Ferreira Pinto, 1958), localizado na Avenida 

Afonso Pena, nº2351, demonstra o lugar privilegiado das instituições de segurança pública e 

institucionalização de um aparato repressivo social e moral que, sobretudo a partir da instalação do 

Regime Ditatorial Militar (1964-1985), institucionaliza as práticas de violações físicas e psicológicas 

de cidadãos brasileiros. O edifício passou por uma série de disputas e usos nas últimas décadas, 

simultâneas à pressão de diversos movimentos pela memória e justiça da sociedade civil mineira que, 

desde 1999, ressaltam o papel da arquitetura como testemunho material das diversas violações ali 

perpetradas pelo Estado. Soma-se a isso a crescente conscientização dos órgãos públicos que 

conduziram ao tombamento a nível municipal (2013) e estadual (2015), sobretudo ao considerar o 

seu valor imaterial, e liberação pela Polícia Civil em 2017. As modificações sofridas pela edificação, 

tanto por uso institucional posterior às ditaduras como para encobrir ações ilegais ali praticadas, 

convocam as áreas da arquitetura e do patrimônio cultural a refletir sobre a problemática do 

apagamento destas memórias dolorosas.  

Desde 2019, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDESE/MG –, detentora 

do edifício e uma das parceiras institucionais do Projeto, vem desenvolvendo um plano museológico 

e projeto de reocupação do edifício em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e que reforça a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão.  

Consolidou-se, por meio destas parcerias, um conjunto de fontes de pesquisa e diretrizes cujo 

objetivo tem sido, por meio das técnicas de digitalização 3D e maquete física, levar esses registros 

históricos ao conhecimento público por meio do acervo físico e digital do Memorial. Através de 

metodologias de reconstrução espacial, em sintonia com a prática pioneira do grupo Forensic 

Architecture (WEISMAN, 2018), que utiliza métodos tecnológicos multidisciplinares para analisar 

violências estruturais e políticas aplicadas ao espaço nos mais diversos contextos. Apesar do uso de 

tecnologias complexas, o objetivo é criar uma estética investigativa e trazer os resultados da reflexão 

ao conhecimento público em linguagem clara e diversos tipos de mídia e museus.  

Ao reunir, em sua base metodológica, os campos da Arquitetura, História, Arqueologia e 

Tecnologias, o Projeto foi estruturado em três etapas:  
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1. Levantamento de dados com consulta a documentos, plantas e fotografias do edifício e seu 

entorno ao longo do tempo, assim como leitura de documentos e depoimentos relativos a 

eventos ou pessoas que ali estiveram detidas ilegalmente. Estudo das hierarquias dos 

espaços panópticos e seus usos de acordo com os depoimentos constituindo um modelo 

3d da arquitetura repressiva (MACHADO, 2020);  

2. Construção de uma maquete física em escala por corte a laser (CNC) que servirá de base 

para o testemunho situado dos depoimentos passados e outros que possam ser colhidos in 

loco a serem transferidos para o modelo virtual;  

3. Captura do edifício com câmeras 360º de alta definição, anterior ao processo de 

intervenção e restauro, e construção de modelos navegáveis por pontos interativos que 

permitem qualquer usuário conhecer as marcas e histórias do edifício.  

 

Os impactos da pandemia, causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, atrasaram o 

desenvolvimento das duas últimas etapas, pela impossibilidade de visitar o edifício e reunir com os 

testemunhos, em grande parte, idosos do grupo de risco. Apesar disso, o Projeto continua 

investigando os materiais previamente coletados, respeitando as vítimas e suas vivências, evitando 

transformá-las em dados estatísticos, ampliando-se as chances de dar visibilidade às narrativas e às 

modificações no edifício ao longo do tempo, dando voz às experiências em disputa no corpo político-

social. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por se tratar de abordagem inovadora no campo da Arquitetura e da Museologia, o Projeto 

abre precedentes para a produção de material em formato digital sobre outros sítios de memória, 

possibilitando visitas virtuais para fins didáticos em escolas e universidades. Ao experienciar a 

atmosfera do edifício de forma ativa pela navegação por pontos com as informações dos espaços e 

dos testemunhos, os usuários reconstroem o contexto passado, comparando-o ao presente.  

A pandemia da SARS-CoV-2 impactou o setor da cultura ao mesmo tempo que ampliou o 

debate sobre a importância dos museus digitais, assim, o projeto aponta para que essa temática alcance 

também, no futuro, os espaços voltados para os Direitos Humanos, expandindo o debate de forma 

pública e democrática.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca relatar experiências vivenciadas durante o curso de extensão 

“Violência contra o idoso e os desafios da garantia dos Direitos Humanos”, uma das produções 

técnico-pedagógicas do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Educação, Envelhecimento e Serviço 

Social (NEPEESS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), realizado durante o 

cenário pandêmico. As ideias que culminaram na elaboração e execução dessa produção partiram de 

levantamentos e considerações feitos em um evento anterior ao curso, o Fórum de Políticas Públicas 

realizado, em 3 de dezembro de 2019, na UFRRJ, que contou com a participação de Trabalhadores 

Envelhecidos dos municípios de Seropédica, Paracambi, Itaguaí e Rio Claro. As considerações feitas 

pelos participantes apontaram para a necessidade de mais ações de enfrentamento à violência contra 

a pessoa idosa, dando, assim, condições para a elaboração do curso, que ocorreu entre os dias 23 de 

março e 27 de abril de 2021.  

Entretanto, com o surgimento da pandemia e seu acelerado avanço, as ações foram 

forçadamente deslocadas para contextos remoto-virtualizados, dessa forma, toda a equipe 

organizadora do curso, composta por assistentes sociais, docentes, bolsistas de extensão, estagiários 

e discentes de Serviço Social da UFRRJ, buscou alternativas de adaptação do curso de forma a realizá-

lo de forma virtual, sem que ocorresse um esvaziamento de seus sentidos pedagógico e político.  
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2 METODOLOGIA  

 

A princípio, o público-alvo do curso eram gestores, vereadores e profissionais da Educação, 

Saúde e Assistência Social, e membros dos conselhos das pessoas idosas dos municípios de 

Seropédica, Itaguaí, Paracambi e Japeri. Contudo, após a divulgação das inscrições do curso nas 

mídias digitais, recebemos 409 inscrições em menos de uma semana, com um público diverso, de 

formações e locais diferentes. A título de exemplificação, tivemos participantes dos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Maranhão etc., e profissionais das áreas de Saúde, Educação, Assistência 

e Direito, como também na esfera acadêmica, com discentes e docentes de diversas áreas de 

conhecimento.  

Apesar da pluralidade, percebeu-se uma predominância de participantes que se identificavam 

com identidades de gênero femininas (majoritariamente mulheres cisgênero), em uma faixa etária 

predominante de 30 a 40 anos de idade, e que se inseriam nos segmentos “Discente ou Docente”. 

Dessa forma, revelando um domínio da esfera acadêmica na busca pela temática do curso. Essa 

pluralidade de participantes, aliada a um rápido preenchimento das vagas, demonstrou uma carência 

de debates acerca da violência do idoso, visto que, mesmo após o encerramento das inscrições, houve 

a procura por ações posteriores sobre essa temática.  

Como exposto anteriormente, houve um esforço da equipe para que não ocorresse um 

esvaziamento do sentido político-pedagógico durante o curso. Por esse motivo, desenvolveram-se 

outras produções que objetivavam o acompanhamento do aprendizado dos participantes. Alguns dos 

materiais desenvolvidos foram uma apostila com os conteúdos passados durante as palestras, com 

exercícios e textos para leitura prévia, de forma a fixar os conteúdos ministrados, bem como 

instrumentos que podem ser usados na atuação profissional posterior ao curso, como cards e uma 

cartilha dialógica, e um podcast (apelidado de Oldcast) que pode ser utilizado como meio de 

atualização e acesso a novos conhecimentos. Além disso, abriram-se canais de comunicação diretos 

através do aplicativo mensageiro WhatsApp, para que os participantes pudessem sanar dúvidas.  

É importante ressaltar que, para a conclusão do curso, os participantes apresentaram um 

trabalho final, que se deu através de uma análise de uma reportagem de jornal ou outro veículo de 

comunicação sobre as seguintes temáticas: Envelhecimento, Direitos Humanos e Violência. Os 

trabalhos enviados estão sendo organizados em um e-book, juntamente com artigos escritos pelos 

palestrantes, de forma a difundir conhecimentos e atingir outros indivíduos, como contribuir para a 

defesa dos direitos humanos e a luta contra a violência à pessoa idosa.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A realidade da pessoa idosa no Brasil é plural, visto que o processo de envelhecimento é um 

processo marcado pela heterogeneidade, que não pode ser resumido pelo prisma biológico que o situa 

apenas como um momento de finitude de vida. Consoante a essa pluralidade, o envelhecimento pode, 

também, ser apreendido como um problema social, quando vivenciado por classes que foram 

destituídas de propriedade (TEIXEIRA, 2018).  

O envelhecimento, quando atravessa a vida da classe trabalhadora, torna-se uma expressão da 

Questão Social, que pode ser compreendida como “manifestações da inserção da classe trabalhadora 

no cenário político da sociedade, que exprime a contradição existente entre a classe trabalhadora e a 

burguesia” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 83). Portanto, os idosos brasileiros, em especial 

os mais vulneráveis socialmente, solicitam respostas públicas para que suas demandas por saúde, 

educação, políticas públicas, etc., sejam atendidas. Nesse sentido, é de urgente importância que exista 

a ampliação de e difusão de conhecimentos sobre os direitos da pessoa idosa, inclusive o direito de 

estar em segurança e não sofrer com expressões da violência.  

A fim de que se construíssem caminhos para a compreensão crítica do problemático impacto 

da violência, os conhecimentos ministrados nas palestras foram embasados na tradição marxista para 

que se tivesse uma aproximação do materialismo histórico-dialético, pois, através desse método, é 

possível que se compreenda a essência dos fenômenos, a partir de uma fuga do imediato e a busca 

pela apreensão da totalidade dos contextos que se inserem nas relações sociais (COSTA, 2017). 

Dessa forma, buscou-se uma apreensão ampla dos determinantes histórico-sociais e políticos 

da violência e seu impacto na vida da pessoa idosa. Segundo a Rede Internacional para a Prevenção 

dos Maus Tratos contra o Idoso (2007), a violência pode ser entendida como atos únicos (ou que se 

repetem) e omissões que causem danos ou aflição ao idoso, entretanto, ela não pode ser resumida a 

um fenômeno isolado ao espraiamento e reprodução do capitalismo sobre as sociedades, que – ao 

produzir antagonismos e desigualdades que se expressam nas injustiças sociais, nas discriminações e 

na precarização da saúde –,  também produz e reproduz violências em todas as esferas e, entre elas, a 

violência contra os idosos. (TEIXEIRA, 2006; SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; COUTO, 2006). 

 

4 RESULTADOS  

 

O Curso de extensão “Violência contra o idoso e os desafios da garantia dos Direitos 

Humanos”, realizado pelo NEPEESS, é uma resposta crítica à reprodução de violências contra a 

pessoa idosa, atendendo ao preconizado pelo Plano de Ação para o Enfrentamento da Pessoa Idosa 
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(BRASIL, 2005), que menciona que é de suma importância a divulgação de direitos do idoso, bem 

como o desenvolvimento de ações de enfrentamento à violência contra essa parcela da população, a 

fim de que não ocorra naturalização da violência e que se tenham respostas adequadas no 

enfrentamento desse fenômeno. 

Outros pontos relevantes do curso de extensão foram sua abrangência, atendendo diversos 

profissionais em diferentes Estados brasileiros, além da participação em vários encontros acadêmicos, 

socialização dos resultados das atividades de extensão, por meio da produção de artigos, de relatos 

de experiência, etc., que são capazes de contribuir diretamente para minimizar a lacuna acadêmica 

sobre a temática do envelhecimento e, em específico, sobre a violência contra a pessoa idosa. 

Outro importante impacto causado pelo curso, advindo da difusão de conhecimentos sobre 

como denunciar e como identificar uma expressão de violência ao idoso, foi o estímulo em notificar 

denúncias, além de ampliar a reflexão crítica sobre o envelhecimento, enquanto parte do 

expressionismo da Questão Social e da violência enquanto uma negação de direitos.  

Não poderíamos de deixar de mencionar a importância das respostas acadêmicas do 

NEPEESS durante o período pandêmico, seja realizando o curso à distância, seja elaborando materiais 

técnicos adequados à população idosa como cards, cartilhas e podcasts e, claro, a produção, em 

andamento, do e-book com os artigos das palestras ministradas e dos trabalhos reflexivos dos 

participantes.  

Sabemos que muito caminho ainda precisa ser percorrido para a garantia dos Direitos 

Humanos da pessoa idosa, sobretudo no que tange à violência, mas é preciso buscar estratégias nesse 

sentido, mesmo em um período conturbado como o que estamos vivendo. 

 

Palavras-chave: Idoso. Direitos Humanos. Violência. Curso de Extensão. 

Keywords: Elderly. Human Rights. Violence. Extension Course. 
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Linhas, Histórias e Memórias: o encontro das múltiplas mulheres 

 

Lines, Stories and Memories: the encounter of multiple women 

 

Fabrícia Vellasquez Paiva1 
Brenda Cristina da Silva e Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se apresenta como comunicação de uma ação do Projeto de Extensão “De 

linhas, outras histórias e novas memórias: espaços, temas e sujeitos possíveis à contação e à criação 

de livros em literatura infantojuvenil”, estruturado pela parceria dos cursos de Educação e Serviço 

Social, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Seropédica. Esse projeto 

tem por objetivo disseminar a literatura infanto juvenil (LIJ) nos espaços da universidade, a partir do 

conceito de literatura como arte, e entendendo a LIJ fundamentada em uma noção ainda mais 

ampliada de arte, pelas lacunas próprias desse gênero literário (BARTHES, 1987;1996) – que a 

aproxima de uma história contada que não apenas envolve o leitor, mas o considera o próprio autor 

do texto lido (SISTO, 2001), sendo, desse modo, um gênero também, mas não só, para crianças. 

Este resumo expandido tem a finalidade de apresentar alguns dos resultados alcançados ao 

longo do tempo de vigência do projeto, 2020 – atualidade, mais especificamente no que tange ao 

debate de gênero e o desenvolvimento do curso de extensão “Em linhas narrativas de mulheres: 

infinitos contornos de gênero”. Todas as atividades vêm acontecendo de maneira remota, em 

encontros mensais, pelas mídias sociais do Projeto, administradas pela coordenadora e pela aluna 

bolsista. 

Os encontros da atividade extensionista dividem-se em dois momentos: as lives síncronas, 

pela página do Projeto na rede social @Facebook, lugar em que ocorrem as contações semanais com 

o público geral; e os encontros de planejamento e de avaliação da equipe. No que tange ao primeiro 

momento, as lives síncronas que acontecem toda quarta-feira à noite na página supracitada; a ação 

desenvolvida no Projeto acontece por um momento de contação de duas ou mais histórias de LIJ, 

seguido por um debate, a partir dos relatos de experiência compartilhados pelo público presente no 

chat ao vivo. Já os encontros da equipe, que ocorrem na plataforma Google Meet toda segunda-feira 

 
1 Doutora em Educação. Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Seropédica. E-mail: 
fabriciavellasquez@yahoo.com.br. 
2 Acadêmica do curso de Serviço Social da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Seropédica. E-mail: 
cristina.brends@gmail.com. 
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à noite, têm como finalidade a avaliação da live passada e o planejamento da live da próxima semana; 

nesse planejamento é pensado em formas de fomentar o debate entre os participantes, cenário e outras 

expressões da linguagem que podem complementar a contação de histórias. 

Divididos por temáticas, os meses de 2020 trouxeram reflexões sobre vários temas que, de 

alguma forma, poderiam remeter às incertezas da pandemia da COVID-19, contextualizando, assim, 

o momento e a ação de extensão. Essas temáticas foram, por exemplo: vazios, monstros, perdas, 

saudades, lutos, mortes, amores, felicidades; guiados pelas páginas mágicas de livros de LIJ, com um 

olhar reflexivo sobre o mundo em que vivemos e sobre o modelo societário vigente, as interlocuções 

viabilizaram também um diálogo entre os partícipes das lives, sem ter, com isso, um modelo de 

pensamento e/ou de engessamento das narrativas literárias nos temas sociais. Ademais, com equipe 

majoritariamente feminina, o debate sobre gênero, especificamente sobre o feminino, atravessou os 

encontros reflexivos ao longo do ano. 

Historicamente, a mulher sempre esteve presente nas linhas literárias que narram e que 

encantam o mundo ao longo de suas décadas. Seja descrita nas palavras escritas nas mais diversas 

faces que a literatura se estrutura, seja na escrita dessas linhas; as mulheres, o ser mulher e o papel da 

mulher em determinada época sempre se fez um dos assuntos preferidos da arte literária. Já quando 

são elas a escreverem o contorno das histórias, seus nomes e suas palavras foram – e ainda o são – 

apagados pela alcunha do “anônimo”. 

Percebendo, então, que a temática do gênero, especialmente as expressões da violência de 

gênero das muitas mulheres que compõem as linhas formativas do projeto de extensão, fazia-se 

recorrente nos debates síncronos fomentados pelas contações, nasce o primeiro curso de extensão do 

projeto, ainda no ano de 2020. Desse primeiro curso, nascem memórias e histórias escritas por 

mulheres diversas, do público externo que participou dle, que se fizeram em contos, em prosas, em 

poesias e em ilustrações, denunciando suas dores, seus lugares no mundo, as percepções de si e as 

marcas em suas peles.  

Nesse sentido, acreditando que o debate e a escrita de si se fazem ainda urgentes e presentes 

em nosso espaço, surge o segundo curso de extensão do Projeto, a ser aqui recortado neste texto: “Em 

linhas narrativas de mulheres: infinitos contornos de gênero”. Nesse curso, o debate sobre o gênero 

feminino ganha ainda maior destaque. Autoras do passado acompanham os passos das muitas de nós 

no presente, pelos livros que nos legaram e pelas produções pessoais que fomentarão outras histórias 

e novas memórias no decorrer do mês de junho, por meio de outras contações expostas a todos que 

deste debate quiser participar, dialogar, assistir, lembrar de, denunciar, coletivizar, compondo linhas 

outras e literárias, em que a mulher possa ser personagem, autora, história real ou ficcional, 

protagonista. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia do curso traz, em si, os diversos contornos narrativos das mulheres que fizeram 

história na literatura mundial. Guiadas por livros de autoras e por mulheres que marcaram o seu nome 

nos mais diversos cantos da vida, o curso se lança ao debate e à troca entre conceituações teóricas e 

literárias, abrindo mais um caminho possível para uma análise crítica, propositiva e reflexiva que não 

é somente externa a quem participa: o é, também e principalmente, um movimento interno de 

autorreflexão – na percepção de si, que pode ser transitória, o encontro com a sua percepção no/do 

mundo. 

Em encontros semanais, que acontecem em dois dias, às terças-feiras e às quintas-feiras, o 

curso se divide em dois momentos: uma aula expositivo-conceitual, com mulheres que ocupam 

diferentes lugares na sociedade: professoras, pesquisadoras, historiadoras, sociólogas, militantes. E 

um momento reflexivo, que continua a aula inicial na troca de experiências e de percepções de si e 

da sociedade por meio de textos literários escritos ou vividos por persona(gen)s mulheres. Ambos os 

momentos sendo iniciados, sempre, por uma contação de história narrativa em conto, em prosa, em 

poesia, em crônica, enfim, discutindo gênero em gênero(s) diversos. 

É importante salientar que as mulheres contadoras de suas histórias, que lideraram o primeiro 

momento do Curso, em suas formações e posições sociais diversas – das Ciências Sociais às Ciências 

Ambientais e Florestais – reforçam o caráter interdisciplinar a que o Projeto se propõe. A 

interdisciplinaridade do Projeto se apresenta de diversas formas em seu corpo: seja na equipe – 

composta por professoras e alunas e aluno de diferentes formações e áreas de pesquisas – que pensa 

e estrutura as atividades; seja nas próprias atividades executadas pelo Projeto, em que o refletir sobre 

a formação humana e social é feito por meio da educação, da cultura e da arte.  

O curso reforça, assim, a importância de uma experiência estética e crítica (BAKHTIN, 2003; 

ADORNO, 2013) com a linguagem, e em especial na literatura como arte outra, porque narrativa em 

essência – mesmo quando não verbal –, constituindo outras vivências, e novas memórias 

(BENJAMIN, 1987). De forma a pensar pelas obras trabalhadas, entre conceitos teóricos e literários, 

e produções autorais das participantes, novos caminhos de reflexão, de resistência e de denúncia de 

violências e silenciamentos que atravessam séculos podem surgir e se constituir como uma rede tecida 

a muitos textos, a muitas mãos, a muitas histórias em memória, enfim. 

Uma das autoras homenageadas no curso é a escritora Carolina Maria de Jesus, reconhecida, 

recentemente, como Doutora Honoris Causa, pela UFRJ, em novembro de 2020. Com leituras de 

trechos do seu livro “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, que inicia o debate das influências 

da questão social para o reconhecimento do ser mulher em sociedade e a nossa percepção do nosso 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

912 

espaço nesse debate, a formação instiga os participantes a pensarem que, tão importante quanto o (se) 

reconhecer mulher – ou mulheres, no plural de um/a mesmo/a sujeito/a – também o é a forma de dizê-

lo: os discursos importam tanto ou mais do que a própria identidade que resiste e que persiste, apesar 

de. 

Como forma de avaliação final, não somente dos/as participantes como do próprio curso, a 

formação extensionista tem contado com produções literárias dos/as participantes, que se dividem em 

duas construções processuais, e que compõem, no final, um portfólio: um diário pessoal, em que os/as 

estudantes relatam o processo de cada encontro, trazendo os conceitos trabalhados e suas percepções 

pessoais/vivenciais sobre o assunto. E um texto livre, um memorial, podendo ser imagético e/ou em 

outra expressão de linguagem, em que o/a participante irá expressar suas reflexões e vivências, boas 

ou ruins, diante da condição de ser mulher, e/ou de perceber o que é ser mulher no modelo de 

sociedade em que vivemos. 

As produções finais das participantes e do participante foram, em sua maioria, narrativas 

escritas a partir de experiências vividas – direta e indiretamente – ao longo da trajetória de vida de 

cada um. São escrevivências que em muito se aproximam do texto de nossa grande homenageada, 

Carolina Maria de Jesus; textos em memorial que refletem sobre as audácias de ser mulher em uma 

sociedade patriarcal e machista: no relato reflexivo e expositivo de lutas, de sonhos, de recomeços e 

de encontros. Em todas as escrevivências, podemos perceber diferentes formas de violência de 

gênero, mas em um, contudo, essa denúncia acontece de forma mais direta. Na catarse que a escrita 

nos permite, uma das participantes fez de suas palavras refúgio de liberdade para a denúncia de 

violência sexual que sofreu, de diferentes formas, ao longo da vida. 

Diante do que a escrita dessas produções apresentou, notamos que utilizar a Literatura como 

instrumento de debate e de reflexão sobre as expressões da Questão Social, em especial no que diz 

respeito àquelas que envolvem o debate de Gênero e as violências às quais as mulheres são submetidas 

diariamente. Por meio da escrita de si, percebemos que podemos denunciar abusos que, muitas vezes, 

não conseguimos fazer pela narrativa oral. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Espera-se, como resultado alcançado pelo Curso, o fomento do debate sobre a mulher na 

literatura e sobre a literatura como caminho possível de existência e de luta no enfrentamento e na 

denúncia às violências de gênero, à condição das mulheres em uma sociedade machista e à reflexão 

do que é ser mulher na sociedade capitalista.  
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Tendo em vista o tripé “ensino, pesquisa e extensão” como algo indissociável, destacamos 

que a proposta do curso, bem como a proposta do Projeto que o gere, tem caráter amplo, que não se 

fecha em si mesma e que busca, sempre, diálogo com as demais frentes de produção do conhecimento, 

tais como o ensino e a pesquisa.  

Dessa forma, o Curso de extensão aqui brevemente tratado conta com a participação de alunas 

e de profissionais de outros estados fora do Rio de Janeiro, como Pernambuco e São Paulo, além de 

participantes não mulheres – demonstrando a necessária discussão, e sua constância, sobre o tema 

também na Universidade, em diálogo com a sociedade. Espera-se, pois, que as ações desenvolvidas 

nos encontros contribuam para a formação acadêmica, mas, principalmente, estética, crítica e pessoal 

de cada participante do processo e, consequentemente, contribua para um processo de transformação 

e reflexão social da equipe participante e organizadora da formação.  

 

Palavras-chaves: Literatura. Gênero. Sociedade. Extensão.  

Keywords: Literature. Gender. Society. Extension. 
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Ações Sustentáveis em Limpeza e Desinfecção de Superfícies                                          

Aplicáveis a Comunidades Vulneráveis 

 

Sustainable Actions in Cleaning and Disinfection of Surfaces                                            

Applicable to Vulnerable Communities 

Marcelo José Della Mura Jannini1 
Domingos Savio Teixeira Oriente Franciulli 2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os saneantes domissanitários, a saber, os produtos de limpeza, constituem-se de formulações 

químicas na sua maioria compostas por produtos químicos corrosivos que visam otimizar a limpeza 

de superfícies. O contato constante com esses produtos, principalmente pelos trabalhadores 

domésticos, causa intoxicações que atualmente respondem pelo terceiro maior índice de atendimento 

e internações em hospitais no estado de São Paulo, de acordo com o Sistema Nacional de Informações 

Tóxico-Farmacológicas (SINITOX).  

Em tempos de pandemia, esse contato se torna ainda mais intenso e frequente haja vista à 

priorização da desinfecção de superfícies, objetos e alimentos. Vale lembrar que os riscos são ainda 

maiores quando se trata de produtos de limpeza clandestinos. Nesse sentido, o manuseio correto de 

produtos de limpeza comerciais e a possível substituição desses produtos alternativos sustentáveis 

são ações de melhoria da qualidade de vida e de saúde dos trabalhadores.  

 

2 OBJETIVOS 

 

Desenvolver, junto aos nossos parceiros, o Sindicato dos Trabalhadores de Campinas, região 

metropolitana e o de Piracicaba um trabalho de conscientização sobre o manuseio correto de produtos 

de limpeza e confecção de produtos alternativos sustentáveis.  

 

 
1Professor de Química Orgânica da Faculdade de Química da PUC-Campinas. Mestre em Química pela Unicamp. 
Formado em Bacharelado em Química pela Unicamp. Professor Extensionista pela PUC-Campinas. Diretor da Faculdade 
de Química da PUC-Campinas. E-mail: marcelo.jannini@puc-campinas.edu.br. 
2 Graduando em Engenharia Química pela PUC-Campinas. Extensionista do Projeto Atividades remotas e/ou presenciais 
sobre os saneantes domissanitários. E-mail: domingos.franciulli@gmail.com. 
*Os graduandos em Engenharia Química pela PUC - Campinas e Extensionistas do Projeto Atividades remotas e/ou 
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João G. P. Dapolitto; Karina L. Nishi; Nayara P. Palma - contribuíram com a elaboração deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Anteriormente, na modalidade presencial, eram desenvolvidas atividades como oficinas de 

conscientização sobre o manuseio correto de produtos de limpeza e oficinas de confecção de produtos 

alternativos não tóxicos e de baixo custo. De forma virtual, remota e digital e com auxílio das redes 

sociais, foram produzidos vídeos rápidos, cartilhas ilustrativas e enquetes, divulgando orientações e 

dicas de receitas de produtos sustentáveis e de baixo custo.  

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

As oficinas de confecção de saneantes junto aos trabalhadores geraram um multiuso de muito 

boa aceitação que, em seguida, após testes internos na Universidade, foi adotado em substituição ao 

adquirido comercialmente, minimizando riscos de intoxicação e custos. Além da possibilidade de 

essa produção começar a fazer parte de aulas experimentais de processos nos cursos da Faculdade e 

demais Engenharias, de uma forma interdisciplinar e de integração entre pesquisa, extensão e ensino. 

Por sua vez, os materiais virtuais produzidos durante a pandemia foram divulgados na comunidade 

do Facebook “Se Liga na Limpeza Verde”, vinculado a este Projeto de Extensão, e no grupo de 

WhatsApp das trabalhadoras domésticas de Campinas e Piracicaba, todos com visualização, curtidas 

e interações significativas.  

Observou-se que ações extensionistas que estejam devidamente atreladas às necessidades do 

público-alvo, no sentido que   uma melhor qualidade de vida, trabalho e saúde são sempre muito bem 

aceitas e assimiladas, gerando autonomia de ação e conhecimento sobre esse público. Isso se repetiu 

também no período da pandemia, já que o interesse por este tipo de informação, orientação e dica 

aumentou significativamente. Acreditamos que isso seja devido ao isolamento social e também pela 

economia doméstica gerada quando se comparam os custos para compra de produtos comerciais com 

o com o custo dos produtos alternativos.  

 

 

Palavras-chave: Saneantes Domissanitários. Intoxicações. Sustentabilidade. 

Keywords: Household Sanitizers. Poisonings. Sustainability. 
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Agroindústrias Familiares no Sudoeste do Paraná  
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Eloize de Souza2 
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Guilherme Henrique Malinowski4 

Karina Ramirez Starikoff5 
 

INTRODUÇÃO 

 

A agroindústria familiar surge como alternativa para maximizar o desenvolvimento 

econômico do contexto familiar rural, em que ocorrem as etapas de beneficiamento, processamento 

e transformação de diversas matérias-primas, até a comercialização (BREITENBACH et al., 2017). 

Para a persistência e potencialização dessa atividade, é necessário adotar boas práticas de produção, 

que também são previstas na legislação brasileira, a fim de garantir a sanidade dos alimentos 

fabricados (ANDREOTTI et al., 2003). 

A qualidade na indústria de alimentos ganhou maior notabilidade na economia, ao passo que 

surgiram maiores exigências legais das importações e legislações de programas federais e estaduais, 

simultaneamente a uma maior sensibilidade e rigor por parte dos consumidores (ARTILHA-

MESQUITA et al., 2021). Além disso, uma parte expressiva das intoxicações por alimentos é causada 

por microrganismos patogênicos oriundos da ocorrência de manipulação inadequada no processo de 

fabricação (PROENÇA et al.; GERMANOVA, 2019).  

 
1 Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza PR, bolsista do 
grupo PET Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. Email:vitoriakoprovski@gmail.com. 
2 Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza - PR, bolsistas 
do grupo PET- Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. E-mail:eloizedesouza@gmail.com.  
3 Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza - PR, bolsistas 
do grupo PET- Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. E-mail:marivc200204@gmail.com. 
4 Discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza - PR, bolsistas 
do grupo PET- Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. E-mail: guilherme.malinowski@estudante.uffs.edu.br.  
5 Professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza- PR, tutora do 
grupo PET - Medicina Veterinária/ Agricultura Familiar. E-mail:karina.starikoff@uffs.edu.br. 
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Os Programas de Autocontrole (PAC) incluem medidas de boas práticas para garantir de 

forma eficaz e eficiente a qualidade de um produto, para isso esses programas devem ser implantados, 

monitorados, descritos e verificados pela empresa (BRASIL, 2017). Assim, o objetivo desta atividade 

de extensão foi auxiliar na elaboração dos Programas de Autocontrole (PAC) com desígnio de 

contribuir para o processo de adequação de agroindústrias familiares que fabricavam e 

comercializavam produtos de origem animal, e estavam registradas no Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM) do município de Realeza-PR. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A atividade foi desenvolvida pelo grupo Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina 

Veterinária Agricultura Familiar da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Realeza 

(PR) em parceria com a Secretaria da Agricultura do município de Realeza - PR, e respectivos 

Médicos Veterinários responsáveis técnicos (RTs) das agroindústrias, no período de junho a 

dezembro de 2020.   

Para a elaboração dos documentos, utilizaram-se como referencial as legislações federais, 

estaduais e municipais vigentes (BRASIL, 1997; BRASIL, 2017). E, de acordo com as necessidades 

para adequação ao SIM, foram elaborados os seguintes PAC: Água de Abastecimento; Controle 

Integrado de Pragas - CIP; Procedimentos Padronizados De Higiene Operacional – PPHO; Higiene, 

Hábitos Higiênicos e Saúde dos Colaboradores; e Controle de Temperaturas (DIPOA/SDA, 2017 e 

REALEZA, 2020). 

Todas as informações requisitadas para a confecção dos documentos referentes ao PAC foram 

obtidas por meio de vídeos, fotos e questionários preenchidos e fornecidos pelos RTs e/ou 

proprietários. Após a confecção, os documentos foram destinados ao médico veterinário do município 

e aos RTs para posterior implantação.   

 

3 RESULTADOS 

 

A agroindústria familiar é caracterizada por estar localizada em meio rural, possuir baixo 

emprego de conteúdo tecnológico e utilização de máquinas e equipamentos simples, utilizar matéria-     

prima de produção própria ou oriunda da mesma localidade e pelo pessoal envolvido apresentar laços 

de parentesco. Essas particularidades fazem com que se diferencie de outros tipos de organização e 

das indústrias urbanas (FOGUESATTO; ARTUZO; MACHADO, 2017).  



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

919 

As três agroindústrias familiares atendidas eram fabricantes de produtos cárneos (salames, 

linguiças, torresmo, morcela, copa, bacon e banha), pequenas e contavam com 4 a 5 colaboradores. 

Nenhuma das unidades possuía PAC implantados, assim como não realizavam capacitação e 

treinamento dos colaboradores em relação aos tópicos abordados.  

Os estabelecimentos registrados no serviço de inspeção têm como responsabilidade garantir a 

qualidade higiênico-sanitária e tecnológica dos seus produtos, assim, devem dispor um sistema de 

controle de qualidade capaz de antecipar a ocorrência de perigos e riscos que ameacem esse objetivo, 

esse sistema deve gerar registros e informações, de forma que possa ser submetido continuamente à 

verificação do serviço de inspeção (ARTILHA-MESQUITA et al., 2021).   

Etges e Karnop (2020) avaliaram o contexto da agroindústria familiar em uma região do Rio 

Grande do Sul e apontaram dificuldades na formalização das agroindústrias em decorrência das 

exigências legais. Obtiveram que, das agroindústrias identificadas na região, 40% eram formais e 

60% estavam em processo de formalização ou eram informais, condição que limita o acesso ao 

mercado formal para comercialização da produção.  

Do ponto de vista da inocuidade, o processo de produção de Produtos de Origem Animal 

(POA) é composto por várias etapas e elementos que implicam na qualidade do produto final obtido. 

As principais não conformidades encontradas nas agroindústrias observadas estavam relacionadas a 

falhas na estrutura e nas barreiras contra pragas; não padronização do processo fabril; problemas na 

manipulação dos alimentos, temperatura e higiene de ambiente e utensílios; não utilização de 

equipamentos de proteção individual pelos colaboradores; e não adoção de alguns hábitos higiênicos.  

Os PAC fazem parte de um sistema chamado gestão de qualidade, que permite o 

planejamento, controle e aprimoramento do processo produtivo. Devem refletir a realidade, sendo 

condizentes com a prática ao mesmo tempo que atendem a legislação. O monitoramento e o registro, 

através de planilhas e formulários, permitem identificar os tipos de falhas encontradas diariamente na 

cadeia produtiva e/ou no produto, causas e ações necessárias para a solução dos problemas (DE 

PAULA; ALVES; NANTES, 2017). Desse modo, os PAC elaborados neste trabalho levaram em 

consideração as particularidades da estrutura e funcionamento de cada estabelecimento, 

proporcionando o controle e monitoramento em diferentes etapas, a fim de garantir uma melhoria do 

processo produtivo e promover a adequação à legislação vigente. Foram discutidos e entregues aos 

RTs responsáveis, para implantação e treinamento dos colaboradores de cada estabelecimento. 

Todavia, para que esse processo seja efetivo, torna-se necessário que os envolvidos 

compreendam a importância da implantação dos PAC, tornando-se, portanto, sujeitos da ação. A 

funcionalidade dos programas depende de uma correta gestão, exigindo organização, planejamento, 

comunicação, registro, responsabilidade e comprometimento de toda a equipe da agroindústria. 
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Levando em consideração a dinâmica da agroindústria familiar, essa condição levantou a demanda 

para a realização de atividades in loco, incluindo ações orientativas e treinamentos.  

Nessa atividade, os petianos desenvolveram habilidades relacionadas a área de Inspeção de 

Alimentos, efetuando atividades práticas que os conferem competências não adquiridas na grade 

curricular convencional. Ao estar em contato com a real demanda expressa pelas agroindústrias 

observaram, detalharam e propuseram soluções para os problemas observados.  

 

CONCLUSÃO 

 

No âmbito das agroindústrias familiares, os PAC possuem grande relevância para padronizar 

a qualidade dos produtos, garantir a segurança do consumidor e o sucesso econômico dessas 

indústrias que, em geral, não possuem um grande suporte profissional e tecnológico.  

A elaboração dos PAC e o trabalho de implantação destes pelos RTs indicam o início de uma 

melhoria no processo de produção, fomentando a permanência e o desenvolvimento dessas empresas.  

Portanto, é possível afirmar que os objetivos traçados para este trabalho foram alcançados, visto a 

efetivação da assistência às agroindústrias e a promoção de experiência e conhecimentos aos alunos 

integrantes do grupo PET. 

 

Palavras chave: Segurança do alimento. Gestão de Qualidade. Extensão rural. 

Keywords: Food safety. Quality management. Rural extension. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDREOTTI, Adriana et al. Importância do treinamento para manipuladores de alimentos em 
relação à higiene pessoal. Iniciação Científica Cesumar, [Maringá], v. 5, n. 1, p. 29-33, 2003. 
Disponível em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/iccesumar/article/view/67/33. 
Acesso em: 4 out. 2021. 

ARTILHA-MESQUITA, Carla Adriana Ferrari et al. Avaliação da Gestão da Qualidade e suas 
ferramentas: aplicabilidade em indústria de alimentos de origem animal. Research, Society and 
Development, [S. l.] v. 10, n. 1, p. 1-9, 2021. Disponível em: 
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/11248/10409/153841. Acesso em:  4 out. 
2021. 

BREITENBACH, Raquel et al. Perception of performance and importance to consumers agro-
industry of family companies in the northern region of Rio Grande do Sul state. Ciência Rural, [S. 
l.], v. 47, n. 5, p. 1-7, 2017. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/cr/a/VbskNhxB7xpP8yMPYsYDkLD/?lang=en. Acesso em: 4 out. 2021. 

BRASIL. Circular nº 175/2005/CGPE/DIPOA de 16 de maio de 2005. Procedimentos de 
Verificação dos Programas de Autocontrole. Diário Oficial da União: Brasília, DF, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2005. 

https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/iccesumar/article/view/67/33
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/11248/10409/153841
https://www.scielo.br/j/cr/a/VbskNhxB7xpP8yMPYsYDkLD/?lang=en


EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

921 

BRASIL. Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de 
dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. Brasília, DF: Presidência da República, 2017. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm. 
Acesso em: 4 out. 2021. 

DIPOA/SDA. Norma Interna nº 01, de 08 de março de 2017. Aprova os modelos de formulários, 
estabelece as frequências e as amostragens mínimas a serem utilizadas na inspeção e fiscalização, 
para verificação oficial dos autocontroles implantados pelos estabelecimentos de produtos de 
origem animal registrados (SIF) ou relacionados (ER) junto ao DIPOA/SDA, bem como o manual 
de procedimentos.  

DE PAULA, Luana Nascimento; ALVES, Adriano Rosa; NANTES, Eliza Adriana Sheuer. A 
importância do controle de qualidade em indústria do segmento alimentício. Revista 
Conhecimento Online, [S. l.], v. 2, p. 78–91, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1077. Acesso 
em: 4 out. 2021. 

ETGES, Virginia Elisabeta; KARNOPP, Erica. A agroindústria familiar no contexto do sistema 
agrário colonial no Sul do Brasil. Redes (St. Cruz Sul, Online), Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 1, p. 
268-283, 2020. Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/14255. 
Acesso em: 4 out. 2021. 

FOGUESATTO, Cristian Rogério; ARTUZO, Felipe Dalzotto; MACHADO, João Armando 
Dessimon. Panorama atual e perspectivas futuras das agroindústrias familiares no Rio Grande do 
Sul. Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 4-18, 2017. 
Disponível em: http://periodicos.unesc.net/RDSD/article/view/3763/3471. Acesso em: 4 out. 2021. 

REALEZA. Decreto nº 3.989, de 1 de junho de 2020. Regulamenta a Lei nº 1.876/2020, de 26 de 
Maio de 2020, que dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal. 
Realeza, Paraná: Prefeito Municipal, 2020. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/r/realeza/decreto/2020/398/3989/decreto-n-3989-2020-revoga-
decreto-n-1355-99-de-15-de-julho-de. Acesso em: 4 out. 2021. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm
https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/14255
http://periodicos.unesc.net/RDSD/article/view/3763/3471
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/r/realeza/lei-ordinaria/2020/187/1876/lei-ordinaria-n-1876-2020-dispoe-sobre-a-criacao-do-servico-de-inspecao-municipal-de-produtos-de-origem-animal-sim-poa-e-da-outras-providencias


EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

922 

Efetivação da Garantia do Acesso à Justiça aos Estudantes de Escolas Públicas 

em Campinas/SP por meio de Projeto de Extensão Universitária                                  

na Faculdade de Direito 

 

Effectiveness of the Guarantee of Access to Justice for Students of Public 

Schools in Campinas /SP Through a University Extension Project in                                  

The Faculty of Law 

 

Luís Henrique Bortolai1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao trazer noções básicas do Direito para próximo das pessoas, e indiretamente para seus lares, 

por meio das atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão, na Faculdade de Direito, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campinas, modificaram-se várias das compreensões 

que muitos possuíam a respeito do Direito, que permeia nossas vidas, porém, nem sempre nos damos 

conta disso. Estudantes do quarto ao sétimo ano do ensino fundamental, das escolas estaduais: Aníbal 

de Freitas, Gustavo Marcondes, José Maria Matosinho, Joaquim Ferreira Lima, Guido Segalho, 

Francisco Glicério e Hercy de Moraes, todas localizadas na cidade de Campinas, nos mais diversos 

bairros e regiões, tiveram a oportunidade de participar das atividades do projeto, sendo trabalhados 

temáticas como uso racional da internet, meio ambiente, noções básicas dos poderes da República, 

direito do consumidor, dentre outros, a partir de escolhas da direção das escolas, ou mesmo dos 

estudantes. 

A transmissão de conceitos, institutos e disposições acerca do Direito para um público de 

crianças e de adolescentes se mostra fundamental não só na formação individual e pessoal deles, 

como também na disseminação do conhecimento adquirido por meio de palestras e debates 

desenvolvidos, junto aos alunos extensionistas, durante as apresentações, influenciando de forma 

direta em suas famílias e seus amigos, levando este conhecimento para diversas pessoas, por meio de 

 
1 Doutor e Mestre em Acesso à Justiça pela FADISP (Faculdade Autônoma de Direito). Especialista em Direito Tributário 
e Bacharel em Direito pela PUC – Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas). Pós-graduado em Gestão 
do Ensino Superior e Educação pelo Centro Universitário UniMetrocamp. Professor de Direito do Centro Universitário 
Metrocamp, localizado em Campinas/SP. Advogado. Contato: luis.bortolai@gmail.com. 



EXTENSÃO PUC MINAS: 
da palavra à ação: esperançar, (com)partilhar e democratizar 

923 

uma simples conversa que tem transmitindo e replicando essas informações tão relevantes para muitas 

pessoas. 

Outro fator relevante que merece ser destacado foi deixar claro, para o público-alvo, que o 

Direito está muito próximo do quotidiano de cada um deles, tendo como base o bom senso na tomada 

das decisões. Quando realmente tomam contato com temas próximos ao seu dia a dia, as pessoas 

percebem que o formalismo, inicialmente apresentado, é despido em prol de um desenvolvimento 

mais humano do trabalho ali realizado, que é muito mais simples do que imaginavam, permitindo um 

verdadeiro acesso à justiça, como preceituado por Mauro Cappelletti e Bryan Garth. (2002, p. 26) 

Somado a isso, mostra-se fundamental aproximar as pessoas de seus direitos, quando nem 

sempre têm conhecimento disso, de modo a colaborar para o seu crescimento pessoal, almejando algo 

melhor para si mesmo e para a sua família. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Quanto ao desenvolvimento do trabalho, vários são os produtos que podem ser destacados, 

como, por exemplo, a importância da Faculdade, com melhor formação de seus estudantes, não só 

voltando-se ao profissionalismo e ao mercado de trabalho, como também, e principalmente, ao 

desenvolvimento humano, político e social, além de galgar maturidade suficiente para enfrentar as 

dificuldades da atual sociedade e, ainda, poder atuar como agente transformador da realidade em que 

está inserido. Evidentemente que, com o desenvolvimento adequado dos trabalhos, torna -se possível 

demonstrar aos participantes a importância da aplicação prática e social daquilo que aprendem nas 

salas de aula e, com isso, fazê-los atuar corretamente como protagonistas do processo de 

aprendizagem, tornando viável a transformação da informação em conhecimento e fomentando o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

Ao lado disso, como produto direto da Extensão, vale citar todo o material didático sobre 

vários ramos do Direito Brasileiro, que foram estudados e produzidos pelos alunos da Faculdade de 

Direito, para servir de base para toda orientação necessária para a realização das palestras, dos cursos 

e dos aconselhamentos voltados à prevenção e composição dos litígios. Somado a isso, a título 

exemplificativo, a criação de uma cartilha, com informações básicas, como endereço, horário de 

atendimento, telefone para contato e e-mail de instituições essenciais para se buscar um auxílio em 

situações que as pessoas podem passar, diariamente, se mostrou fundamental, disseminada de forma 

virtual e física na escola e para quem se interessasse.  

Nessa linha, ainda como resultado qualitativo a ser obtido, o Projeto aqui delineado pretendeu 

se aproximar, de forma mais efetiva e saudável, da comunidade de Campinas e região, fazendo com 
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que o Projeto e os princípios norteadores da própria instituição pudessem ser respeitados e, com isso, 

contribuíssem ativamente para melhorar a qualidade de vida da sociedade. 

Por outro lado, como escopo principal do Projeto, desenvolveu-se o conceito de cidadania e 

utilização prática no âmbito da comunidade mais carente de Campinas e região e, com isso, buscar 

melhores condições de vida e desenvolvimento em sociedade. Assim, pretende-se, como resultado 

qualitativo e natural da aproximação da Faculdade de Direito junto à comunidade, a transmissão 

mútua de conhecimentos.  

Melhor compreendida a Extensão Universitária, tornou-se viável a aproximação entre os 

diversos professores e projetos, de modo a possibilitar efetivar interdisciplinaridade, ajuda recíproca 

e êxito em relação ao envolvimento com a comunidade, especialmente se considerarmos a real 

utilização e vivência nas localidades, tomando como base a “metodologia não impositiva” 

(BARTNIK, 2009, p. 152), como forma saudável de apresentação de temáticas, ouvindo antes de 

direcionar as ações. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Importante destacar que o desenvolvimento das ações de extensão possui seis etapas, 

resumidas da seguinte maneira: seleção e capacitação de alunos para a identificação dos principais 

problemas jurídicos do grupo a ser trabalhado; trabalhos de campo com os alunos selecionados para 

efetiva identificação dos problemas de maior incidência e interesse do grupo social a ser trabalhado; 

capacitação dos alunos para preparação de material didático e realização dos encontros com a 

comunidade para troca de experiências e esclarecimentos quanto aos problemas levantados; 

preparação do material didático necessário para o desenvolvimento das ações de extensão e maior 

esclarecimento da comunidade; e, por fim, a realização prática de diversas ações de extensão por 

meio de cursos, palestras, orientações básicas e entrega de material didático nas localidades 

previamente selecionadas e que passaram pelas entrevistas anteriores, com o objetivo de capacitar os 

cidadãos para melhor compreensão do significado de cidadania e de seus direitos, bem como pela 

busca da prevenção como forma de pacificação social e pelo encaminhamento aos órgãos 

competentes para satisfação das eventuais pretensões resistidas, permitindo a disseminação de uma 

cultura de paz, bem como da efetivação de meios de solução de conflitos mais humanizados. 

(AQUINO, 2008, p. 34) 

Somado a isso, foi seguida uma técnica não impositiva, baseada na metodologia da pesquisa-

ação (ORTIZ, 2009, p. 214), na qual existe uma troca constante entre as duas partes, aluno-

comunidade e comunidade-aluno, apresentando-se como fundamental para um melhor 
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aproveitamento das ações, proporcionando uma experiência ímpar e diferenciadora para todos os 

envolvidos. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O presente Projeto teve por objetivo geral aproximar a Faculdade de Direito da comunidade 

mais carente da cidade de Campinas/SP, com a escolha de escolas públicas para melhor entender e 

identificar os problemas sociais e jurídicos existentes, voltado especialmente para alunos do ensino 

fundamental. Além disso, teve como escopo principal a criação de projetos de conscientização do 

conceito de cidadania, resgatando tal sentimento na população atendida, e, com a identificação dos 

problemas mais frequentes, a apresentação de palestras, cursos e cartilhas visando ao aconselhamento 

para melhor conhecimento dos próprios direitos que possuem. Inclusive, a escolha dos alunos se deu 

por conta do potencial que esses estudantes têm de disseminar o conhecimento apreendido para suas 

famílias, amigos, comunidade e todos que estão no seu entorno. (SANTOS, 2010, p. 67) 

Como referencial teórico, utilizam-se as bases de Philippe Perrenoud, especialmente 

exemplificado na obra Dez novas competências para ensinar, permitindo a ampliação dos 

horizontes e das expectativas de leitura e de interpretação, a partir de um olhar diferenciado e ao 

mesmo tempo instigante, na busca por novas leituras para os problemas e os casos apresentados 

perante os órgãos públicos envolvidos (PERRENOUD, 2000). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Resta clara a necessidade de repensar o atual cenário brasileiro, especialmente no que tange à 

educação e ao papel do Direito. A disseminação do conhecimento, para todos os interessados, 

indistintamente, é uma saída extremamente útil, ao aproximar de forma efetiva, por exemplo, o 

conhecimento jurídico básico do cotidiano das pessoas.   

A escola precisa assumir definitivamente seu papel de formador, de modo integral, do cidadão. 

Não basta somente o ensino regular, é preciso oferecer uma gama de opções – tal como o acesso às 

informações jurídicas – que possam modificar o cenário educacional brasileiro. 

Como forma de tentar contextualizar o Direito no cotidiano de crianças e adolescentes, foi 

desenvolvido um Projeto de Extensão junto a uma Faculdade de Campinas, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em parceria com escolas públicas estaduais da cidade, com o intuito de 

promover uma mudança não só na forma de eles pensarem, como também nas pessoas em seu entorno 
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(família, amigos, comunidade, dentre outros), que são direta ou indiretamente influenciadas pelas 

informações apresentadas durante os encontros. 

O estudo realizado por este trabalho pretendeu apresentar uma pequena, mas significativa 

contribuição ao acesso à justiça, colaborando para uma melhor comunicação social e proporcionando 

uma maior segurança a todos os envolvidos.  

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Ensino fundamental. Extensão universitária. Faculdade de direito. 

Keywords: Access to justice. Elementary education. University extension. Law school. 
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Impacto de um Projeto de Extensão de Fisioterapia Traumato-Ortopédica para 
Graduandos e para Pacientes: 6 Anos de Experiência 

 
Impact of a Trauma Orthopedic Physiotherapy Extension Project for 

Undergraduates and For Patients: 6 Years of Experience 
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Tatiana Parada Romariz4 

Thaís Gontijo Ribeiro5 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Política Nacional de Extensão Universitária (PROEX), a Extensão na Educação 

Superior Brasileira constitui-se em um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico e tecnológico que promove a interação entre a concepção e a prática do aluno, promovendo 

um vínculo com a universidade (BRASIL, 2012).   

Em 2018, o Ministério da Educação (MEC) incluiu uma resolução nas diretrizes do ensino 

superior que reforçou a inclusão da Extensão como parte obrigatória da graduação e pós-graduação, 

de no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos, preferencialmente, para áreas de grande 

pertinência social (Ministério da Educação, 2018). Entretanto, as universidades precisaram adaptar-

se para a implementação e a manutenção de projetos de extensão. 

Dentre as especialidades da Fisioterapia, bastante visada pela grande incidência de 

acometimentos deste tipo, está a Fisioterapia Traumato-ortopédica. Esta foi reconhecida como 

especialidade em 2004, em decorrência de sua evolução acadêmica, científica e social, exigindo 

maiores graus de aprimoramento científico e tecnológico para, com maior propriedade e 

resolutividade, cuidar da saúde funcional do indivíduo. É uma especialidade responsável em realizar 

avaliação física e cinético-funcional; consulta fisioterapêutica, interpretação e aplicação de escalas, 

questionários e testes funcionais; determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico; planejar e 

executar recursos terapêuticos dentre outras funções (COFFITO, 2004). 

 
1 Fisioterapeuta, mestre, docente do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC. E-
mail: katiane.felix@uniceplac.edu.br 
2 Fisioterapeuta, mestre, docente do UNICEPLAC. E-mail: luana.valduga@uniceplac.edu.br 
3 Fisioterapeuta, mestre, docente do UNICEPLAC. E-mail: mariana.salata@uniceplac.edu.br 
4 Fisioterapeuta, mestre, docente do UNICEPLAC. E-mail: tatiana.romariz@uniceplac.edu.br 
5 Fisioterapeuta, mestre, docente do UNICEPLAC. E-mail: thais.ribeiro@uniceplac.edu.br 
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Este estudo teve como objetivo descrever o impacto de um Projeto de Extensão de Fisioterapia 

Traumato-ortopédica para os graduandos participantes e pacientes atendidos pelos alunos da 

Faculdade de Fisioterapia. 

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, realizado por meio de análise de relatórios realizados 

anualmente pelo supervisor responsável pelo Projeto de Extensão de Ortopedia e Traumatologia, 

realizado em uma clínica escola de uma faculdade particular de Fisioterapia do Distrito Federal, que 

atende gratuitamente a comunidade. Este conta com uma professora supervisora, especialista na área 

de Fisioterapia Traumato-ortopedia e mestre em gerontologia, com 22 anos de experiência na área.  

O Projeto foi realizado duas vezes na semana, desde a implementação, no ano de 2014. A 

necessidade da criação deste ocorreu pelo aumento da demanda para a especialidade e 

impossibilidade de absorver as necessidades da comunidade nos atendimentos já oferecidos pela 

Faculdade, tendo reflexo na lista de espera por esta especialidade, além do aumento da procura por 

parte dos graduandos da faculdade. 

Foram coletados dados desde 2014 até o ano de 2019. Os anos de 2020 e 2021 foram 

desconsiderados devido à pandemia, não considerados relevantes já que se tratava de um período 

atípico. Foram coletados dados como: quantidade de atendimentos realizados, quantidade de alunos 

participantes anualmente, índice de ausências de alunos e pacientes, e principais acometimentos 

ortopédicos atendidos no projeto, impacto em relação ao quadro álgico e função motora dos pacientes, 

além do impacto nas produções realizadas pelos alunos. 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram atendidos um total de 318 pacientes nestes 6 anos de execução do Projeto, todos acima 

de 18 anos, média de idade de 42 ± 23 anos, de ambos os sexos, a maioria do sexo feminino (62%). 

O local mais acometido dos pacientes que procuraram atendimento foi coluna vertebral (70%) 

e joelhos, especificamente acometidos por artrose (30%). A principal queixa foi dor (85%) dos 

pacientes. Nos pacientes mais jovens, os principais acometimentos são traumas em membros 

inferiores (71%), seguido de tendinites (12%), também em membros inferiores. 

O impacto da fisioterapia na vida desses pacientes geralmente está diretamente relacionado à 

redução da maior queixa desses indivíduos, o quadro álgico, que ocorreu em torno de 86% da 

população estudada, variando entre uma escala de 0 a 10, a maioria tive uma variação de 5 pontos. O 
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impacto na função motora também pôde ser observado por meio da melhora da força muscular (50%), 

da amplitude de movimento (43%). 

Participaram do Projeto um total de 201 graduandos, sendo em 2014 apenas 10 extensionistas, 

por ainda haver pouco engajamento e divulgação, pelo desconhecimento do Projeto e dos benefícios 

para o aprendizado por parte dos alunos. Houve um aumento gradual, com maior índice em 2018, 

com a participação de 47, justificado pelo aumento de alunos matriculados no curso e maior 

divulgação do Projeto (Figura 1). 

 

Figura 1 - Distribuição entre os anos de 2014 a 2019 do número de                                                       

alunos participantes do Projeto de Extensão. 

 
Fonte: Dados das autoras. 

 

Dados referentes aos anos de 2020 e 2021 não foram considerados para este estudo por causa 

da pandemia, já que houve a necessidade de interrupção do Projeto de Extensão, e após o retorno, no 

primeiro semestre de 2021, o início foi lento, por causa do cuidado sanitário, tanto os atendimentos e 

presença dos alunos foram limitados. Porém estão sendo idealizadas possibilidades de atendimentos 

remotos, por meio de orientações via telefone neste período de isolamento ou retorno gradual, 

conforme orientações governamentais. 

Em relação às ausências, os pacientes tiveram uma média de 20% de taxa de desistência dos 

atendimentos; já os alunos, foi de cerca de 10% comparando o início e final de cada semestre. Os 

graduandos eram sempre orientados sobre a importância de permanecerem no Projeto, por questões 

de responsabilidade profissional e o do próprio aprendizado, já os pacientes eram orientados sobre a 

importância da constância do acompanhamento fisioterapêutico, e de questões sociais, já que o 

atendimento gratuito propicia oportunidades para outras pessoas adoentadas. 

Em torno de 54% dos alunos conseguiram utilizar os assuntos vistos no Projeto de Extensão 

em seus trabalhos de conclusão de curso (TCC), realizando coleta de dados com estes pacientes e 
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almejando a publicação de artigos científicos. Os incentivos da Instituição seguem intensos para este 

tipo de impacto para a comunidade científica. 

A lista de espera para esta especialidade, atualizada em 04/06/2021, conta com 43 pacientes; 

a supervisora do Projeto possui estratégias para o retorno dos atendimentos efetivamente, com 

segurança sanitária, tanto para os alunos como para os pacientes. Existe uma demanda crescente da 

comunidade devido às patologias traumato-ortopédicas serem muito comuns, pelo aumento da 

expectativa de vida e aumento das doenças crônicas. 

Vale ressaltar que a clínica escola é composta por atendimentos de várias especialidades de 

Fisioterapia, além de outros cursos oferecidos pela Faculdade, como Medicina, Psicologia, 

Odontologia, dentre outros. O aluno que faz parte do Projeto de Extensão realiza diálogo e troca de 

saberes com os alunos dos outros cursos e com a própria comunidade, promovendo o amadurecimento 

da formação profissional do graduando. 

O impacto gerado para a comunidade, além do atendimento gratuito, reside na oportunidade 

de um atendimento de qualidade. O paciente também passa por outras especialidades dependendo da 

necessidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os Projetos de Extensão são de extrema importância para o graduando que possui a teoria 

proveniente da sala de aula, pois ele consegue ter contato com a prática de forma diferenciada e 

impacta diretamente em sua evolução profissional. Além disso, também propicia impacto na 

comunidade, já que o serviço oferecido é de qualidade e gratuito, promovendo a melhora da saúde 

qualidade de vida do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Promoção à saúde. Fisioterapia. Extensão. Professor. 

Keywords: Health education. Health promotion. Extension. Teacher. 
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Extensão Universitária em Tempos de Pandemia:                                                      

desafios para o protagonismo comunitário e discente no regime remoto  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como foco delinear os desafios enfrentados pelos extensionistas do 

Projeto de Extensão Universidade Aberta, que faz parte dos projetos do PUC Minas e Brumadinho 

Unindo Forças, que desenvolve ações no território de Brumadinho desde o rompimento da barragem 

Mina Córrego do Feijão no ano de 2019.  

As ações do projeto Universidade Aberta visam a desenvolver atividades com as comunidades 

locais do território, fomentando o protagonismo desses sujeitos, no intuito de desenvolver uma troca 

de saberes para a construção do conhecimento de maneira compartilhada. Ressalta-se que um dos 

pressupostos que sustentam o projeto é a chamada "Extensão Invertida", de forma a aprofundar a 

aprendizagem dos saberes populares, locais e tradicionais que podem fortalecer a formação discente 

e docente, trazendo para próximo da Universidade os saberes comunitários.  

O propósito do projeto Universidade Aberta é desenvolver suas ações voltadas para a 

concepção da “Ecologia de Saberes”, que, segundo Boaventura de Sousa Santos (2017), significa 

“uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade” 

(SANTOS; 2017, p. 56), consistindo na promoção de diálogos entre os saberes científicos e 

 
1 Docente de Administração da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: 
armindo.teodosio@gmail.com. 
2 Aluna do Programa de Pós-graduação em Administração da PUC Minas. E-mail: amandarc.dsg@gmail.com. 
3 Aluno do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. E-mail: beco.carrusca@gmail.com. 
4 Aluno do Programa de Pós-graduação em Administração da PUC Minas. E-mail: fredericodmq@gmail.com 
5 Aluna do Programa de Pós-graduação em Administração da PUC Minas. E-mail: patriciasouzadosanjos@gmail.com 
6 Aluno do curso de Administração da PUC Minas. E-mail: thaleswillian338@gmail.com. 
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humanísticos que a universidade produz, com os saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, que 

circulam na sociedade.  

 

2 AÇÕES EM CONTEXTO DE PANDEMIA: PRÁTICAS E DESAFIOS 

 

Desde que se iniciou a pandemia do novo coronavírus, o cenário da Extensão Universitária, 

bem como o contexto cotidiano dos sujeitos, tomou uma nova roupagem, e com isso foi necessário 

criar e se adaptar a mecanismos que propiciassem a continuação das atividades de extensão no 

território de Brumadinho. Desse modo, os extensionistas do Projeto, juntamente com a coordenação, 

começaram a articular estratégias para alcançar a comunidade local, a distância, de forma inclusiva e 

acessível. Contudo, inicialmente muitos foram os empecilhos e desafios encontrados neste percurso, 

principalmente pelo fato de boa parte da população local de Brumadinho, não possuir internet de 

qualidade, e também dispositivos digitais que pudessem ser utilizados para o desenvolvimento das 

atividades. 

A partir disso, foi feito um primeiro contato (durante a pandemia) com lideranças 

comunitárias, professores da educação básica do município e outros, para verificar a possibilidade de 

desenvolver as ações no território. O retorno foi imediato, e com isso aos poucos, com base nas 

narrativas advindas da comunidade, as ações foram sendo construídas de acordo com a demanda 

local.  

Em vista disso, as primeiras atividades desenvolvidas dentro do contexto de pandemia foram 

rodas de conversas com temáticas ligadas a estas solicitações apresentadas. Tais rodas de conversa 

ocorreram no segundo semestre de 2020, e abordavam os seguintes temas: “Territorialidades, Espaços 

e Atores na Construção de Planos Diretores'', “Transparência, Participação Popular e Controle Social 

na Gestão de Territórios de Minério-Dependência”, “Saúde Mental, Pós-Tragédias”, “Circuitos 

Econômicos, Trabalho e Renda na Reconversão de Territórios para a Superação da Minério-

Dependência” e o “Protagonismo discente nas intervenções socioambientais em Brumadinho”. 

As rodas de conversas, realizadas no segundo semestre de 2020, foram organizadas pelos 

extensionistas do projeto Universidade Aberta, uma vez que a ideia é justamente impulsionar o 

protagonismo discente frente às ações a serem desenvolvidas. Esse protagonismo proporciona a 

autonomia dos sujeitos diante da gestão de eventos e projetos, como também a troca de saberes entre 

alunos e comunidade local. Vale ressaltar que, esses eventos tiveram um alcance positivo, sendo 

grande parte dos participantes moradores de Brumadinho. No total, foram mais de 170 inscrições nas 

rodas de conversa, que permitiram a participação de toda comunidade local e acadêmica da PUC 

Minas. 
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Com base nisso, pôde-se perceber que, mesmo diante de um contexto conturbado e desafiador, 

foi possível desenvolver atividades que estivessem ao alcance das comunidades de Brumadinho. 

Ainda em 2020, uma das ações desenvolvidas pelo Universidade Aberta foi a participação em 

congressos, com o objetivo de dar visibilidade às ações construídas junto às comunidades.   

Atualmente, ainda em contexto de pandemia, a equipe de extensionistas do Projeto tem 

participado de reuniões semanalmente através de plataformas digitais com as comunidades locais e 

principalmente com as escolas de Brumadinho e também de regiões vizinhas, tais como Ibirité e 

Sarzedo. A proposta é auxiliar os professores das respectivas escolas em suas aulas e demais 

atividades que vêm sendo desenvolvidas com os alunos durante a pandemia. No primeiro momento, 

buscou-se fazer uma “escuta” das demandas advindas das escolas, para depois articular a melhor 

maneira de avançar nas ações a serem realizadas.  

Desde o início do Universidade Aberta, uma das ações acrescentada ao Projeto é a Cartografia 

Social, que trata de um mapeamento participativo e inclusivo, em que as comunidades são 

protagonistas na realização dos mapas referentes ao seu espaço de vivência. Tais mapas, parte das 

vezes, retratam os modos de vidas de um determinado espaço / contexto, bem como de conflitos 

territoriais e outros. Segundo Andrade e Carneiro (2009), esse tipo de mapeamento é um importante 

instrumento para a compreensão do uso do espaço pelas comunidades, que ficam encorajadas a 

modelar e desenhar quais detalhes devem ser incluídos, apagados ou modificados do seu território, 

na elaboração dos documentos cartográficos.  

Nesse contexto, em decorrência do distanciamento social, foi feita uma análise de como 

desenvolver a prática da cartografia social a distância. Durante as comunicações estabelecidas com a 

comunidade local do município, surgiu a possibilidade em desenvolver a cartografia social com os 

moradores da rua Amianto, em Brumadinho, sendo que esse território ainda sofre com os impactos 

ambientais, físicos e psicológicos advindos do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão 

da mineradora Vale, ocorrido em 2019.  

A proposta é que as comunidades representem, através de fotografias e narrativas, o cotidiano 

do lugar, e também a história, saberes e vivências dos moradores que ali residem. Essa atividade está 

sendo protagonizada pelos sujeitos pertencentes a este território; os extensionistas do Projeto são 

responsáveis por dialogar com a comunidade através de chamadas de vídeo, ligações e trocas de 

áudios, no sentido de orientar estes sujeitos quanto ao desenvolvimento dessa cartografia, e também 

na sistematização das informações que são passadas, pois a ideia é transformar todo esse conteúdo 

em um material no formato de um livro / revista, em que possa estar registrado todo o contexto desse 

território, a fim de que toda a comunidade conheça as riquezas socioculturais, as histórias, e também 
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as mazelas e demandas ali existentes. A perspectiva é de que esse material sirva para a valorização 

do território, assim como um instrumento reivindicativo frente aos problemas ali existentes.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

As ações desenvolvidas até o momento pelo Projeto Universidade Aberta mostraram que a 

população de Brumadinho continua fragilizada após a tragédia-crime, necessitando de 

acompanhamento constante e de novas práticas que auxiliem no rompimento da “Minero-

Dependência”. Por outro lado, os grupos que trabalhamos demonstraram-se muito satisfeitos, 

permitindo uma abertura para a elaboração e aplicação de novos projetos para o ano vindouro.  

Manter contato com os grupos com os quais já se estabeleceu um diálogo e criar novos, com 

demais grupos com que ainda não se teve contato, ajuda a entender esse contexto e a melhorar a 

relação deles com as práticas desenvolvidas em meio remoto. Esse processo acontece não só pelo 

diálogo, mas a partir do desenvolvimento das rodas de conversa, em que sempre buscamos trazer 

profissionais relacionados ao tema específico do evento e dar prioridade ao protagonismo dos alunos 

extensionistas. Percebe-se que a presença desses profissionais traz segurança para o público, no 

sentido de desenvolver melhor o diálogo, e o protagonismo dos extensionistas os ajuda a desenvolver 

melhor suas habilidades comunicativas, como a também ter reconhecimento pelo seu trabalho.  

A visibilidade que se ganha ao levar as atividades do Projeto para apresentação e publicação 

nos eventos acadêmicos ajuda a estabelecer contato com novos atores dentro dos temas que 

desenvolvemos e a desenvolvermos melhor nossas propostas a partir do contato com pessoas que 

desenvolvem algo semelhante, porém em contextos diferentes, no estado de Minas Gerais ou até em 

outros. 
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Dificultadores Encontrados durante a Pandemia do Covid-19 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão Puc Mais Idade/UnAi- Betim, tem como objetivo promover diversas 

atividades que visam o resgate da autonomia, cidadania, qualidade de vida e a funcionalidade física 

e mental dos idosos. Os encontros aconteciam de maneira presencial, realizados duas vezes por 

semana no campus PUC Minas Betim. No entanto, em função da necessidade do isolamento físico 

imposto pela pandemia da COVID-19, a metodologia de funcionamento do Projeto teve que ser 

adaptada fazendo com que todas as ações realizadas migrassem para a modalidade virtual. Tal 

produção tem como objetivo descrever a taxa de adesão ao Projeto na modalidade on-line, assim 

como fatores facilitadores e dificultadores dessa modalidade através de relatos qualitativos da 

participação dos idosos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste em uma análise qualitativa e quantitativa da adesão dos participantes do 

Projeto de Extensão PUC Mais Idade, vinculado à Pró-reitoria de Extensão da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. O Projeto ocorre através de oficinas que acontecem duas vezes na semana.  

 
1 Professor do departamento de Fisioterapia da PUC Minas. E-mail: evanirso-aquino@uol.com.br. 
2 Graduanda do curso de Psicologia da PUC Minas Praça da Liberdade. E-mail: julianagami@live.com. 
3 Graduanda do curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim. E-mail: katiuciadarck@gmail.com. 
4 Graduanda do curso de Enfermagem da PUC Minas Betim. E-mail: luisapaula086@gmail.com. 
5 Graduando do curso de Medicina da PUC Minas Betim. E-mail: victorresende@globomail.com. 
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A equipe de participantes é composta por 31 idosos, que são coordenados por 1 professor 

coordenador e 9 extensionistas, estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e 

Psicologia. A taxa de adesão foi calculada através da razão do número de oficinas de que o idoso 

participou sobre o número de oficinas ofertadas pelo Projeto, o valor encontrado é expresso em 

porcentagem de participação.   

Os fatores facilitadores e dificultadores foram coletados individualmente, por telefone, 

utilizando um questionário semiestruturado. Diante disso, alguns idosos relataram limitações no 

manejo das tecnologias básicas necessárias e dificuldades em estar presentes em algumas reuniões. 

Os dados foram expressos em mediana e intervalos interquartil para as análises quantitativas e relatos 

dos idosos na análise qualitativa.  

 

3 RESULTADOS 

 

A amostra do estudo foi composta por 31 idosos (28 mulheres e 3 homens) com mediana de 

idade 69 anos (64 - 74) anos. A taxa de adesão nas oficinas do projeto foi de 33% (4 - 81). 

Entre os fatores facilitadores para a realização do Projeto on-line, podemos pontuar a 

“comodidade de participar de oficinas direto da própria moradia, sem precisar se atentar com a 

locomoção”; a “redução das despesas para se ir até o local antes estabelecido”; o fato de que “não 

precisa se preocupar em sair antes para chegar no horário”, além de “não precisa se preocupar com o 

trânsito e nem com o as condições do tempo”. Contudo, também podemos analisar as dificuldades de 

alguns beneficiários em não conseguir participar das oficinas. Os fatores dificultadores para a 

participação no Projeto, na modalidade remota, foram: dificuldades relacionadas ao uso do aparelho 

de celular adequado para conseguir acessar as plataformas do WhatsApp e Google Meet, sendo esse 

dispositivo sem memória suficiente para adquirir as ferramentas usadas ou até mesmo celulares muito 

antigos que não possuem conectividade com a rede.  

Além disso, um fator recorrente é que, com o decorrer da pandemia e a necessidade do 

isolamento físico, vários idosos passaram a ser os cuidadores dos netos durante o dia. As crianças 

passaram a ter suas atividades escolares de forma virtual, utilizando os celulares dos avós, impedindo 

que os idosos participassem das oficinas. Outro aspecto importante foram relatos de perdas de amigos 

e familiares em decorrência de infecção pelo vírus da COVID-19, que desencadearam desânimo e 

tristeza, sobrevindo dificuldade em manter foco e se envolver-se com o PUC Mais Idade/Unaí- Betim 

no formato virtual. Por fim, podemos pontuar a ausência dos encontros presenciais relatados como 

um fator desestimulador, onde se enquadra a falta do vínculo afetivo e também a dificuldade de visão 

e de leitura, impedindo-os de acompanhar o dinamismo das atividades virtuais.  
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Apesar das dificuldades e evasões por parte desses idosos, todos relataram a importância do 

Projeto em ajudá-los a diminuir a ansiedade no momento de privação das atividades presenciais. 

Ressaltam ainda a importância das atividades online para superar o momento difícil do isolamento 

físico causado pela pandemia.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

O Projeto, na modalidade on-line, teve uma baixa taxa de adesão e os fatores relacionados por 

essa diminuição foram a dificuldade com os recursos tecnológicos, recursos incompatíveis e a 

fragilidade emocional. Para os idosos com maiores taxas de adesão, a modalidade on-line ajudou a 

superar o momento difícil imposto pelo isolamento físico, bem como estimulou o conhecimento de 

plataformas e meios digitais.  
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