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APRESENTAÇÃO 

 

Com satisfação, apresentamos os ANAIS do IV Seminário de Extensão e 

Cultura: Redefinindo a Extensão nas Instituições de Ensino Superior: Conceito, 

Metodologia e Políticas de Financiamento. Estas ações integradas serão um espaço de 

discussão amplo, de característica interdisciplinar e multicultural, que objetiva realizar 

discussões, promover debates e mostras que enfatizem a responsabilidade social, a 

afirmação da cidadania, à mobilização e sensibilização das comunidades beneficiárias, 

bem como, estimular a continuidade de um processo já iniciado de conscientização 

através do qual a sociedade possa se manifestar no que se refere às questões sociais 

através do exercício da cidadania. 

 
  O IV Seminário de Extensão e Cultura da UFPI: Redefinindo a Extensão 

nas Instituições de Ensino Superior: Conceito, Metodologia e Políticas de 

Financiamento tem como foco central a redefinição do papel da extensão no âmbito 

universitário no que diz respeito ao conceito, às metodologias e política de financiamento 

da extensão, tendo como intermediária nesta relação a universidade pública e o conjunto 

de políticas públicas norteadas pelo Plano Nacional de Cultura, pelo Plano Nacional de 

Extensão, pelo Plano Nacional de Educação, pelas Diretrizes da Política de Extensão 

Universitária que norteiam a UFPI e coirmãs participantes (IFPI, ICF, UNINOVAFAPI, 

UESPI FACID, FAR), e diversos documentos que emanados do Fórum de Pró-Reitores 

de Extensão (FORPROEXT) que norteiam as discussões acadêmicas da política 

extensionista. 

 Estes documentos partem da compreensão da necessidade de se realizar, local, 

regional e nacionalmente, discussões sobre a práxis da extensão, seus limites, avanços e 

contradições em busca de um perfil da extensão no seio da universidade em alguns eixos 

norteadores: política de gestão, infraestrutura, relação universidade e sociedade, plano 

acadêmico e produção acadêmica. 

Estes eixos demandam alguns temas de discussões da concepção de extensão 

universitária, dente eles: 

 

 

 



• Função prioritária da extensão nas universidades  

• Formas de operacionalização das ações de extensão  

• Instâncias responsáveis pela política e execução da extensão universitária  

• Dificuldades para o desenvolvimento da extensão universitária 

 

Por fim, a Universidade Federal do Piauí e parceiras do Ensino Superior do Piauí, 

através da Pró-Reitoria de Extensão, busca com mais este evento chamar a atenção para 

a participação da Universidade na elaboração das políticas públicas voltadas para a 

maioria da população, bem como lutar para que ela se constitua como organismo legítimo 

para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; além disso, defender um 

financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução das ações 

extensionistas em todo território nacional, viabilizando a continuidade dos programas e 

projetos; e também, de reforçar o compromisso ético, de respeitar a pluralidade cultural 

e a de compreender e assegurar a participação de todos os segmentos que compõem a 

sociedade contemporânea neste lócus de discussão e apresentação de resultados efetivos 

de ações públicas, particularmente aquelas desprotegidas e afetadas por crises 

humanitárias. 

 

 

Prof. Dr. João Berchmans de Carvalho Sobrinho 

Coordenador 
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A Democracia na Escola: Apontamentos Sobre a Participação dos Conselheiros 
Escolares* 

 
Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves¹; Maria Francisca Oliveira Dias² 

 

Resumo: O presente trabalho decorre do Programa de Extensão Universitária Fortalecimento 

dos Conselhos de Educação dos Municípios de Teresina e Floriano-Piauí, em execução desde 

fevereiro de dois mil e quatorze, com término em dezembro deste mesmo ano, com 

financiamento do Ministério da Educação, compondo o edital PROEXT 2014. O Programa 

vem acompanhando conselhos de oito escolas (sendo quatro municipais e quatro estaduais), 

além de dois Conselhos Municipais e dois Estaduais (um de cada município), bem como de 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O objetivo principal do programa 

consisti em contribuir para o fortalecimento dos Conselhos da Educação, mediante realização 

de pesquisa-ação, assessoria e atividades de extensão nos municípios de Teresina e Floriano. 

Diante do acompanhamento junto aos conselhos escolares foi possível elencar alguns 

apontamentos relevantes sobre a participação dos conselheiros escolares e suas implicações 

para a gestão democrática da escola. 

Palavras-chaves: Democracia. Pesquisa-ação. Conselheiros escolares. Gestão Democrática. 

Piauí. 

 

Introdução 

 

A prática educacional democrática vem ganhando espaço nos diferentes discursos, 

especialmente a partir do início dos anos 1980, acompanhando a democratização a luta pela 

democratização da própria sociedade brasileira. Entretanto, percebe-se que na maioria das 

vezes essa prática democrática fica circunscrita aos discursos, não se efetivando na dinâmica 

do espaço educativo. 

 Vitor Paro elenca vários mecanismos coletivos de participação na escola (associação 

de pais e mestres, grêmio estudantil, conselho de classe, conselho de escola) e diz que dentre 

todos os mecanismos citados o que mais suscitou polêmicas e expectativas foi o conselho de 

escola. 

A este respeito, Paro afirma que “o Conselho de escola permanece como um 

instrumento importantíssimo, se não de realização plena da democracia na escola, pelo menos 

de explicitação de contradições e de conflitos de interesses entre Estado e a escola e, 

internamente a esta os vários grupos que a compõe.” (PARO, 2001, p.2)   

Quando Paro coloca “polêmicas e expectativas” como referência ao impacto que o 

conselho escolar tem dentro da escola, os discursos declarados pelos gestores escolares e 
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muitos conselheiros, fazem todo o sentido, visto que, eles dizem que quando o conselho 

escolar chegou às escolas a priori ele foi visto como uma obrigação, pois sem ele a escola 

ficaria impedida de receber recursos. 

Com o passar dos anos, foi se colocando a ideia de que este conselho era um 

mecanismo de democracia da escola, muito embora o pensamento anterior esteja presente no 

imaginário da comunidade escolar. Então, visando alcançar o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento dos Conselhos da Educação, buscou-se através desta experiência desenvolver a 

pesquisa-ação junto ao Conselhos de Educação de Teresina e Floriano; diagnosticar as 

necessidades dos conselhos pesquisados; oferecer assessoria técnica aos Conselhos com vistas 

ao efetivo desenvolvimento de suas atribuições e por fim delinear ações para o fortalecimento 

dos conselhos. 

 

Metodologia 

 

 O direcionamento de uma pesquisa depende do objeto que se pretende investigar. A 

escolha do método é uma opção do investigador, que opta de acordo com o conhecimento que  

possui e da necessidade que tem de obter resultados esperados. Pensando nisso, foi escolhida 

para a pesquisa do Programa de Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos municípios 

de Teresina e Floriano a metodologia da pesquisa-ação. Esta metodologia tem caráter 

participativo e pode ser definida como 

 

[...] uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida 

pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a 

justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu 

entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. (KEMMIS 

e MC TAGGART, 1988, apud Elia e Sampaio, 2001, p.248). 
 

Essa metodologia prioriza a interação entre pesquisador e pesquisado, que atuam sobre 

os mesmos questionamentos e trocam experiências e conhecimentos. Busca mudar a prática 

social, por isso exige bastante reflexão para a consolidação da consciência dos sujeitos 

envolvidos. Ela não é única e pronta, mas evolui de acordo com a necessidade, pois tem que 

se adequar à realidade de acordo com as condições políticas locais. 

A fim de realizar a pesquisa-ação, foram realizadas algumas atividades que visaram 

dar voz aos sujeitos como: oficinas, acompanhamentos sistemáticos dos conselhos escolares e 

cursos de formação. 
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Resultados e Discussões 

 

Durante a realização de atividades com os sujeitos da pesquisa, através da vivência, 

com acompanhamentos sistemáticos da rotina escolar dos conselheiros escolares bem como 

das falas dos mesmos pode-se apontar que a não efetivação da participação dos conselheiros 

acontece por três principais motivos:1)  pela falta de conhecimento dos conselheiros que 

compõem o conselho escolar; pela falta de interesse dos mesmos que, ao considerar sua 

participação, não reconhecem a importância de sua atuação e mobilização; pela falta de 

atuação do próprio gestor, que muitas vezes vê o conselho apenas como uma obrigação e não 

considera necessário partilhar com todos os problemas da escola. 

A falta de conhecimentos é um problema sério dentro do conselho escolar que é 

composto por: pais, alunos, funcionários, professores, representantes da comunidade e diretor. 

Sério porque a maioria dos pais e funcionários mais especificamente, não sabe para que serve 

o conselho e não possui conhecimentos adequados sobre os programas que chegam à escola. 

Dessa forma, não consegue opinar com mais precisão nas reuniões e tampouco fiscalizar as 

ações do gestor. O que se tem percebido é que na reunião do conselho, em geral o diretor 

inicia a reunião com supostas decisões, e os demais apenas assinam e concordam com o 

proposto. Isso acontece por falta de conhecimento de alguns conselheiros ou mesmo pela 

pressa em resolver tudo rapidamente e encerrar a reunião. 

Realizar um trabalho voluntário em plena sociedade capitalista, no auge da valorização 

do dinheiro, é muito complicado. Realmente um trabalho de cunho social para poucos. Isso 

dificulta bastante a presença dos conselheiros. Muitos pais não vão às reuniões porque têm 

seus afazeres domésticos e profissionais além de alguns professores que têm que atuar 

profissionalmente em distintas escolas. É difícil, mas são situações que poderiam ser 

solucionadas através do diálogo. Pode-se indagar: por que não marcar as reuniões em um 

sábado ou domingo? Será que não vale a pena lutar por uma escola de todos e para todos? 

Estes questionamentos foram feitos para os conselheiros durante vários momentos de 

atividades desenvolvidas com eles, visando a sensibilização dos mesmos. 

Pode-se considerar que a escola reflete a gestão que possui. Se o diretor é o único ser 

de razão, certamente essa escola tem inúmeros problemas que dificilmente serão 

solucionados, mas se o gestor busca várias opiniões e escuta as vozes da escola, com certeza 

este terá mais êxito do que aquele. 
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 Durante o Programa Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos Municípios de 

Teresina e Floriano-PI, teve-se contato com oito diretores, cada um com suas peculiaridades, e 

essas com relação direta as características e a forma de atuação do conselho de cada uma. 

Diante do exposto e do trabalho já desenvolvido nos conselhos escolares das escolas 

escolhidas muito já se foi alcançado, muito embora é de suma importância que novos 

trabalhos possam surgir a fim de dar continuidade ao mesmo. Pode-se afirmar isto tendo em 

vista que os atores da escola já sabem que lá existe um conselho e que todos da comunidade 

escolar podem participar e já enxergam o conselho como meio de expor as propostas de 

melhoria da escola, e principalmente, eles sabem que a escola precisa que esse conselho seja 

atuante, pois só assim haverá democracia na escola, e as decisões tomadas serão de todos e 

não apenas de alguns diretores. 

 

Considerações Finais 

 

A participação dos conselheiros escolares é extremamente importante para o processo 

de democracia na escola. Se a democracia foi tão desejada pela sociedade em anos anteriores 

e se agora é considerada uma realidade é necessário fazer jus ao que foi conseguido com tanta 

luta. É preciso que haja mais iniciativas por parte do Estado no sentido de proporcionar aos 

conselhos escolares mais subsídios para que os mesmos possam desenvolver suas ações e 

promover uma educação digna e de qualidade. 
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A Importância do PENSE1 da Universidade Federal do Piauí, para a Formação de 
Professores das Disciplinas de Ciências Naturais. 

 
Ana Cláudia Gomes da Silva2; Ana Maria Gomes da Silva3; Cícera Carla de Souza Pereira4; 

Bruno Vinicius Alves de Freitas5 

 

RESUMO 

 

O Projeto de Ensino de Saúde e Exatas (PENSE) foi criado em abril de 2007 com o objetivo de 

firmar uma cooperação entre a Universidade Federal do Piauí (UFPI), através da PREX/CPPEX 

(Pró-Reitoria de Extensão) e a parcela da Comunidade Teresinense que concluiu ou está 

concluindo o Ensino Médio em Escolas Públicas. Apesar do crescimento significativo deste 

projeto, dispomos ainda de poucas informações sobre seus professores. Neste trabalho 

procuramos tematizar essa ação docente mediante dois eixos de análise: I) formação acadêmica 

e experiência profissional e II) A avaliação que fazem dessa experiência. Os dados foram 

obtidos mediante entrevistas com os sujeitos do projeto. Os professores do PENSE, Além de 

lidarem com os meandros que envolvem o início docente envolvem-se com o cunho social do 

projeto e seus membros, possuem a responsabilidade em desempenhar suas funções da maneira 

mais correta possível assim o projeto possui importante papel na inclusão social e no processo 

de formação de professores. 

 

Palavras chaves: acesso ao ensino superior, experiência docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

    

 O Projeto de Ensino de Saúde e Exatas (PENSE) foi criado em abril de 2007 com o 

objetivo de firmar uma cooperação entre a Universidade Federal do Piauí (UFPI), através da 

PREX/CPPEX (Pró-Reitoria de Extensão) e a parcela da Comunidade Teresinense que concluiu 

ou está concluindo o Ensino Médio em Escolas Públicas. Nessa inter-relação os alunos da 

Universidade Federal do Piauí tem como ganho o contato direto com a docência e os alunos de 

ensino médio da rede pública com a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de 

aulas individuais durante a semana e direcionamento aos sábados para se prepararem para o 

exame de acesso ao curso superior. (Silva, 2013) 

 A ideia do PENSE partiu dos alunos dos cursos de licenciatura ofertados pelo Centro de 

Ciências da Natureza (CCN) e teve o apoio do Diretor do Centro, na época o Professor Hélder 

Nunes da Cunha e mais quatro Professores dos Departamentos de Biologia, de Física, de 

Matemática, de Química e do Departamento de Métodos e Técnicas. Além dos docentes, o 

projeto conta com uma equipe formada por quatro alunos bolsistas que com o apoio dos 

professores (do quadro da UFPI) supervisores, coordenam as ações relativas ao processo ensino 

aprendizagem e elaboração de Material Didático. (SILVA E NUNES, 2008). 

 O Curso Preparatório para o ingresso no ensino superior tem duração de nove meses e 

para ter acesso a esta prestação de serviços os candidatos terão que se submeter a uma prova 

semelhante aos de Ingresso a Universidade (SIVA E CUNHA, 2008). 

 Os alunos dos cursos de licenciaturas em Ciências Biológicas, Química, Física e 

Matemática que coordenam e ministram aula no projeto são selecionados por um teste, onde o 

aluno deve planejar e apresentar uma micro aula de dez a vinte minutos, e avaliação de seus 

históricos acadêmicos, onde o aluno deve ter uma nota média de sete pontos, quem os avalia 

são os professores dos Departamentos do Centro de Ciências da Natureza. 

 No Brasil, os cursos preparatórios populares ou comunitários para ingresso na 

universidade fazem parte de iniciativas coletivas pela democratização do ensino no País. Apesar 

do crescimento significativo desses cursos, dispomos ainda de poucas informações sobre seus 

professores. Alguns trabalhos como os de (ZAGO, 2009) abordam o tema mostrando o quanto 

um curso de pré-vestibular popular é importante para alunos oriundos da rede pública de ensino 

que desejam ingressar em uma universidade e para os alunos dos cursos de licenciatura que 

com esse tipo de projeto podem ter uma primeira experiência de regência. 

 Durante os cursos de graduação em licenciatura, temos inúmeras disciplinas que nos 

mostram como pode ser uma sala de aula, como devemos nos comportar em sala de aula, diante 
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dos alunos e funcionários da escola. Mas quando o educador se depara com as adversidades em 

sala de aula é que percebe, o quanto é importante estar qualificado e preparado para que possa 

agir da forma mais correta possível, as mais diversas situações que vai encontrar durante sua 

atividade docente. 

 No processo de formação do professor nas universidades o estudante pode encontrar 

nestes projetos pré-vestibulares ajuda à obter esse preparo. Esse tipo de projeto permite aos 

discentes de licenciatura experimentarem o ambiente em sala de aula durante sua formação, 

levando-o a adquirir experiência e preparo durante sua graduação, garantindo que o profissional 

não entre em sala de aula sem experiência, vivência docente e qualificação adequada. Além 

disso, tem a oportunidade de ajudar pessoas menos favorecidas economicamente a ingressarem 

em um curso superior. 

 Neste trabalho procuramos tematizar essa ação docente mediante três eixos de análise: 

origem social, importância dessa experiência na formação acadêmica; as razões que os 

mobilizam nessa participação; a avaliação que os agentes envolvidos no processo fazem dessa 

experiência. 

 O surgimento e ampliação de cursos pré-vestibulares, no Brasil, estão diretamente 

relacionados à problemática das desigualdades de acesso ao ensino superior, especialmente da 

rede pública. Muitos alunos de escolas públicas sentem dificuldade nas disciplinas de ciências 

naturais: Química, Física, Matemática e Biologia, e geralmente necessitam de ajuda, mas não 

sabem onde podem encontrar. 

 Os projetos de cursinhos comunitários muitas vezes podem lhes oferecer esse apoio de 

forma gratuita, visando fazer com que esses estudantes vençam a dificuldade nessas disciplinas 

e consigam ingressar em um curso superior. Esse tipo de iniciativa auxilia os discentes das 

instituições em que fazem um curso de licenciatura na área de ciências naturais, pois, tem a 

oportunidade de estar em sala de aula ministrando aulas para quem deseja cursar um curso 

superior. 

Com esse tipo de projeto podemos analisar a formação acadêmica do professor, sua experiência 

docente, percebendo que o docente só pode estar qualificado e preparado para a carreira docente 

se obtiver experiências com ambiente da sala de aula, convivendo cotidianamente com os 

alunos e situações que terá nesse ambiente. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material  

 

Para o presente trabalho foram utilizados questionários e entrevistas, com questões a 

respeito do projeto e de seus membros, o trabalho foi elaborado seguindo as referências da 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas, as questões foram direcionadas aos alunos que 

desejam entrar em um curso superior, coordenadores e professores bolsistas que construíram o 

Projeto de Ensino de Saúde e Exatas (PENSE). 

 

2.2 Tipos de metodologia 

 

Neste trabalho foi inserida uma metodologia de avaliação qualitativa, para mostrar o 

papel na formação acadêmica. Assim podendo evidenciar a confiabilidade do estudo através 

dos dados obtidos. Durante a pesquisa as instalações do projeto foram visitadas e observadas 

aulas e reuniões que os membros do projeto realizam. 

 

2.3-Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são alunos que desejam ingressar em um curso superior, os 

discentes de licenciatura do Centro de Ciências da Natureza (alunos dos Cursos de Ciências 

Biológicas, Química, Física e Matemática) que ministraram aulas para estes, os coordenadores 

e idealizadores desse projeto de pré ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 A pesquisa foi realizada com os professores bolsistas e os alunos que desejam entrar em uma 

universidade (pré Enem). 

 

3.1. O que pensam os alunos pré Enem sobre o PENSE sobre os professores? 

 

 A pesquisa, que correspondeu a entrevista realizada com os alunos pré ENEM, foi 

pedido a eles para fazerem uma avaliação dos professores que fazem parte do projeto e ao 

falarem destes sentiram-se a vontade para serem sinceros e citam pontos negativos e positivos 

da didática de alguns professores. 
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 Durante as entrevistas, os alunos relataram que existem professores que não 

“conseguem ensinar”, talvez pelo fato de ser sua primeira experiência em sala de aula, o que 

pode deixá-los um pouco inseguros. Mais relatam que a maioria dos professores é excelente 

profissional, explicam muito bem seus conteúdos e os tratam com muita presteza, que são 

alegres e que sua alegria os motiva a assistir as aulas. Apenas um aluno deixou de avaliar os 

professores. 

 Para os alunos, os professores do PENSE são dedicados e possuem grande capacidade 

de serem futuros profissionais bem qualificados. 

 

3.2. O que relatam os professores bolsistas sobre sua estada no projeto? 

 

 Os professores são responsáveis por planejarem, ministrarem suas aulas e produzirem 

material didático para os alunos. Embora tenham funções distintas coordenadores e professores 

trabalham em conjunto visando o bem estar do projeto e de seus participantes. 

 A entrevista com os professores bolsistas foi realiza com quatorze destes, onde oito 

participaram do projeto em 2013 e seis participaram em anos anteriores. Todos responderam as 

questões propostas, onde descrevem a importância do projeto em sua formação acadêmica. 

 Os professores consideram sua passagem pelo PENSE como um momento importante 

em suas formações devido ao fato de estarem assumindo a responsabilidade de serem 

professores antes de terminarem seus cursos, assim eles podem construir sua postura como 

educadores durante o processo de formação de professores. 

 Durante sua estada no projeto eles apontam algumas dificuldades que encontram como 

a falta de materiais tecnológicos como data show, pois o projeto possui apenas um para doze 

professores, o tempo curto das aulas que é de apenas 40 minutos. Mais diante destas 

dificuldades aprenderam a planejar suas aulas de maneira mais adequada ao projeto e as 

particularidades de aprendizados de cada aluno. 

 No fim afirmam que sua atuação no projeto é muito importante e gratificante, dedicam-

se o máximo que podem para desempenhar suas funções e sentem-se satisfeitos com os 

resultados de aprovações em vestibulares que o PENSE apresenta. 

 Os professores avaliam sua estada no projeto como proveitosa e acreditam terem 

adquirido a experiência que buscavam e sentem-se felizes ao verem seus alunos aprovados em 

vestibulares, relatam que quando os encontram recebem agradecimentos destes e afirmam que 

sua passagem pelo PENSE os tornaram profissionais capacitados e qualificados para realizarem 

suas atividades como professores. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 O PENSE representa uma alternativa aos estudantes da escola pública da cidade de 

Teresina e cidades vizinhas, uma oportunidade a mais na preparação para o exame de 

vestibulares, que atualmente é feito pelo exame nacional do ensino médio-ENEM. Nos seus 

sete anos de existência o projeto tem aumentado o seu número de aprovações, comprovando 

que a Universidade Federal do Piauí tem cumprido com seu papel de inclusão social com a 

certeza de que esse é o caminho certo a ser seguido (Silva, 2013). 

 Os professores do PENSE, além de lidarem com os meandros que envolvem o início 

docente envolvem-se com o cunho social do projeto e seus membros, possuem a 

responsabilidade em desempenhar suas funções da maneira mais correta o possível assim o 

projeto possui importante papel na inclusão social e no processo de formação de professores 

(Silva, 2013). 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CAREGNATO, C.E.VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, 

Coimbra, Centro de Ciências Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de 

Coimbra, Portugal, 2004. A questão Social no Novo Milenio. Ensino Superior 

Brasileiro e a relação entre público e privado: Disputas Históricas. 

FORMOSINHO, J. Formação de Professores: Aprendizagem profissional e ação 

docente.Portugal: Porto Editora, 2009. 

GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: Tendências e inovações.      São 

Paulo: Cortez, 1993. 

MORAES,A.de; OLIVEIRA,R.M.M.A.de. Cursos pré-vestibulares populares e 

Aprendizagem da Docência: Alguns encontros. Práxis Educativa. Ponta Grossa, PR 

v1,n2,pag.125-144,2006. 

            OLIVEIRA, A.C.B. Qual sua formação professor?.São Paulo: Papirus, 1994. 

            RIOS,T.A. Ética e competência.16. e.d. São Paulo: Cortez,2006. 

SILVA, A.S; MARTINS, V.E.S; CUNHA, H.N.da. Projeto de Ensino de Saúde e 

Exatas, 2008. 

SILVA, A.C.G Caracterização e mobilização social do Projeto de ensino de Saúde e 

Exatas-PENSE, 2013, Trabalho de conclusão de curso. 

VASCONCELOS, S.D; SILVA, E.G.da.Acesso à Universidade pública através de 

IV SEMEX Página 20



cotas: Uma reflexão a partir da pecepção dos alunos de um pré-vestibular 

inclusivo. Rio de Janeiro, v13, n49, pag 453-468, 2005. 

ZAGO, N. Pré-vestibular popular e trabalho docente: Caracterização social e 

mobilização.Rio de Janeiro, Revista Comtêmporanea de Educação.v 4, n 8, pag. 254-

274, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMEX Página 21



 
 

A JOANINHA: CONFECÇÃO DE BRINQUEDO COM CRIANÇAS PARA 
TRABALHAR EQUILÍBRIO 

 

Micaías Andrade Rodrigues 
 

A ludicidade no ensino de ciências 

 De acordo com o sentido etimológico, ensinar (do latim signare) é “colocar 

dentro, gravar no espírito”, ou seja, segundo este conceito ensinar nada mais é que 

gravar as ideias (conteúdos) na cabeça do aluno (PILETTI, 2006). 

 Partindo do conceito etimológico, segundo Piletti (idem), surgiu o conceito 

tradicional de ensino, onde ensinar baseia-se na transmissão de conhecimentos. Aqui o 

aluno comporta-se como um mero espectador que ouve, grava e poderá transmitir o que 

assistiu. E o que se percebe é que a educação, de um modo geral, possui forte influência 

desse modo de ensino, que se mostra presente em muitas realidades nos dias atuais.  

 No contexto escolar atual os alunos saem da escola com conhecimentos 

superficiais, acríticos e com muitas dificuldades de aplicar o conhecimento adquirido 

em outras situações, como por exemplo, no cotidiano (RODRIGUES, 2010). Isto se 

deve a vários fatores como, por exemplo: a disponibilidade de recursos para a realização 

de atividades alternativas, falta de apoio ao professor em muitas escolas, desmotivação 

dos professores devido aos baixos salários (o que normalmente os obrigam a manter 

mais de um vínculo empregatício, culminando em pouco tempo para preparar as aulas) 

e, em alguns casos, desinteresse desses profissionais etc. 

 Todos esses fatores vêm a interferir no processo ensino-aprendizagem de uma 

maneira geral. E, não é menos diferente quando se trata do ensino de ciências, que 

segundo Borges e Lima (2007) ainda se organiza de modo a privilegiar o estudo de 

conceitos, linguagem e metodologias desse campo do conhecimento que não tornam o 

aprendizado tão eficiente para que os alunos venham a intervir na realidade. 

 Isso promove desinteresse e desmotivação por parte dos alunos em aprender tais 

áreas do conhecimento e leva-os a estudá-las, quando acontece, por mera obrigação, 

pois querem mudar de ano ao final do período letivo. 

 Nos dias de hoje e nos países mais adiantados do mundo, os melhores cursos 

para executivos exploram as atividades lúdicas para a apreensão de conceitos e de 

atitudes e isso explica-se porque o uso do lúdico é a melhor forma de transmissão de 

conhecimentos, auxilia no interesse, motivação, fixação etc. (MARQUES, 2012). 

IV SEMEX Página 22



 
 

 A utilização do lúdico só contribui para a melhoria da educação, pois segundo 

Almeida (2009) o desenvolvimento dos aspectos lúdicos facilitam a aprendizagem e 

promove o desenvolvimento do indivíduo em vários aspectos como o pessoal e o social, 

por exemplo. Com isto, o ensino de ciências passa a adquirir uma nova face, passando 

de meramente conceitual para um ensino onde são aplicados diversos tipos de atividades 

que despertam a curiosidade do aluno, aproximando-o do objeto de estudo. 

 Enfim, pensando no espaço que a ludicidade vem ganhando em diversos 

cenários aliado à forma como o ensino de ciências vem sendo conduzido na maioria das 

escolas brasileiras, pode ser feito o seguinte questionamento: não seria a introdução de 

atividades lúdicas no ensino de Ciências um mecanismo capaz de melhorar o processo 

ensino-aprendizagem em tais disciplinas
1
? 

 Daí a proposta de analisar a utilização e importância do lúdico no ensino de 

ciências, com o propósito de investigar a eficácia do uso da ludicidade no processo de 

ensino e aprendizagem dessas disciplinas. 

 

Metodologia 

 Para responder a questão acima, foi realizado um curso de extensão denominado 

"A física dos brinquedos". O curso teve a participação de alunos matriculados nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado em Física e ocorreu na própria UFPI e na 

comunidade Real Copagre. A escolha desta se deu pelo fato de ser próxima à 

Universidade e por ser área de invasão, a qual cresceu desordenadamente, não havendo 

locais para o lazer das crianças. 

 O curso ocorreu da seguinte maneira: primeiramente, na UFPI, foram listados 

brinquedos que pudessem ser construídos com materiais de baixo custo e que tivessem 

conceitos de física envolvidos. Estes brinquedos foram construídos na universidade e 

discutidos os conceitos neles envolvidos. Após esta etapa, já com os brinquedos 

testados e os alunos responsáveis pelos mesmos preparados, fomos à comunidade para 

confeccioná-los com crianças com idades entre 5 e 12 anos, explicitando os conceitos 

envolvidos em cada um deles. 

 Foram, ao todo, confeccionados 4 brinquedos diferentes: a joaninha, o vai-e-

vem, o telefone com fio e a garrafa mágica. O primeiro brinquedo, a joaninha, sobre o 

qual trataremos especificamente neste trabalho, foi elaborado pelo professor da 

                                                             
1
 - embora estejamos falando da disciplina ciências, mas consideramos as integrantes desta disciplina 

como outras disciplinas, a saber: astronomia, biologia, física, geociências e química (BRASIL, 1998). 
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disciplina estágio e foi o primeiro a ser construído na comunidade, de forma a 

demonstrar a abordagem que deveria ser utilizada pelos licenciandos, bem como a 

linguagem utilizada junto às crianças. 

 

A Joaninha 

 A joaninha
2
 é um brinquedo elaborado com uma semiesfera maciça de isopor e 

massa de modelar e pintado depois pelas crianças. A semiesfera de isopor tem retirado 

um pouco do seu material da parte mais larga, bem próximo à borda conforme a figura 

abaixo: 

 

Figura 1: detalhe da parte inferior da joaninha confeccionada por criança 

 

 Com isto, ao ser colocada de cabeça para baixo (parte mais larga para cima), a 

joaninha vira sozinha, ficando equilibrada na sua parte mais larga no chão. isto ocorre 

pelo fato da maior quantidade de massa do brinquedo se concentrar na massa de 

modelar, que fica próxima à borda da joaninha. Como existe um equilíbrio instável 

quando a joaninha está de cabeça para baixo (parte curva voltada para baixo), a massa 

                                                             
2
 Demos este nome ao brinquedo pois o brinquedo pronto levado à comunidade estava pintado como o 

referido inseto. 
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de modelar faz a mesma virar de lado, ficando equilibrada sobre a parte mais larga, na 

posição correta.  

 O brinquedo foi demonstrado para as crianças, porém com a massa de modelar 

escondida por um círculo de papel colado na parte de baixo do mesmo. Para falar da 

compreensão das crianças em relação ao acontecido com o brinquedo, o porquê do 

mesmo virar sozinho, foi utilizado o diário de campo e os resultados desta intervenção 

encontram-se na seção seguinte. 

 

Resultados 

 Após ser mostrado o funcionamento da joaninha para as 18 crianças presentes, 

foi questionado por que que a mesma virava, sempre que era colocada de cabeça para 

baixo. As crianças começaram a dizer que era ímã ou que o ministrante puxava uma 

cordinha. Para mostrar que estas propostas estavam erradas, foi posto um ímã perto da 

joaninha e nada. As crianças também analisaram-na e não viram cordinha. 

 Depois foram surgindo mais propostas: "é porque tá(sic) mais pesado deste lado. 

Ela sempre vira no mesmo canto!". As outras crianças foram concordando com esta 

observação e, depois, foi tirado o papel que cobria a parte de baixo do brinquedo e as 

crianças puderam verificar que havia uma massa de modelar próximo da borda. 

 "-Tá mais pesado ali! Por isso é que ela vira!", falou um garoto de 9 anos e, em 

seguida, as demais crianças falaram coisas parecidas. Aproveitando o interesse das 

crianças foi questionado se a massinha poderia ser colocada em qualquer local para que 

a joaninha virasse. Algumas crianças disseram que sim e outras que não, que tinha que 

ser próximo da borda para poder virar e explicaram para as outras o porquê disto.  

 Resolvida esta questão, foi explicado sobre centro de massa, que um corpo fica 

equilibrado se o centro de massa estiver sobre a base do corpo. Como não sabiam o que 

era centro de massa, foi comentado que era o local onde o peso de um corpo se 

concentrava, que, no caso das pessoas é aproximadamente no umbigo. Isto quer dizer 

que, se eu quiser sustentar uma pessoa com um único apoio, este apoio ficará próximo 

ao umbigo. 

 Foi explicado também que a base das pessoas são os pés e que, se a sombra 

(projeção) do umbigo estiver sobre os pés, a pessoa fica de pé. Para exemplificar isto 

foram feitas duas demonstrações com as crianças. Na primeira, foram chamadas duas 

crianças e pedido para que uma ficasse de pé com os pés juntos e a outra com os pés 

separados e foi dado um leve empurrão no lado de cada uma destas crianças. A que 
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estava com os pés juntos se desequilibrou e a outra não. Isto porque a projeção do 

umbigo saiu de cima dos pés da que estava com os pés juntos e na outra, ficou entre os 

pés. 

 Outras crianças quiseram participar também e foi demonstrado novamente e 

comentaram que no ônibus, quando estava correndo muito, separavam os pés para não 

caírem. Na sequência, foi feita a segunda demonstração: pediu para uma crianças, com 

os pés juntos e a perna estirada pegar um objeto no chão, à sua frente. A criança pegou, 

sem nenhuma dificuldade. Em seguida, foi solicitado que fizesse a mesma coisa, porém, 

com os calcanhares e as costas encostados na parede. Ao tentar pegar o objeto, a criança 

se desequilibrou. O mesmo ocorreu com as outras voluntárias. Ao encostar na parede, 

quando tentavam pegar o objeto, o bumbum empurrava a parede e a projeção do umbigo 

saia de cima dos pés, desequilibrando a criança. 

 Depois de entendido isto também, foi dado as semiesferas de isopor para as 

crianças, as massas de modelar e tintas guache, para enfeitar, conforme podemos 

verificar nas figuras 2 e 3, abaixo. 

 

 

Figura 2: crianças confeccionando a joaninha 
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Figura 3: crianças confeccionando a joaninha 

 

Conclusões 

 A confecção da joaninha com as crianças fez com que as mesmas pudesses 

aprender conceitos de física (equilíbrio, centro de massa) de maneira lúdica e aplicada 

ao seu cotidiano. Com materiais simples e linguagem adequada à idade das mesmas, 

pudemos trabalhar conteúdos vistos, normalmente, apenas no 1º ano do ensino médio. 

 A participação e o interesse das crianças enfatizou que ciências pode ser 

divertido. Para os licenciandos ficou a lição de adequar a linguagem ao público, utilizar 

recursos que despertem o interesse e superar a visão algébrica da física pois a física é 

muito mais que isto, é uma ciência que explica o mundo a nossa volta e isto não se faz 

apenas com contas... 
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Extensão universitária e fortalecimento da gestão escolar  

 

Rosana Evangelista da Cruz
1
; Daniella de Moura Lustosa

2
 

 

Resumo: O presente trabalho consiste em relato de experiência decorrente da vivência no 

Programa de Extensão “Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos municípios de 

Teresina e Floriano”, atividade financiada pelo governo federal no âmbito do Pró-Extensão. 

Baseado na metodologia pesquisa-ação, o Programa atua junto a oito escolas públicas, 

estaduais e municipais, e nos Conselhos Municipais de Educação e de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) nas cidades envolvidas. Esta 

comunicação é o relato da experiência da etapa inicial do trabalho desenvolvido no Centro de 

Educação Fundamental de Tempo Integral Pequena Rubim, que consistiu na apresentação do 

Programa na escola, com vistas a sua adesão voluntária, e na realização do diagnóstico 

participativo sobre a situação do Conselho Escolar. 

Palavras-chave: Gestão Educacional, Conselho Escolar, Pesquisa-ação. 

 

Introdução 

O “Programa de Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos municípios de Teresina 

e Floriano”, consiste no desenvolvimento de pesquisa ação, assessoria e atividades diversas de 

extensão junto aos Conselhos Municipais de Educação (CMEs), dos Conselhos de Controle e 

Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e dos Conselhos Escolares (CE) das 

cidades foco do trabalho. O Programa é financiado pelo governo federal no âmbito do Pró-

Extensão 2014.  

O objetivo do programa é contribuir para o fortalecimento dos referidos Conselhos, 

visando garantir o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no 

contexto da prática universitária, bem como a ampliação dos efeitos positivos da 

democratização e do controle social como consequência da melhoria na qualidade da 

participação dos conselheiros.  

                                                             
1 Docente do Departamento de Fundamentos da Educação do CCE/UFPI e membro do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação (Nuppege). 
2 Discente do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPI. 
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A interdisciplinaridade estará contemplada no Programa pelo envolvimento de docentes 

e discentes do Centro de Ciências da Educação, ligados à graduação e pós-graduação, dos 

Campi de Teresina e Floriano, em articulação com os conselhos envolvidos na proposta, 

sindicatos de trabalhadores da educação, movimentos sociais e público interessado na 

temática proposta. Nesse sentido o Programa contempla a oito escolas, estaduais e municipais, 

em Teresina e Floriano.  

Esta comunicação é o relato da experiência da etapa inicial do trabalho desenvolvido no 

Centro de Educação Fundamental de Tempo Integral (CEFTI) Pequena Rubim, escola 

estadual localizada na zona norte de Teresina, que consistiu na apresentação do Programa na 

escola, com vistas a sua adesão voluntária, e na realização do diagnóstico participativo sobre a 

situação do Conselho Escolar. 

 

 

Metodologia  

 A metodologia que embasa as atividades do Programa nas escolas é a Pesquisa-ação, a 

qual estimula a participação das pessoas envolvidas na atividade proposta, reconhecendo seu 

conhecimento e compromisso com a mudança de determinada realidade. Nesta perspectiva, 

não existe hierarquização de saberes, mas importante interação entre o conhecimento 

acadêmico e o saberes populares, portanto entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, como 

reflete Borda (1974:41) 

Não pode haver separação entre o pesquisador e a metodologia. Se faz 

necessária a militância do pesquisador já que sem a prática não será possível 

deduções de cunho teórico ou mesmo a validade ou não do conhecimento 
(BORDA, 1974, p. 41).  

 

Assim, as atividades desenvolvidas no CEFTI Pequena Rubim, na primeira etapa da 

atividade de extensão, consistiram na apresentação da proposta à equipe gestora e aos 

conselheiros da escola e na realização do diagnóstico participativo. Além disto, foram 

realizadas visitas sistemáticas à escola e a observação participante, com vistas à melhor 

conhecimento daquela realidade, à interação com os sujeitos que compõem o ambiente escolar 

e ao levantamento de elementos que melhor embasem as ações de formação dos conselheiros 

da escola.  

O Diagnóstico Participativo foi baseado na dinâmica denominada FOFA (Fortalezas, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), instrumento metodológico de apoio ao planejamento 

que pretende diagnosticar a situação do grupo ou organização em que se aplica com vistas a 

definir, coletivamente, estratégias para mudança de determinada realidade. Assim, a FOFA é 
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contribui conhecer determinada realidade, embasando a tomada de decisões e o planejamento 

participativo.  

 

Resultados e discussões  

O CEFTI Pequena Rubim, localizado no Bairro Mocambinho, é uma escola da rede 

estadual de ensino que atende seiscentos alunos do Ensino Fundamental, em tempo integral, e 

estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período da noite.  

A definição do CEFTI Pequena Rubim para o desenvolvimento do Pró-Extensão teve 

como fatores motivadores três elementos: 1) o conhecimento da escola por parte de membros 

da equipe extensionista; 2) a abertura e disponibilidade que a instituição demonstrou em 

outras parcerias com a universidade, a exemplo da abertura de campo de estágio em gestão 

escolar para os discentes do curso de Pedagogia da UFPI e; 3) o compromisso da equipe 

gestora com a escola.  

 O primeiro contato realizado pela equipe de extensionistas para convidar a escola para 

participar do Programa de Fortalecimento dos Conselhos foi mediante a visita de duas 

professoras e uma estudante da UFPI que culminou em uma conversa com a diretora para a 

apresentação do Programa. Neste momento a escola expressou seu interesse em se incorporar 

ao Pró-Extensão. 

Após a adesão, durante as visitas semanais da discente extensionista, foram levantadas 

as principais necessidades do Conselho e as informações necessárias à caracterização da 

escola, elementos importantes para a etapa seguinte, que foi a realização do diagnóstico 

participativo, planejado em conjunto com a direção da escola. 

O referido diagnóstico ocorreu em formato de oficina, com a participação de duas 

discentes e uma docente da UFPI, da direção da escola e de sete conselheiras, representantes 

dos diferentes segmentos existentes na unidade escolar (gestores, professores, funcionários, 

pais e comunidade). 

Após a apresentação do “Programa de Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos 

municípios de Teresina e Floriano”, foi lançada uma questão geradora o grupo: “em sua 

opinião, qual o papel de um conselho de escola?”, a qual todos os participantes responderam, 

trazendo elementos muito relevantes para a reflexão sobre a importância da gestão 

democrática da escola.  

Em seguida, foi apresentada a metodologia FOFA, explicando o significado de cada 

letra e remetendo para a identificação dos fatores positivos e negativos, de âmbito interno ou 

externo, que interferem nos objetivos do colegiado escolar. Este exercício foi realizado em 
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duplas (quatro) que debateram e sintetizaram suas opiniões em tarjetas (tiras de papel 

retangular), as quais fixadas em um mural construído, especificamente, para a atividade. Os 

resultados estão expressos no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças do Conselho Escolar do CEFTI 

Pequena Rubim  

 

 

Cada dupla apresentou o resultado da discussão realizada, o que permitiu reforçar, 

coletivamente, a necessidade de manter e intensificar os elementos que revelam as fortalezas e 

oportunidades do colegiado, dentre os quais se destacaram: a abertura da escola as 

oportunidades, como a parceria com a universidade, por exemplo; a dedicação e compromisso 

do grupo com a escola; o debate democrático que permite a tomada de decisões coletiva e a 

abertura para mudanças.  

No que se refere às fraquezas e ameaças, foram elencados aspectos muito importantes: 

falta de clareza do papel do conselho e dos conselheiros; pouca divulgação das ações do 

conselho; necessidade de maior interação com as famílias da escola; ausência de conselheiros 

às reuniões. Estes aspectos foram retomados e confirmados em reunião posterior, sendo 

remetidos para a pauta curso de formação de conselheiros de escola, realizado no âmbito do 

Programa.  

Em encontros posteriores, foram levantados mais elementos que consistem em 

situações que distanciam a comunidade escolar da efetiva participação no Conselho, em geral 

vinculadas à compreensão das funções do colegiado. Assim, em encontros posteriores, a 

equipe trazendo elementos para formação dos conselheiros e para o esclarecimento das 
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funções a eles atribuídas pela legislação, quais sejam: fiscalizadora (relacionados aos recursos 

direcionados para a escola e para o cumprimento de seu papel social); normativa (que reflete a 

orientação da vida escolar através de normas, diretrizes); consultiva (no tocante a aconselhar, 

emitir opiniões sobre determinado assunto da escola), deliberativa (que trata de examinar uma 

determinada situação com vista a uma decisão) e mobilizadora (que promove a participação 

integral dos segmentos representativos da escola e da comunidade escolar).  

  As referidas funções encaminham para a necessidade da democratização da gestão na 

escola, o que requer sua compreensão deste espaço como importante instância de formação 

cidadã, nos termos de Paro: 

A escola é um espaço social que celebra a aprendizagem, vive o encanto da construção 
da emancipação humana, consolida relações, contribui para a humanidade. E pela 

gestão democrática se garante uma prática da construção emancipadora da existência 

das pessoas e da humanidade. (PARO, 1998, p. 72). 

É para este tipo de projeto educativo que se mobilizam as ações de extensão propostas 

no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Conselhos da Educação de Teresina e Floriano.  

 

Considerações Finais  

 O trabalho de extensão que se inicia junto ao Conselho Escolar do CEFTI Pequena 

Rubim, no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Conselhos da Educação de Teresina e 

Floriano, tem oferecido elementos fundamentais para reiterar a importância da extensão 

universitária na formação dos extensionistas e na mudança da realidade das escolas públicas 

do Piauí.  
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IDENTIDADE, TERRITÓRIO E DIREITOS NO DESENVOLVIMENTO DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS1 

 

Erlon Dias de Sales Santos; Raul Wesley Leal Bonfim
2
 

 

RESUMO: O presente trabalho pretende examinar o processo de titulação da comunidade 

Olho D'água dos Negros e sua interface com as questões de desenvolvimento e território. Para 

tanto, aborda-se as mudanças no conceito de quilombo e o contexto legal em que se insere 

esse processo, tanto em nível nacional quanto internacional. Os principais resultados apontam 

para a atualidade e complexidade do tema, que envolve as questões de identidade, meio 

ambiente e desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: identidade; território; desenvolvimento; cidadania e direitos. 

 

INTRODUÇÃO 

As mudanças políticas e sociais ocorridas no Brasil recentemente atingem de 

modo diverso os grupos sociais. Entre os quilombolas, observa-se que suas demandas 

históricas começam a ganhar visibilidade e amparo legal. Contudo, o processo de 

reconhecimento é marcado por dificuldades de diferentes ordens, como a organização 

política, as relações de trabalho, o preconceito racial, a religiosidade, etc. 

Neste trabalho, essas questões são discutidas a partir de uma comunidade em 

específico, por apresentar características peculiares e expressar as dificuldades mencionadas e 

as respostas a elas. Por isso, é realizado um breve incurso histórico para apresentar o caminho 

percorrido pelos conceitos e pela própria comunidade. 

  

METODOLOGIA 

Os dados aqui apresentados são baseados tanto em fontes primárias, obtidas por 

meio de entrevistas e oficinas realizadas pelo projeto quando das viagens; e fontes 

secundárias, através da análise de marcos legais brasileiros e internacionais, da identificação 

de políticas públicas, da análise de documentos técnicos e relatórios, e da revisão de textos 

                                                 
1
Trabalho vinculado ao Projeto Roda da fogueira: Construção de práticas para o etnodesenvolvimento das 

famílias na Comunidade Olho D’Água dos Negros , coordenado pela Profa. Dra. Maria Lídia Medeiros de 

Noronha Pessoa, do Departamento de Ciências Sociais. 
2
Alunos do Bacharelado em Ciências Sociais – UFPI e bolsista do referido projeto de extensão. 
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acadêmicos sobre os principais tópicos abordados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 reordenou o eixo das relações 

entre os vários segmentos que compõem a sociedade brasileira. A redefinição do conceito de 

cidadania trouxe uma série de recurso institucionais capazes de legitimar a posição desses 

sujeitos enquanto atores sociais portadores e reivindicadores de direitos. A partir desse novo 

paradigma, a luta pela criação de instituições democráticas que possibilitassem o pleno gozo 

de uma nova cidadania veio a se tornar parte da agenda desses sujeitos (NOBRE, 2004). 

Os descompassos gerados pelo processo de colonização até hoje se refletem no 

processo de formulação de políticas públicas no Brasil. A exclusão e segregação de alguns 

setores da sociedade, em especial as comunidades negras, afetou de forma intensa a inserção e 

participação desses grupos dentro do Estado Democrático de Direito. No entanto, a Carta 

Maior de 1988 possibilitou de alguma forma a redução desses desequilíbrios através da 

regulamentação do artigo 68, legitimando através do direito constitucional a titulação dos 

territórios historicamente reconhecidos pelas comunidades remanescentes de quilombo. 

Deste modo, a história da comunidade em estudo – Olho D'água dos Negros – 

está diretamente relacionada às questões de cidadania e de direitos humanos. Note-se que foi 

um movimento de mulheres quebradeiras de coco-babaçu pelo livre comércio de seus 

produtos que ensejou a mobilização dos moradores num processo de reivindicação da posse 

das terras, que resultou no reconhecimento e, posteriormente, titulação do território 

quilombola (MEC, 2013). 

  Mas para que esse tipo de processo ocorra, é necessário o estabelecimento de 

uma definição do que é ser quilombola. Até meados da década de 1970 a definição de 

quilombo esteve relacionada ao isolamento geográfico. Parte da Literatura (RAMOS, 1953; 

CARNEIRO, 1957) atribuiu a esse conceito um conjunto de marcadores identitários 

relacionados há um tempo histórico passado, legitimando sua existência apenas ao período em 

que pessoas humanas advindas da África eram escravizadas no Brasil. Essa visão reducionista 

veio a cristalizar no imaginário da população brasileira uma definição de comunidades 

quilombolas relacionada com espaços de resistência e isolamento. 

 Esse conceito clássico, firmado pela história oficial, garantiu durante muito 

tempo a invisibilidade dessas comunidades negras rurais. A ausência de políticas voltadas 

para a demarcação de terras reflete o total desinteresse do Estado em reconhecer as 

consequências da escravidão no período posterior a  abolição no Brasil. 
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A regulamentação do artigo 68 trouxe para o campo acadêmico uma serie de 

discussões acerca do conceito clássico de quilombo, possibilitando assim a desconstrução 

desse estereótipo construído desde o período colonial. De acordo com Schmitt, Turatti e 

Carvalho (2002.p.04) 

Diversos trabalhos mais recentes a respeito de comunidades negras 

com origem mais diretamente relacionada à escravidão têm 

demonstrado que a economia interna desses grupos está longe de 

representar um aspecto isolado em relação às economias regionais da 

Colônia, do Império e da República. Em geral existiu, paralelamente à 

formação do aparato de perseguição aos fugitivos, uma rede de 

informações que ia desde as senzalas até muitos comerciantes locais. 

Estes últimos tinham grande interesse na manutenção desses grupos 

porque lucravam com as trocas de produtos agrícolas por produtos que 

não eram produzidos no interior do quilombo. 

 

É possível observar que o conjunto de relações que permeiam essas comunidades 

não se limitavam apenas a um determinado espaço territorial, mas sim se distribuíam por uma 

ampla rede de relações, possibilitando o contato com diversos segmentos da sociedade. Nesse 

Contexto, 

A tarefa de fundamentar teoricamente a atribuição de uma identidade 

quilombola a um grupo e, por extensão, garantir – ainda que 

formalmente - o seu acesso à terra trouxe à tona a necessidade de 

redimensionar o próprio conceito de quilombo, a fim de abarcar a 

gama variada de situações de ocupação de terras por grupos negros e 

ultrapassar o binômio fuga-resistência, instaurado no pensamento 

corrente quando se trata de caracterizar estas conformações sociais 

(SCHMITT, TURATTI & CARVALHO, 2002.p.01). 

 

Além disso, outro lugar-comum na academia é caracterização de quilombo como 

uma agricultura de subsistência. A presença da agricultura é inegável, mas já o caráter de 

“subsistência” é, no mínimo, questionável. Se levada em consideração a morfologia desta 

palavra, a conclusão mais óbvia é de que os quilombolas vivem abaixo (sub) da existência. 

Isto significaria que as necessidades fundamentais não seriam atendidas. Os erros desta 

definição são mostrados por Marshall Sahlins (1974) ao distinguir as economias tribais da 

economia capitalista. Nas primeiras, as necessidades são definidas a priori e podem portanto, 

serem sempre atendidas, mesmo que a oferta seja de pequena escala. Na economia capitalista, 

ao contrário, as necessidades nunca são satisfeitas por completo, sempre que se atende a uma 

demanda, surge outra maior ainda. Sendo assim, se existe alguém subsistente, não são os 

quilombolas. 
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Postas essas características gerais, sobrevêm analisar a formação dos territórios 

quilombolas, já que os processos de formação de comunidades de quilombos ocorreram por 

todo o Brasil e outros países da América Latina. Cada grupo apresenta suas especificidades, 

isso pode ser observado desde o seu processo de formação até as particularidades de cada 

estrutura organizativa. A origem dessas comunidades esta relacionada a um amplo conjunto 

de fatores históricos, sociais e culturais. Entre essa diversidade de processo estão “as fugas 

com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também as heranças, doações, 

recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, a simples 

permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes propriedades” 

(SCHMITT, TURATTI & CARVALHO, 2002.p.03). 

No nível internacional, a territorialidade quilombola está integrada aos diversos 

marcos legais que tentam resguardar os direitos humanos (IPEA, 2012). Neste caso, a 

principal referência é Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), de 1989 , que estabelece o direito de consulta prévia e busca 

garantir a autonomia e controle das próprias instituições pela comunidade. 

No Brasil, os principais marcos legais são o Artigo 68 da Constituição Federal, 

que fundamentou o Decreto nº 4.887, que trata da regularização e titulação de territórios 

quilombolas ; a instituição da Agenda Social Quilombola, por meio do Decreto no 6.261 , que 

garantiu maior abrangência do programa Brasil Quilombola; e o Estatuto da Igualdade Racial, 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que referencia as comunidades quilombolas em seu 

Artigo 8º, determinando incentivos específicos para a garantia do direito à saúde destas 

populações e estimulando o acesso à terra (IPEA, 2012). 

Ante a esses marcos legais e as demais comunidades quilombolas,  a comunidade 

Olho D’agua dos Negros, localizada no município de Esperantina (PI), foge do modelo 

padrão ditado pela historia oficial, pois não é constituída por fugitivos rebelados em 

condições de isolamento. Essa comunidade viveu sob o regime de trabalho escravo várias 

décadas após a Abolição, continuando na terra “por forte vínculo com a terra, sentimento de 

pertencimento ao grupo social e falta de opção ” (INCRA, 2005). 

Nos anos 1990, a organização política da comunidade foi crescendo, o anseio por 

liberdade e por melhores condições de vida se juntou ao apoio de instituições como a Igreja 

Católica e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a autoridade dos proprietários escravocratas 

era questionada com maior contundência, até se criar a Associação. A luta dos negros e a 

decadência da família Pires, proprietária da terra por várias gerações, atingiu o ponto mais 
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esperado quando conseguiu adquirir a terra através de recursos de um fundação suíça e da 

prefeitura de Esperantina. 

Inicialmente a prefeitura realizou um Contrato de Comodato por tempo 

indeterminado com a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores 

da Comunidade Olho d’ Água dos Negros – ADECOPOL . Só depois, quando se recorreu ao 

INCRA através das medidas legais já citadas, se conseguiu a posse coletiva da terra. Com 

essa trajetória, a comunidade se tornou uma referência  para os demais quilombos e desperta 

interesse acadêmico em diversos temas. 

Tudo isso demonstra a importância da territorialidade, dimensão crucial de um 

conceito que ganhou importância recentemente – o conceito de etnodesenvolvimento. Este 

conceito configura-se como uma alternativa capaz de assegurar a autonomia dos povos 

indígenas e quilombolas e abre possibilidades para novas alternativas de desenvolvimento 

autônomo e sustentável, sem desestruturar as formas de organização e relações com o meio 

ambiente, bem como suas tradições (ARAUJO, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessas informações, constata-se que a comunidade em estudo é bastante 

representativa dos problemas políticos, ambientais e teóricos que marcam o debate 

contemporâneo sobre etnicidade. A academia, por sua vez, não dispõe de ordenamento 

conceitual e interpretações suficientes para dar forma acabada a este debate, o que sugere a 

necessidade da continuação das pesquisas e atividades de extensão. 
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Resumo: A adolescência é um período do desenvolvimento humano onde ocorre uma 

transição da infância para a juventude que se caracteriza por mudanças significativas, desta 

forma, o adolescente encontra-se mais vulnerável a vários problemas que cercam esse 

período, como gravidez não planejada, exposição a DSTs e violência, uso de drogas entre 

outros ricos. Com isso percebeu-se a necessidade de abordar essa população através da ludicidade, 

estes principais riscos que esta população está vulnerável. Objetiva-se descrever a experiência de 

discentes no trabalho com adolescente, no processo de adolescer através de abordagem lúdica. 

Estudo descritivo do tipo relato de experiência, com ênfase no teatro. A apresentação teatral, é 

uma forma de trazer cultura para um determinado público e tem função de prender a atenção de quem 

a aprecia, não foi diferente com os adolescentes, onde estes conseguiram perceber a importância do 

trabalho de forma interativa e divertida. Pois durante a apresentação teatral os adolescentes se 

identificaram, com situações abordadas, se descontrairão com a comicidade e conheceram a história de 

vida e as dificuldades de cada personagem, entendendo que os anseios presentes nesse período, não 

são incomuns apenas a um único ser, mas que as demais pessoas também possuem problemas. 

Observa-se que a juventude atual está iniciando cada vez mais cedo a vida sexual, como 

também tendo maior acesso à violência tanto na mídia quanto nas ruas, por estes motivos 

necessitam de bases construtoras que lhes guiem nessa fase tão complexa e cheia de perigos, 

percebendo a necessidade de um diálogo aberto entre pais e filhos, e assim ver-se a 

importância da família e da sociedade na formação de novos cidadãos, e na melhoria da saúde 

desta população.    

Palavra-chave: Educação em Saúde; Arte; Adolescente; Sexualidade. 

Introdução:  
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A adolescência é um período do desenvolvimento humano onde ocorre uma transição 

da infância para a juventude que se caracteriza por mudanças significativas, desta forma, o 

adolescente encontra-se mais vulnerável a vários problemas que cercam esse período, como 

gravidez não planejada, exposição a DSTs e violência, uso de drogas entre outros ricos.  

Os jovens estão expostos a vulnerabilidades, que vão desde a influência que o outro 

exerce sobre eles e até mesmo o desenvolvimento de alguma sequela, que esta pode ser 

relacionado a saúde psicológica, física, social e mental. Na qual a maioria das vezes o jovem é 

prejudicado, pela falta de informações.  

O uso de contraceptivos geralmente é entendido pelos adolescentes, como forma de 

prevenção de gravidez, então aparte do momento que esta população usa métodos que não 

sejam o preservativo masculino ou feminino, acabam se expondo ao risco de contrair alguma 

doença venéreo. Com a globalização, a maioria dos adolescentes tem acesso à informação 

sobre os diversos assuntos, porém os conhecimentos adquiridos dessa forma, muitas vezes são 

distorcidos não chegam de forma corretas, fato evidenciado nos altos índices de gravidez 

precoce e DST’s, como também de violência e uso de drogas entre adolescentes, então 

percebe-se a necessidade da abordagem das temáticas nas escolas, com o intuito de diminuir 

os casos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação, a saúde deve ser 

abordada nas escolas, como um tema transversal, desenvolvendo no educando o senso de 

responsabilidade por sua própria saúde, e acarretando a escola a responsabilidade de 

desenvolver a temática de sexualidade (SILVEIRA, et al). Considera-se, como eixo de 

atuação da Enfermagem, todos os aspectos que envolvem a qualidade de vida, 

compreendendo que a enfermagem deva utilizar o espaço escolar para desenvolver a educação 

em saúde, já que os enfermeiros possuem formação generalista, atuando nas diversas áreas, 

preventivas ou curativas (FREITAS; DIAS, 2010). 

Entretanto o jovem tem resistência quando o assunto é sexualidade, por vergonha 

constrangimento e até mesmo por medo se parecer ridículo em relação ao outro. Neste 
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contexto há uma dificuldade por parte dos profissionais da saúde e da educação na abordagem 

destes adolescentes, pois eles terminam não tirando as dúvidas existente sobre o tema e assim 

continuam praticando sexo sem prevenção. Já quando a temática é relacionada ao uso de 

drogas e violência os adolescentes se posicionam muito bem por terem presenciado, ou até 

mesmo praticado.  

Violência sempre existiu em todas as sociedades e em todos os tempos como forma de 

resolver conflitos entre pessoas, na família, na comunidade e entre os países. Atualmente, no 

entanto, convive-se com as formas tradicionais de violência e as novas, para as quais ainda há 

uma certa perplexidade. (FERREIRA; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2008). Dessa 

perspectiva, a violência é inerente às relações sociais e varia de acordo com a particularidade 

dessas relações em diferentes grupos e sociedades historicamente considerados. (GULLO, 

1998) 

Neste pensar, é imprescindível o entendimento da necessidade de um olhar crítico e 

clinico sobre essas lacunas assistências a esse público através de metodologias lúdicas, como 

o teatral e participação direta como o workshop. Assim objetiva-se com o estudo descrever a 

experiência de discentes no trabalho com adolescente, no processo de adolescer através de 

abordagem lúdica.  

Metodologia: 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A atividade fez parte de uma das intervenções 

do Projeto de Extensão “Promoção da Saúde de Adolescentes Através de Grupos”, o qual desenvolve 

atividades de educação em saúde acerca dos riscos e vulnerabilidades em que os adolescentes estão 

expostos, dentre eles: sexualidade, DSTs, violência e drogas com alunos do oitavo (8º) ao nono (9º) 

ano do Ensino Fundamental. O critério de seleção das turmas foi feito a partir da classificação por 

idade. Sendo contemplados com o projeto, adolescentes entre 12 e 18 anos. Que segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, no Brasil, define a adolescência nesta faixa 

etária.  
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O seguinte projeto é desenvolvido em duas etapas, sendo que a primeira foi a visita as 

10 escolas, onde foram escolhidas através da maior necessidade e exposição de riscos dos 

adolescentes. No primeiro encontro houve um levantamento do conhecimento dos 

adolescentes sobre sexualidade, DSTs, violência e drogas, através da aplicação de um pré-

teste com 33 questão objetivas e abrangendo todas as temáticas, como também a dinâmica das 

compras, onde a salas eram divididas em 4 grupos e cada um tinha direito de escolher metade 

dos produtos disponibilizados, entre estes aviam bebidas alcoólicas, DIU, preservativos 

feminino e masculino, diafragma, pílula do dia seguinte, anticoncepcional oral, 

eletroeletrônicos, perfumes, maquiagens, roupas, cigarros, entre outros. Com o intuito de 

perceber qual eram as prioridades dos adolescentes e se eles sabiam o risco que as drogas 

ofereciam como também a importância do uso de métodos contraceptivos. 

O encerramento se deu pela dinâmica dos desenhos, onde era entregue uma folha em 

branco e lápis coloridos para os adolescentes, e indagados sobre o que eles entendiam sobre 

violência, e informados que eles deveriam desenhar suas percepções e entendimentos. Através 

do primeiro encontro pode-se fazer um levantamento das principais carências que os escolares 

apresentaram e desenvolver uma intervenção, voltado para suprir as necessidades destes 

jovens.   

No segundo encontro e fechamento das atividades os pesquisadores optaram por uma 

abordagem lúdica e mais dinâmica com o intuito de melhor adesão e apreensão dos 

adolescentes, então as atividades foram dispostas da seguinte maneira: apresentação teatral, 

roda de conversa e workshop, possibilitando assim maior participação e aprendizado dos 

participantes.    

A atividades foram realizadas no pátio das escolas. Onde os alunos aptos a participar 

foram reunidos nela e organizados em círculo, neste momento houve a apresentação teatral 

dos acadêmicos de enfermagem e pedagogia na qual está tratava da sexualidade, DST, uso de 

drogas e violência, onde cada personagem representava uma realidade diferente vivenciada 

pelos adolescentes na sociedade atual. Como também a realização de roda de conversa e por 
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fim o workshop com peças anatômicas dos órgãos genitais masculinos e femininos, panfletos 

informativos e todos os métodos contraceptivos, disponibilizados pelo Ministério da Saúde. 

Realizado a demonstração para os adolescentes da forma correta da utilização dos 

preservativos de barreira, como também frisado a importância da pratica do sexo seguro.  

O projeto foi aprovado pela Pró-Reitoria de Ensino e Extensão – PREX/UFPI e 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI e autorizado a execução das atividades 

nas escolas da rede estadual e municipal através do termo de parceria entre 9º Gerência 

Regional de Educação (9ª GRE) de Picos-PI e Secretaria Municipal de Educação (SEME) de 

Picos-PI. 

Resultados e Discursão: 

O teatro é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada 

história que desperta na plateia sentimentos variados. A apresentação teatral, é uma forma de 

trazer cultura para um determinado público e tem função de prender a atenção de quem a 

aprecia, não foi diferente com os adolescentes, onde estes conseguiram perceber a 

importância do trabalho de forma interativa e divertida. Pois durante o desenrolar da peça os 

adolescentes se identificaram, com situações abordadas, se descontrairão com a comicidade e 

conheceram a história de vida e as dificuldades de cada personagem, entendendo que os 

anseios presentes nesse período, não são incomuns apenas a um único ser, mas que as demais 

pessoas também possuem problemas.    

A referida intervenção de fechamento até então foi realizada em uma escola pública, 

havendo uma boa aceitação sendo solicitado a participação do grupo em algumas 

comunidades carentes. A peça teatral se deu através de 6 personagens, na qual cada um tinha 

sua história de vida e seus problemas sociais. Foram abordados a adolescente que perdeu a 

virgindade muito cedo com um homem mais velho e contraiu AIDS. O jovem que era o 

garanhão da escola, que se descobre gay. A menina depressiva que se achava a pior pessoa do 

mundo. A patricinha da escola que todos se espelhavam, terminam revelando que se mantem 
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através da prostituição. O estudioso que passa problemas familiares e precisa traficar drogas e 

com isso usa-la. 

O cenário se dar em um banheiro de uma escola, onde estes adolescentes são 

trancados, e passam o fim de semana juntos, tendo que conviver entre si mesmo com as suas 

diferenças e sem se suportarem, isso acaba trazendo várias revelações dos anseios e 

dificuldades que cada um deles enfrentam, e que a adolescência é um período difícil, porem 

ninguém consegui atingir a perfeição e que todos têm problemas.    

Após apresentação, foi realizado uma roda de conversa e alguns estudantes, tiveram 

resistência, por não quererem se posicionar, pela vergonha de expor o conhecimento 

adquirido e suas dúvidas sobre sexualidade e violencia, porem foram estimulados pelas 

acadêmicas, que lhes deram liberdade de expressão, como também liberdade para participar 

ou não da intervenção. No entanto percebeu-se que a participação dos adolescentes foi maior, 

do que quando se oferecida as informações em forma de palestras.  

Na roda de conversa os escolares foram indagados sobre as tematicas. Com isso 

observou-se que os adolescentes que participaram, apresentaram respostas corretas na maioria 

das perguntas, porém ainda há um conflito no que diz respeito aos métodos contraceptivos. 

Pois quando perguntado sobre utilização do anticoncepcional oral e injetável alguns 

adolescentes relataram que o seu uso é realizado para prevenir gravidez e DSTs. Exposição 

esta que foi corrigido pelas pesquisadoras.  

O workshop foi uma artificio para finalizar a intervenção, com o intuito de maior 

fixação das informações oferecidas, na qual os adolescentes participaram bem empolgados, 

pois tiveram a oportunidade de acompanhar a colocação dos preservativos masculinos e 

femininos, nas peças anatômicas. Conheceram todos os métodos contraceptivos e a suas 

formas de utilização e tiram dúvidas ainda existentes. Entende-se a importância de trabalhar 

com a população jovem, no intuito de educar, conscientizar e com isso preveni-los contra 

doenças, uso indevido de álcool e drogas e gravidez indesejadas. 
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Considerações Finais  

O desenvolvimento deste trabalho com escolares permitiu a construção de um 

ambiente em que os adolescentes pudessem expressar suas opiniões, anseios, dúvidas e suas 

experiências acerca do assunto abordado, o que possibilitou o conhecimento da realidade na 

qual eles estão inseridos, como também o nível de entendimento de cada um em relação as 

temáticas. Assim, no que tange os resultados os quais foram positivos em termos de 

aprendizado e troca de conhecimento entre acadêmicos e os adolescentes, sendo, portanto de 

grande relevância para ambos. Deste modo ratifica-se a importância de projetos dessa 

natureza a ser desenvolvidos em espaços escolares, visando uma diminuição dos riscos e 

vulnerabilidades que essa faixa etária esta exposta. 

Assim percebe-se que os jovens estão tendo contato cada vez mais cedo com estas 

realidades. Necessitando de melhorias na assistência aos adolescentes, com o 

desenvolvimento de políticas publica de inclusão, acesso à educação de qualidade, maior 

cuidado político em áreas de risco, seriam medidas que certamente diminuiriam em médio e 

longo prazo o problema do aumento das DSTs, gravidez na adolescência, uso de drogas e 

violência, principalmente entre os jovens. A uma grande importância também nas bases 

construtoras que devem lhes guiar nessa fase tão complexa e cheia de perigos, percebendo a 

necessidade de maior diálogo aberto dos pais com seus filhos e assim ver-se a importância da 

família e da sociedade na formação de novos cidadãos, e na melhoria da saúde desta 

população.    
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Ações Educativas para Incentivo do Aleitamento Materno Exclusivo1 

 

Fernanda Vitória de Oliveira Sousa
2
; Edina Araújo Rodrigues Oliveira

3 

RESUMO:  
Introdução: O aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida constitui 

uma das práticas mais importantes para redução da morbidade e mortalidade infantil por ser o 

leite materno o alimento mais completo, nutrindo adequadamente o bebê, conferindo-lhe 

imunidade para possíveis infecções além de estabelecer vínculo entre mãe e filho. Objetivo: 

Desenvolver estratégias de educação em saúde para promoção do aleitamento materno e da 

alimentação complementar em menores de 02 anos no município de Picos – PI. Metodologia: 

Estudo de natureza descritiva do tipo longitudinal, desenvolvido nas Estratégias de Saúde da 

Família da zona urbana do município de Picos – PI, no período de abril de 2014 a dezembro 

de 2015. Para a coleta dos dados foi utilizado formulários adaptados e elaborados de outros 

estudos. O estudo seguiu todos os princípios éticos contidos na Resolução 466/12. 
Resultados: De acordo com os dados socioeconômicos e sanitários das mães pesquisadas, 

observa-se que a renda, a idade materna e a escolaridade são fatores que estão bastante 

relacionados ao processo de amamentar. Filhos de mães mais velhas mamam mais tempo em 

comparação aos filhos de mães mais jovens. Apenas 40% dos recém-nascidos mamaram na 

primeira hora de vida. Conclusão: Para promover o aleitamento materno exclusivo de forma 

eficaz, é necessário o apoio e orientação da enfermagem às nutrizes e suas famílias, tendo em 

vista os desafios do processo de amamentar exclusivamente. 

 
Palavras-chave: Aleitamento materno. Saúde da criança. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 O aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida constitui uma 

das práticas mais importantes para redução da morbidade e mortalidade infantil por ser o leite 

materno o alimento mais completo, nutrindo adequadamente o bebê, conferindo-lhe 

imunidade para possíveis infecções além de estabelecer vínculo entre mãe e filho. Contudo, 

apesar da excelência do aleitamento materno, o desmame precoce é bastante frequente e os 

índices de aleitamento observados são bem abaixo das recomendações oficiais. (CALDEIRA; 

FAGUNDES; AGUIAR, 2008).  

Sabe-se que apesar de prazeroso, a amamentação é um processo complexo que deve 

ser incentivado através de ações educativas principalmente nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) com a participação da gestante, e se possível da família, pois esses são peças-chave na 

                                                             
1 Trabalho resultante das ações do projeto de extensão ‘’ Estratégias de educação em saúde para promoção do 

aleitamento materno’’ cadastrado no CPPEx, registro nº 05-Picos-2014 
2 Acadêmica de Enfermagem (UFPI/CSHNB). Bolsista PIBEX/UFPI. 
3Professora do curso Bacharelado em Enfermagem. Coordenadora do Projeto ‘’ Estratégias de educação em 

saúde para promoção do aleitamento materno’’ 
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decisão e na duração da amamentação exclusiva. O pré-natal é o momento ideal para que se 

crie um espaço de educação em saúde, a fim de que a mulher viva a amamentação de forma 

positiva, enriquecedora e feliz. (SOUZA; ROECKER; MARCON, 2011).  

Assim, entende-se que o processo educativo é de suma importância por esclarecer 

dúvidas, quebrar enigmas, mostrar a importância para a mãe e para o filho, e fortalecer na 

mulher o desejo de amamentar. Pode-se também fazer a abordagem à mulher enquanto nutriz, 

sobre preocupações quanto à eficácia da amamentação, problemas com as mamas que venham 

a surgir nessa fase, promovendo dessa forma o aleitamento materno de forma plena. É papel 

do profissional enfermeiro, desenvolver ações educativas que chamem a atenção da gestante 

ou da puérpera e sua família, promover de forma didática discussões e rodas de conversas 

entre elas, palestras educativas ou dinâmicas de grupo. É importante destacar que deve-se 

estimular a gestante a buscar mais informações e construir um aprendizado sobre o assunto 

para que esse seja mais efetivo. 

Tem-se, pois como objetivo geral desenvolver estratégias de educação em saúde para 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar em menores de 02 anos no 

município de Picos-PI. E os objetivos específicos foram: traçar o perfil socioeconômico e 

sanitário das crianças, mães e/ou cuidadores pesquisados; analisar a prevalência de 

aleitamento materno (AM) e de aleitamento materno exclusivo (AMEX) na população 

estudada, bem como levantar as dificuldades para introdução da alimentação complementar 

na população pesquisada.  

 

MÉTODOS 

 Estudo de natureza descritiva do tipo longitudinal, pois foram investigados a prática 

de aleitamento materno e alimentação complementar em crianças picoenses menores de dois 

anos de idade. As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou então, o estabelecimento de relações entre as 

variáveis (GIL, 2010). Segundo Polit; Beck; Hungler (2004), os estudos longitudinais são 

capazes de apresentar mudanças nos fenômenos ao longo tempo. O presente estudo foi 

desenvolvido nas Unidades de Saúde das Estratégias de Saúde da Família da zona urbana do 

município de Picos - PI. O município de Picos situa-se na região centro-sul do Piauí, que faz 

parte da Macrorregião 3 – Semi-árido, território do Vale do Guaribas. Fundada em 12 de 

dezembro de 1890, está a 206m de altitude, 320 km distante de Teresina (capital do Estado), é 

atravessada pela BR-316 ou Rodovia Transamazônica, BR 407, e fica muito próxima a BR-

020. Possui uma população estimada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) de 73.414 habitantes (BRASIL, 2010). De acordo com o Sistema de 

Informação da Atenção Básica do município, há um total de 30 equipes de saúde da família, 

sendo: 20 na zona urbana e 10 na zona rural. Trabalhamos com três equipes da zona urbana 

que possuem um número considerável de gestantes cadastradas (BRASIL, 2014).A população 

foi composta por todas as crianças nascidas vivas no período de junho de 2014 a dezembro de 

2015. Para estimativa do tamanho da população, utilizou-se o número de gestantes 

cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) no mês de maio do corrente 

ano e residentes na zona urbana de Picos, totalizando 70 gestantes. A amostra foi censitária, 

pois trabalhamos com todos os nascidos vivos. Os participantes foram selecionados de forma 

consecutiva, à medida que foram nascendo, e que preencheram os critérios de elegibilidade. 

Para participar as crianças e mães tiveram  que atender os seguintes critérios de inclusão: 

- criança nascida viva, no período da coleta (junho de 2014 a dezembro de 2015);  

- criança cujo responsável aceitou participar da pesquisa e assine o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

Foram considerados critérios de exclusão:  

- RN com muito baixo peso ao nascer inferior a 1.500g ou com idade gestacional 

(método Capurro) menor que 32 semanas, que impossibilitasse a permanência em alojamento 

conjunto;  

- óbito fetal ou neonatal precoce;  

- óbito materno;  

- destino da puérpera – unidade semiintensiva;  

- mãe com sorologia positiva para HIV no pré-natal registrada em prontuário. 

Para coletar os dados, foram utilizados cinco formulários (apêndices C a H) adaptados 

e elaborados a partir de outros estudos e publicações científicas (BOCCOLINI et al., 2011; 

CAMINHA et al., 2010; BRASIL, 2010; BRASIL, 2009; BARROS; SEYFFARTH, 2008). O 

formulário 1 contém informações sobre identificação da criança, antropometria ao 

nascimento, dados sobre a gravidez e pré-natal da mãe, condições do parto e aleitamento 

materno no primeiro dia de vida. O formulário 2 tem informações sobre o conhecimento da 

mãe sobre aleitamento materno. Ambos foram preenchidos com a mãe no domicílio até o 

sétimo dia de puerpério. O formulário 3 tem informações sobre o desempenho da mãe durante 

a prática do aleitamento materno. No formulário 4 tem informações sobre dados de saúde da 

criança, hábitos alimentares e prática de aleitamento materno, histórico vacinal e ocorrência 

de morbidade. O formulário 4 foi preenchido com a mãe da criança em dois momentos 

distintos: aos 120 dias e 180 dias de vida. No formulário 5, a mãe foi investigada sobre o seu 
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conhecimento acerca da alimentação complementar adequada para seu filho. E no formulário 

6, a mãe informou  sobre a prática da alimentação complementar com seu filho. A coleta de 

dados antropométricos (peso, estatura, perímetro cefálico (PC), perímetro torácico (PT) e 

perímetro abdominal (PAB) foi realizada por estudantes de enfermagem e nutrição 

devidamente treinados, conforme técnicas padronizadas. Os dados foram organizados em 

tabelas e analisados com base em frequências absolutas e percentuais e em medidas de 

tendência central e de dispersão e testes de associação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na tabela 1 que traz dados socioeconômicos e sanitários das mães pesquisadas, 

observa-se que o valor mediano da renda foi de R$724,00 (1446,00), quanto à idade, as mães 

apresentaram a média de idade de 22,60 anos (3,28). O tempo de estudo dessas mulheres em 

anos apresentou-se com média de 10,60 anos de estudo (4,15). E a prevalência da cor da pele 

foi parda (60%).A renda familiar menor ou igual a três salários mínimos é um fator de risco 

no desmame precoce, quando comparado à renda maior. (BARBOSA, et al, 2009). Filhos de 

mães mais velhas mamam mais tempo em comparação aos filhos de mães mais jovens. 

(SILVA; PESSOA, 2012).  

 Na tabela 2, que traz a distribuição dos recém-nascidos por dados do nascimento 

pode-se observar que a média do peso ao nascimento foi de 3548,00(247,73) e a mediana do 

comprimento dos recém-nascidos foi 51cm (1,64). Quanto aos perímetros, observa-se a 

mediana de 32cm de perímetro cefálico (PC), a média de 33,33cm (1,52) de perímetro 

torácico (PT) e média de  32,67cm (1,52) de perímetro abdominal (PAB).  

Na tabela 3, observamos que apenas 40% dos lactentes, receberam leite materno 

durante a primeira hora de vida. O parto cesariano é responsável por reduzir em até 50% o 

número de bebês amamentados na primeira hora de vida. (BOCCOLINI, et al, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, conclui-se que para alcançar o objetivo de promover um 

aleitamento materno exclusivo de maneira efetiva, muito há de ser feito junto às nutrizes e 

suas famílias, tendo em vista os desafios do processo de amamentar exclusivamente. Assim, a 

Enfermagem tem papel preponderante por estar intimamente ligada a Estratégia de Saúde da 

Família, mais especificamente desenvolvendo ações educativas junto às famílias, nesse 

processo de melhorar os índices de amamentação exclusiva. É necessário também o apoio da 
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gestão para proporcionar meios de fazer com que teoria e prática caminhem juntas a favor de 

um aleitamento materno exclusivo e eficaz. 

 

REFERÊNCIAS  

BARROS, R.M.M; SEYFFARTH, A.S. Conhecimentos maternos sobre alimentação 

complementar – impacto de uma atividade educativa. Com. Ciências Saúde, Brasília, v. 19, 

n. 3, p. 225-231, 2008. 

BRASIL. Ministér io  do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inst ituto 

Brasile iro de Geografia e Estat íst ica.  Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em: 25 abr 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de Saúde. CNES – Equipes de 
Saúde. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/equipepi.def 

Acesso em 25 abr 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de Saúde. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qaPI.def  Acesso em 25 abr 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Brasília, 

2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

CAMINHA, M. F. C. et al. Tendências temporais e fatores associados à duração do 

aleitamento materno em Pernambuco. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 240-8, 

2010. 

DEMETRIO,F.; PINTO,E.J.; ASSIS, M.O.A. Fatores associados à interrupção precoce do 

aleitamento materno: um estudo de coorte de nascimento em dois municípios do Recôncavo 

da Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n.4, p.641-654, 2012. 

LIMA, D.B et al. Prática alimentar nos dois primeiros anos de vida. Rev Esc Enferm USP, 

São Paulo, v.45, n. esp. 2, p. 1705-9, 2011. 

ROECKER, S.;NUNES, E.F.P.A.; MARCON, S.S. O trabalho educativo do enfermeiro na 

estratégia saúde da família.Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 22, n. 1, p.157-65, 

2013. 

SILVA, L.M.P.; VENANCIO, S.I.; MARCHIO, D.M.L. Práticas de alimentação 

complementar no primeiro ano de vida e fatores associados. Rev. Nutr., Campinas, v. 23, n.6, 

p. 983-992, 2010. 

SILVA, V.F; PESSOA, C.G.O. Fatores determinantes do aleitamento materno exclusivo em 

uma cidade de Minas Gerais. Rev Enfermagem Integrada, Ipatinga, v.5, n.1, p.867-879, 

2012. 

IV SEMEX Página 54

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/equipepi.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qaPI.def%20%20Acesso%20em%2025%20abr%202014.
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qaPI.def%20%20Acesso%20em%2025%20abr%202014.


SOUZA, V,B; ROECKER, S; MARCON, S.S. Ações educativas durante a assistência pré-

natal: percepção de gestantes atendidas na rede básica de Maringá-PR. Rev. Eletr. Enf, 
Internet, v.13, n.2, p.199-210, 2011. 

 

 

 

TABELAS: 
TABELA 1. Dados socioeconômicos e sanitários das mães pesquisadas. Picos, 2014. n=5 

Variáveis (ao nascer) SW (Valor p) Média Desvio-
padrão* Mediana 

Renda (reais) 0,021 1302,40 1446,00* 724,00 

Idade  0,179 22,60 3,28 22,00 

Escolaridade (anos de estudo) 0,617 10,60 4,15 11,00 

Cor da pele f %   
Branca 2 40,0   

Parda 3 60,0   

SW: Shapiro-Wilk; *Intervalo Interquartílico 

 

TABELA2. Distribuição dos recém-nascidos por dados do nascimento. Picos, 2014. n=5 

Variáveis (ao nascer) SW (Valor p) Média Desvio-padrão Mediana 
Peso (gr) 0,960 3548,00 247,73 3600,00 

Comprimento (cm) 0,054 51,20 1,64 51,00 
Perímetro cefálico (cm) 0,000 32,33 - 32,00 

Perímetro torácico (cm) 0,637 33,33 1,52 33,00 

Perímetro abdominal (cm) 0,637 32,67 1,52 33,00 

 

TABELA 3. Distribuição dos recém-nascidos por dados do aleitamento materno. Picos, 2014. n=5. 

Variáveis (ao nascer) N %   
RN amamentado pela primeira 
vez com quantas horas de 
nascido 

    

Na primeira 2 40,0   

Após a primeira hora 3 60,0   
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Resumo:  

Este trabalho objetiva apresentar as contribuições do campo da Psicologia Social Crítica e da 

Saúde e ambiente & Determinação Social da Saúde a partir da vivência desenvolvida no Projeto 

de Extensão Cirandas de Saberes na Comunidade Cajueiro inserida no Perímetro Irrigado dos 

Tabuleiros Litorâneos. Compreendemos a comunidade profundamente afeta pela ideologia do 

desenvolvimento sustentável, imersa em um profundo conflito socioambiental e com cenários 

de extrema exclusão social gerando uma realidade de injustiça ambiental. O projeto possui 

como bases teóricas a Psicologia Social Latina América através do diálogo com a psicologia 

comunitária, saúde coletiva e psicologia ambiental. A vivência tem reorientado a formação em 

saúde para o campo das necessidades sociais, potencializado um encontro entre ensino, pesquisa 

e extensão na perspectiva da determinação social de saúde.   

 

Palavras- chave: Saúde coletiva. Extensão. Psicologia comunitária. 

 

 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho objetiva apresentar a contribuições do campo da 

Psicologia Social Crítica e da Saúde e ambiente & Determinação Social da Saúde a partir da 

vivência desenvolvida no Projeto de Extensão Cirandas de Saberes desenvolvida na 

 

*Projeto Cirandas de Saberes: encontro entre a formação política e a sabedoria popular/ projeto de extensão –

UFPI/ CMRV 

1 Acadêmica de Psicologia da Universidade Federal do Piauí/CMRV. e extensionista do Projeto Cirandas dos 

Saberes: encontros entre a formação política e sabedoria popular/CMRV – UFPI/ CNPq. Bolsista PIBIC/CNPq 

pelo mesmo projeto. E-mail: vilkimalhermeb@outlook.com  

2  Psicóloga. Mestre em Psicologia. Docente do Departamento de Psicologia Universidade Federal do Piauí/UFPI 

- CMRV. Coordenadora do Projeto Cirandas dos Saberes: encontros entre a formação política e a sabedoria 

popular/ CMRV- UFPI/CNPq. 

3  Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal do Piauí/CMRV. Integrante do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde – PET Saúde. UFPI/CMRV e extensionista do Projeto Cirandas dos Saberes: encontros 

entre a formação política e sabedoria popular/CMRV – UFPI/ CNPq. 

4 Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal do Piauí/CMRV. Integrante do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde – PET Saúde. UFPI/CMRV e extensionista do Projeto Cirandas dos Saberes: encontros 

entre a formação política e sabedoria popular/CMRV – UFPI/ CNPq. 
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Universidade Federal do Piauí sob supervisão e coordenação da Professora Mestra Ana Ester 

Maria Melo Moreira, psicóloga, sanitarista e militante da saúde coletiva, junto com o 

Movimento de Trabalhadores Sem Terra – (MST), Comunidade Cajueiro inserida no Perímetro 

Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos. O Assentamento Cajueiro, situado na entrada de Parnaíba. 

Compreendemos a comunidade cajueiro profundamente afeta pela ideologia do 

desenvolvimento sustentável, imersa em um profundo conflito socioambiental e com cenários 

de extrema exclusão social gerando uma realidade de injustiça ambiental. O projeto possui 

como bases teóricas da Psicologia Social Latina América através do diálogo com a psicologia 

comunitária, saúde coletiva e psicologia ambiental que possuem a compreensão que os sujeitos 

sociais e a realidade social é profundamente afetada pelo contexto social, econômico, político 

e ambiental. A atuação ocorre através inserção comunitário no território, do planejamento 

participativo, da organização de grupos no campo do desenvolvimento local, direito a saúde e 

abordagem e cuidado integral a crianças. A Psicologia Comunitária trabalha com o 

fortalecimento da identidade do sujeito comunitário e com o fortalecimento da realidade sócio 

comunitária e a Psicologia Ambiental com a relação sujeito ambiente compreende o contexto 

ambiental como espaço de fortalecimento de vínculos afetivos e existenciais. Por processo de 

ação-reflexão-transformação, compreende-se como uma etapa da apropriação por parte dos 

sujeitos do seu espaço de forma que este se torne um lugar pelo qual busque possibilidades de 

torná-lo cada vez mais vivo e visível para a sua comunidade, cidade e mundo. Dessa forma, a 

psicologia ambiental possibilita visualizar ou perceber o processo transversalizado pelo tecido 

social, compreendendo os aspectos psicossociais que se processualizam, visualizando como se 

produzem, se fortalecem os vínculos neste espaço construído com vistas a se fazer, presente no 

contexto os diversos atores sociais, estabelecendo uma relação que possibilite a autonomia dos 

habitantes da comunidade ou do território. MÉTODOS: A proposta metodológica com a 

pesquisa ação tendo o objetivo de compreender a realidade vivenciada e subjetiva, construindo 

processos de transformação da realidade social. O pesquisador e os envolvidos sentem-se 

implicados no processo. Tendo também a pesquisa- participante, que requer do pesquisador um 

compromisso social com o contexto estudado, não estando este isolado do seu objeto de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como análise e discussão dos resultados compreendemos que 

a inserção comunitária no território potencializou a compreensão das diversas ideologias de 

desenvolvimento presentes na realidade comunitária, o fortalecimento com o sujeito 

comunitários e tecidos social e a compreensão da organização social, cultural, política e 

ambiental do território. A construção da leitura sobre os modelos de desenvolvimento e o 

conflito socioambiental foi desenvolvida a partir da vivência na realidade social e da leitura e 
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reflexão teórica da psicologia comunitária, psicologia ambiental e saúde e ambiente. 

Compreendemos que o modelo de desenvolvimento comunitário profundamente integrado com 

a identidade do sujeito comunitário. Como proposta de atuação no campo foi desenvolvido   

planejamento participativo que emergiu de vivência com a educação popular em saúde e a 

cenopoesia metodologias que trabalham com o fortalecimento do protagonismo popular através 

da arte e a cultura popular. Como resultado do planejamento participativo emergiram três 

grupos comunitários com as seguintes ênfases: desenvolvimento local, direito a saúde e 

abordagem integral ao cuidado com a criança no território. Com o estudo sobre processo de 

identidade do sujeito comunitário, territorialidade, a apropriação socioambiental 

compreendemos que este dialogo permite um encontro profundo entre sujeito, processos 

psicossociais e contexto socioambiental. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como considerações 

finais, compreendemos que a vivência tem reorientado a formação em saúde para o campo das 

necessidades sociais, potencializado um encontro entre ensino, pesquisa e extensão na 

perspectiva da determinação social de saúde.   

 

 

ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO: Saúde  
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RESUMO 

Objetivou-se relatar a experiência da criação de um banco de dados de hanseníase para estudo 

e controle contínuo de comunicantes, prevenção da doença e identificação de novos casos. 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão em andamento intitulado: 

Controle dos comunicantes de Hanseníase em Picos-PI, que está sendo realizado no corrente 

período de abril de 2014 a março de 2015, portando já houve implementação de algumas 

fases. Inicialmente, foram realizados encontros com acadêmicos para planejamento e 

capacitação na execução das etapas do estudo e elaboração de estratégias para controle dos 

comunicantes e identificação de novos casos. Em seguida foi desenvolvida pesquisa em todos 

os prontuários do serviço e elaborado um banco de dados contendo informações sobre o 

controle de comunicantes realizado. Com a análise desses dados, estão sendo realizadas 

buscas ativas dos comunicantes faltosos. Dessa forma espera-se conhecer melhor o perfil dos 

comunicantes, ampliar a investigação da hanseníase em contatos domiciliares e executar as 

condutas preconizadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção de Hanseníase nessa 

população. 

 

Palavras- chave: Hanseníase. Prevenção e Controle. Vigilância sanitária. Enfermagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Hanseníase é doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo 

Micobacterium leprae. Em 2010, no Brasil, foram diagnosticados 34.894 casos novos, 2.461 

(7,1%) em menores de 15 anos. O coeficiente geral de detecção 18,2/100 mil habitantes é 

considerado médio no Brasil. No entanto, segundo os parâmetros de referência desse 

indicador, o estado do Piauí é classificado como hiperendêmico, com mais de 40 casos novos 

por 100 mil habitantes (IGNOTTI; PAULA, 2010). 

Pesquisadores apontam que isso pode estar ocorrendo devido à elevada circulação 

do bacilo na comunidade e a grande dificuldade que a rede básica apresenta em se organizar 

                                                           
1 Acadêmica de Enfermagem UFPI-CSHNB. Bolsista de Extensão do projeto “Controle dos 

comunicantes de Hanseníase de Picos” 

2 
Professora Assistente I do Curso de Bacharelado em Enfermagem- Universidade Federal do 

Piauí- CSHNB. Coordenadora do projeto “Controle dos comunicantes de Hanseníase de 

Picos” 
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de forma a diagnosticar correta e precocemente os casos desta complexa doença (SOUSA et 

al., 2012). 

Além disso, outros entraves se apresentam como: falhas na digitação no Sistema 

de Notificação de Agravos (SINAN), acesso geográfico e cultural dos próprios pacientes e 

características clínicoepidemiólogicas da doença. Tais complicações elevam à possibilidade 

de casos que são detectados somente muito tardiamente e que, antes disso, atuam como 

mantenedores e difusores da endemia. 

Tal afirmativa recebe reforço diante do estudo descritivo, realizado no 

Ambulatório Regional de Especialidades de Taubaté. Os pesquisadores objetivaram resgatar e 

avaliar contatos faltosos de doentes de hanseníase através da análise de prontuários de casos 

novos. Descobriram, pois, que 64,1% dos contatos eram faltosos, destes, 61% foram 

submetidos à consulta de enfermagem no domicilio e relataram não adesão ao controle por 

esquecimento (66,6%) e falta de tempo (11,1%). Quatro contatos tinha sintomas de 

hanseníase, e foi confirmado (forma transmissível- Dimorfa). Diante disso, concluíram que é 

de suma importância a busca ativa dos contatos para assegurar a meta de eliminação da 

doença (VIEIRA et al., 2008). 

Estes casos podem ser responsáveis por aumentos nas taxas de prevalência e 

devem ser estimados com vistas à previsão de atividades de controle. O aprimoramento da 

qualidade dos dados é fundamental para o desenvolvimento das ações e sustentação de uma 

situação epidemiológica de baixa prevalência e detecção (PASCHOL et al.,2011). 

Assim sendo, ressalta-se a importância da construção de um banco de dados que 

vislumbre a situação atual da atenção em saúde dispensada aos comunicantes dos indivíduos 

atendidos no munícipio de Picos. Esse instrumento está sendo a bússola norteadora das 

atividades de busca ativa e certamente contribuirá significativamente para a detecção dos 

casos novos. Ademais suprirá à necessidade de conhecer, investigar e refletir sobre a realidade 

dos comunicantes de portadores de hanseníase, tais como o porquê de não terem sido 

avaliados, presença de sinais e sintomas da hanseníase, conhecimento sobre a doença e o 

convívio com o caso índice. 
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MÉTODOS 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão em andamento 

intitulado: Controle de comunicantes de Hanseníase em Picos- PI que está sendo realizado no 

corrente período de abril de 2014 a março de 2015. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa em 

todos os prontuários do serviço e elaborado um banco de dados contendo informações sobre o 

controle de comunicantes realizado. Com a análise desses dados, estão sendo realizadas 

buscas ativas dos comunicantes faltosos.  

Para melhor execução o projeto foi dividido em seis momentos, sendo que as 

atividades encontram-se no 4º momento (implementação da assistência ao comunicante. No 

primeiro momento houve à capacitação dos acadêmicos, onde foram realizadas reuniões 

semanais com os acadêmicos envolvidos no projeto. As atividades sempre começam com uma 

dinâmica em grupo, após isso foi realizado estudo da literatura por meio de problematização 

confrontando com a realidade do serviço de hanseníase em Picos-PI e das pessoas acometidas 

por hanseníase e treinamento para avaliação dos comunicantes e elaboração do banco de 

dados, as temáticas foram abordadas com o seguimento dos encontros.  

Feito isso, no 2º momento os encontros foram realizados para a elaboração de dois 

questionários para coleta de dados.  O primeiro está sendo utilizado para registrar os achados 

dos prontuários (identificar a ocorrência da avaliação dos comunicantes e selecionar por 

bairros os pacientes que deverão ser visitados) e o segundo tem o objetivo de conhecer os 

motivos do não comparecimento ao serviço de saúde, avaliar o nível de conhecimento sobre a 

doença e a sua contribuição no tratamento do familiar com hanseníase, o mesmo foi elaborado 

para ser aplicado durante as visitas domiciliares, nas oficinas e atividades em grupos que são 

realizadas nas Estratégias de Saúde da Família.  

No 3º momento foi elaborado o plano de assistência ao comunicante, onde 

baseou-se nas informações disponíveis no prontuário, a partir daí foi decidido à forma de 

entrar em contato com o paciente índice, seja através de telefone, enfermeiros das unidades 

básicas de saúde ou visita domiciliar com agendamento. Nessa fase determinaram-se os casos 

prioritários (quando caso índice por multibacilar ou tiver abandonado o tratamento), os 

demais foram agrupados por bairro para facilitar deslocamento e acesso. Essa atividade está 

sendo realizada por meio das ações dos acadêmicos envolvidos no projeto, onde está 

acontecendo vários movimentos, inclusive mutirões de combate a Hanseníase. 

No 4º momento os usuários que aceitaram receber a visita ou preferiram levar os 

comunicantes à unidade de saúde são atendidos semanalmente. Na ocasião estão sendo 

realizados os exames dermatoneurólógico (para identificação de lesões, ou áreas da pele com 
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alterações de sensibilidade e/ou de nervos periféricos), testes PPD e aqueles que não 

apresentaram sinais e sintomas de hanseníase e após a leitura desse teste poderá ser 

administrada a vacina BCG. Aqueles com suspeita diagnóstica receberão acompanhamento 

médico. 

Os dois últimos momentos serão finalizados com o período que se segue, 

obedecendo ao cronograma e de acordo com os resultados da pesquisa. São eles: 5º momento 

(avaliação das estratégias implementadas), onde o processo de avaliação junto aos acadêmicos 

será contínuo e envolverá a percepção dos acadêmicos (auto avaliação) envolvidos nas 

atividades e a percepção dos profissionais de saúde e dos docentes (hetero avaliação). E o 6º 

momento será a realização de pesquisas oriundas das atividades, onde os dados servirão de 

base para o conhecimento sobre a hanseníase em Picos. Na qual, poderão ser processados de 

forma qualitativa e quantitativa a fim de contemplar melhor a temática.   

Quanto à comprovação institucional, a Universidade federal do Piauí, Campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros (UFPI/CSHNB) apoia à execução do projeto 

disponibilizando o espaço físico para as reuniões de capacitação e planejamento do grupo de 

extensão, materiais didáticos, equipamentos audiovisual, material eletrônico, internet e 

insumos. A instituição beneficiada pelo projeto (Posto de Assistência Médica- PAM) não terá 

custo com a execução e participará cedendo o espaço e facilitando a inserção dos acadêmicos 

para que possam realizar as atividades propostas contribuindo com o serviço e na promoção 

de saúde das pessoas com hanseníase. 
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RESULTADOS E DISCUSÃO 

O estado do Piauí possui 224 municípios, com um total de 251.576.644 km², e 

uma população de 3.160,748 habitantes. O Território do Vale do Guaribas - PI abrange uma 

área de 22.822,40 Km. A população total do território é de 366.800 habitantes, dos quais 

194.917 vivem na área rural, o que corresponde a 53,14% do total. Possui 47.428 agricultores 

familiares, 1.193 famílias assentadas e 20 comunidades quilombolas. Seu IDH médio é 0,60. 

O Território do Vale do Guaribas é formado por 42 munícipios, todos eles são referenciados 

para a instituição beneficiada pelo projeto, o Posto de Assistência Médica (PAM), onde são 

realizados os diagnósticos de casos suspeitos e esses são contra- referenciados para seus 

munícipios de origem para dar seguimento ou não do tratamento de hanseníase, podendo ser 

referenciado novamente em casos necessários, como reações hansênicas. 

Quadro 1- Tabela contendo número de casos registrados por ano, no período de 2004 a 06 de 

setembro de 2014. 

Ano 

Diagnóstico 

2004 2005 2006 2007  2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Total de 

Casos 

96 98 67 76 100 123 120 95 57 76 66 973 

   FONTE: SINAN ONLINE/SINAN NET (Sistema de Informação Sobre Agravos de Notificação), 

CMVIEP, SMS Picos, 2014. 

Observa-se com a disposição do número de casos por ano, que houve um amento 

de casos registrados em 2008, 2009 e 2010 seguido por uma diminuição na identificação de 

casos nos anos seguintes até 6 de setembro de 2014, sendo que esses números são menores 

quando comparados ao início do período avaliado.  

A Organização Mundial de Saúde em 1991(OMS) definiu como meta de 

eliminação uma prevalência de 1 caso a cada 10.000 habitantes (PEREIRA et al., 2013). Em 

2012, o coeficiente de prevalência da hanseníase no Brasil era 1,51 caso a cada 10 mil 

habitantes, o que representa uma redução de 12% em relação ao ano de 2004. Os estados onde 

ocorre maior prevalência da doença são o Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins, 

enquanto os estados da região sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na região 

sudeste, somados ao Rio Grande do Norte alcançaram a meta de eliminação da hanseníase 

enquanto um problema de saúde pública (BRASIL, 2013).  O Piauí está na sétima posição em 
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nível nacional e em segundo lugar no nordeste com 47,1 casos a cada 100.000 habitantes 

(PEREIRA et al., 2013).  

A OMS define a meta para eliminação da hanseníase, e como mostrado, o Piauí 

ainda está longe de alcançar já que possui um coeficiente 47 vezes maior que o determinado. 

Da mesma forma, Picos-PI ainda possui um numero alto de casos registrados comparado à 

meta determinada pela OMS, isso mostra que houve muitos casos bacíliferos sem o devido 

cuidado com os contatos, já que o foco para cumprir a meta deve está no controle dos 

contatos. Pois evitando que eles adoeçam ou mesmo fazendo o diagnóstico dos que 

apresentam a doença no início evitará com que a doença se propague para outras pessoas.   

Quadro 2- Quadro com a caracterização dos casos registrado no período de 2004 a 06 de 

setembro de 2014, de acordo com a classificação operacional e o grau de incapacidades. 

ANO PB MB NP 
Grau de incap. 

0 

Grau de 

incap. 1 

Grau de 

incap. 2 

2004 46 50  82 13 1 

2005 39 59  82 12 4 

2006 36 31  64 1 2 

2007 31 45  69 5 2 

2008 39 61  83 10 7 

2009 58 65  109 11 3 

2010 47 72 1 112 7 0 

2011 33 62  83 9 3 

2012 24 33  50 7 0 

2013 20 56  63 11 2 

2014 21 45  52 11 3 

TOTAL 394 579 1 849 97 27 

   FONTE: SINAN ONLINE/SINAN NET (Sistema de Informação Sobre Agravos de Notificação), 

CMVIEP, SMS Picos, 2014. 
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Como mostrado na tabela o número de casos paucibacilares é menor comparado 

aos multibacilares, sendo: paucibacilares 394 (40,4%) e multibacilares (59,5%), ou seja, isso 

mostra que no momento do diagnóstico esses pacientes já podem ter contaminado várias 

pessoas, pois são casos bacíliferos, e possuem grande chance de já apresentarem algum grau 

de incapacidade ou mesmo desenvolver e/ou agravar essa incapacidade durante o tratamento. 

Quando analisado as colunas que relaciona o ano com o número de pessoas que 

apresentam grau 0,1,2 de incapacidades vemos que o maior percentual é o grau 0 com 849 

casos (87,2%), seguido por grau 1 com 97 casos (9,9%) e grau 2 com 27 casos (2,7%). Como 

observado os casos que não apresentam algum grau de incapacidade ao final do tratamento 

em maior comparado aos graus de incapacidade 1 e 2. Isso mostra que esses pacientes são 

bem acompanhados e que talvez esses números de incapacidades registrados sejam as 

incapacidades que o pacientes apresentam no momento do diagnóstico, visto que 59,5% dos 

casos registrados no munícipio de Picos são multibacilares. Lembrando que o 

acompanhamento ao paciente acometido por hanseníase deve seguir mesmo após a alta pois 

as incapacidades podem ser desenvolvidas anos após a cura. 

 Essa afirmação pode ser confirmada por Chiucheta (2010) onde afirma que o 

comprometimento do sistema nervoso periférico pode ocorrer antes de aparecer os primeiros 

sintomas, no período de incubação, que podem durar anos, como também, durante e após o 

término do tratamento medicamentoso sendo responsável pela maioria das deficiências e 

deformidades associadas à hanseníase. 

E por Nascimento et al. (2011) onde afirma que o  diagnóstico de hanseníase, em 

grande parte do Brasil, ainda é tardio, cerca de um ano e meio a dois anos após o 

aparecimento dos sintomas. A busca tardia de atendimento nos serviços de saúde, a falta de 

informação sobre sinais e sintomas, a dificuldade do indivíduo em encontrar serviços, 

atendimento e/ou profissionais capacitados para detectar a doença, podem ser fatores que 

influenciam o diagnóstico tardio. Assim, no Brasil, 5,7% das pessoas que descobrem ter 

hanseníase já apresentam lesões sensitivas e/ou motoras, deformidades e incapacidades que 

poderiam ser evitadas.  
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Quadro 3- Indicadores de controle dos Contatos antes e após o Projeto. 

 

ANO 

Nº de casos 

registrados 

Nº de contatos 

registrados 

Nº de contados 

examinados 

Índice de 

controle dos 

contatos 

2013 76 205 134 67,5% 

2014* 66 204 172 84,3% 

FONTE: SINAN ONLINE/SINAN NET (Sistema de Informação Sobre Agravos de Notificação), 

CMVIEP, SMS Picos, 2014. 

* Período avaliado: 01 de janeiro a 06 de setembro agosto de 2014. 

Com relação ao número de contatos pode ser visto uma melhora no controle após a 

execução do projeto, onde antes o percentual de controle era de 67,5% passou para 84,3% 

tendo um aumento 16,8% de controle de contatos. Isso é devido às atividades e organização 

do sistema que o projeto propõe. Na qual, vão desde organização dos dados em um banco de 

dados e visitas domiciliares a mutirões de busca ativa de casos, na qual, foram realizados 

controle de contatos e identificação de casos novos.  

Pode-se observar que as ações estão trazendo resultados positivos no controle da 

Hanseníase em Picos-PI e estão de acordo com as ações que o Ministério da Saúde preconiza 

que atualmente são: ações de controle da hanseníase são: o exame dos contatos 

intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados no ano da avaliação, a 

avaliação do grau de incapacidade física dos casos novos de hanseníase no diagnóstico, a 

avaliação do grau de incapacidade física dos casos curados no ano de avaliação, sendo 

importante essa avaliação mesmo após a cura, e a realização de capacitação de pessoal para 

ações de controle da hanseníase. (BRASIL, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados epidemiológicos são claros ao mostrar que a cidade de Picos-PI é endêmica 

para a Hanseníase fazendo-se necessárias ações de controle e identificação dos casos, 

tornando o projeto relevante. Deve-se ressaltar que a hanseníase é uma doença que está 

relacionada com fatores políticos, econômicos, sociais educacionais, culturais, demográficos, 

além do grau de organização e qualidade dos serviços de saúde.  

Dessa forma, a estrutura e organização dos serviços de saúde têm grande influência 

no desenho da situação epidemiológica da doença, tornado as atividades de controle da 

hanseníase que o projeto propõe de fundamental importância para se tentar alcançar a meta, 

pelo menos na região em que o projeto está sendo desenvolvido, que a OMS determina.  

Além disso, os resultados ao final do projeto poderão servir como base e incentivo 

para outros locais na realização das ações de controle da doença. Pois atividades como a 

educação em saúde (que foram realizadas por meio dos mutirões e capacitação dos 

acadêmicos), a consulta de enfermagem e o desenvolvimento de tecnologias tem grande 

importância no controle da doença, porque além da população se conscientizar sobre o que é a 

doença, seus sinais e sintomas, ofertará aos profissionais achados que os nortearão sobre a 

situação da doença e das pessoas acometidas por ela na região.    

Nesse contexto a proposta do projeto de extensão em questão vem propiciar o melhor 

conhecimento da situação epidemiológica da região, assim como, uma melhora na 

organização dos dados de pessoas que são contatos de casos da Hanseníase, propiciando ações 

embasadas e com maiores chances de resolutividade, promovendo o controle da doença e das 

incapacidades.     
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RESUMO 

 

A adoção de tecnologias no cenário da saúde é crescente no mundo. Os vídeos educativos se 

inserem na categoria da tecnologia leve e constituem recursos inovadores e estimuladores do 

autocuidado. Trata-se de um estudo descritivo comparativo do tipo antes e depois realizado 

com 30 idosos na área de abrangência da ESF, que objetivou avaliar os conhecimentos de 

idosos antes e após a aplicação de vídeo educativo visando à promoção da saúde. 

Predominaram idosos do sexo feminino, casados ou em união estável, procedentes de cidades 

interioranas, com baixa escolaridade, aposentados e que a maioria já havia participado de 

atividades educativas com as temáticas abordadas no vídeo. Os escores totais do pré e pós-

teste tiveram aumento extremamente significativo (p<0,01) com redução de desvio padrão, 

representando maior simetria dos resultados após a intervenção educativa. As questões com 

maior percentual de erros estavam relacionadas às doenças crônicas e cuidados para prática de 

exercícios físicos e obtiveram aumento significativo do conhecimento (p<0,05). Ademais, o 

vídeo educativo revelou-se como intervenção acessível, que estimulou a participação de 

idosos independente do nível de escolaridade e outras características sociodemográficas, e 

ferramenta eficaz de promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A adoção de tecnologias no cenário da saúde é crescente no mundo. No Brasil, vai de 

encontro com o que é estabelecido pelo Sistema Único de Saúde ao incluir o incremento do 

desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação. Esta pactuação permite que 

as atividades referentes à saúde sejam realizadas em prol da melhoria da qualidade de vida 

populacional. 

A tecnologia em saúde é classificada em três tipos: dura, leve-dura e leve. As 

características que as diferem relacionam-se aos métodos, finalidades, nível de compreensão e 

público alvo. Vale ressaltar a aproximação da tecnologia leve com o usuário/paciente, visto 

que é pautada por meio de relações deste com o profissional da saúde (BRASIL, 2009).  

No âmbito da saúde coletiva, é destinada à Estratégia Saúde da Família (ESF) a 

realização de atividades educativas que promovam ao indivíduo qualidade de vida por meio 

de uma equipe multiprofissional. No entanto, observa-se que o enfermeiro assume papel de 

maior responsabilidade neste contexto, visto que possui maior aproximação com o 

usuário/paciente. 

Desse modo, é necessário o incremento de recursos que promovam a qualidade de vida 

destes indivíduos na sociedade. Tal promoção é pautada por meio das atividades de educação 

em saúde, que são planejadas sistematicamente em busca de fornecer e favorecer o 

conhecimento de uma comunidade. Assim, é preciso somar esforços que garantam a execução 

efetiva de métodos eficazes a promover a saúde. 

Nesta perspectiva, os vídeos educativos se inserem na categoria da tecnologia leve e 

constituem recursos inovadores com poder de transmitir informações, ao atender os 

fundamentos das políticas de atenção à saúde e, ao aproximar o individuo de situações 

cotidianas, instigando assim, a conscientização deste na adoção de hábitos saudáveis de vida. 

Dessa forma, é pertinente somar esforços que garantam eficiência, eficácia e 

efetividade às práticas de atenção à saúde como a interatividade funcional que a multimídia 

fornece. O presente estudo teve como objetivo avaliar os conhecimentos de idosos antes e 

após a aplicação de vídeo educativo visando à promoção do bem estar, conforto, higiene e 

alimentação saudável. 
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MÉTODOS 

 

 

Estudo descritivo comparativo do tipo antes e depois, realizado em Unidade de Saúde 

no nordeste do Brasil em junho de 2014. A amostra foi por conveniência e incluiu 30 

indivíduos com 60 anos ou mais, que aceitaram o convite para participação da sessão de vídeo 

e não apresentaram limitação de deslocamento e visualização do material educativo. 

O estudo consistiu na aplicação de vídeos educativos para idosos produzidos no 

Programa de Extensão financiado pela Secretaria de Educação Superior “Práticas de 

Enfermagem na promoção da saúde da criança e do idoso: arte, simulação e tecnologia”. As 

mídias foram desenvolvidas em um processo que envolveu um painel de especialistas e 

estudantes de enfermagem e medicina, com a aplicação do método do Arco de Maguerez, 

mediante reflexão, fundamentação científica e identificação das necessidades de saúde 

sentidas e não sentidas de idosos. Após capacitação por curso de teatro e roteirismo, segui-se 

com a apreciação final e os filmes foram filmados e editados. 

O instrumento de coleta de dados constou de duas partes: a primeira apresentava dados 

sociodemográficos, clínicos e educacionais e questionava se o idoso já assistiu a palestras 

e/ou cursos sobre a temática do vídeo; a segunda parte continha dez afirmações com 

informações/conhecimentos quanto à temática do vídeo construídas sob validação aparente. 

Estas foram respondidas com as opções: “verdadeiro”, “falso” ou “não sei”, de modo que as 

respostas erradas ou ditas como “não sei” foram computadas como erros e cada alternativa de 

resposta correta recebeu o valor igual a 1 (um) e, dessa forma, obteve-se o somatório final. 

Na sessão foi apresentado um vídeo de curta duração (máximo de 20 minutos), sobre a 

Promoção do bem estar, conforto, higiene e alimentação saudável (ISBN 978-85-7463-603-0). 

Os instrumentos foram aplicados antes e após a intervenção educativa, e foram preenchidos 

em sua maioria pelo próprio sujeito, exceto aqueles não letrados ou em letramento que 

tiveram o auxílio de monitores treinados para leitura dos mesmos. 

Para a análise dos dados, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social 

Sciences® 
versão 18.0 e cada questão foi testada quanto à normalidade de sua distribuição e 

foi realizado o teste t de Student de amostras dependentes para os dados paramétricos. O 

estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos pelo Comitê de Ética da UFPI (protocolo nº 29181014.2.0000.5214) e os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do estudo estão apresentados em conformidade com os objetivos, 

apresentando-se as características soicodemográficas e clínicas dos idosos participantes e a 

avaliação do conhecimento sobre a temática de promoção do bem estar, conforto, higiene e 

alimentação saudável antes e após a aplicação do vídeo educativo. 

Participaram do estudo 30 idosos. A maioria era do sexo feminino, representando 26 

(86,7%). A idade dos idosos variou de, com média de 72,8 (±7,8) e, dentre os grupos etários, 

12 (40,0%) encontraram-se nas faixas de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos. Quanto ao estado civil, 

os casados ou em união estável representaram 14 (46,7%) da amostra, com uma parcela 

significativa de viúvos 9 (30,0%). Ao tratar-se da cidade de origem, predominaram os idosos 

naturais do interior do estado do Piauí 14 (46,7%), seguidos pelos nascidos em outros estados 

9 (30,0%). Quanto à ocupação atual, 25 (83,3%) relataram ser aposentados, enquanto 2 

(6,7%) não possuíam renda própria. 

As características sociodemográficas deste estudo conferem com pesquisas de 

intervenção, realizadas nacional e internacionalmente, com predominância de idosos jovens, 

na faixa de 60 a 69 anos. A predominância de mulheres está relacionada ao processo de 

feminização da velhice, onde se observa maior longevidade destas em relação ao homem, 

devido a menor exposição aos fatores de riscos e estilo de vida. O elevado número de 

aposentados pode ser atribuído à maior disponibilidade de tempo e ao interesse em participar 

de atividades de educação a saúde (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011; VOLANDES et al, 

2011). 

Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos idosos não concluiu o ensino 

fundamental 11 (36,7%), 9 (30%) possuíam ensino médio completo e participaram do estudo 

6 (20,0%) analfabetos. Assim, a amostra do nosso estudo foi composta por 20 (66,7%) idosos 

com menor escolaridade e 10 (33,3%) possuíam maior escolaridade. A baixa escolaridade 

pode estar associada às menores condições econômicas e menor acesso ao ensino nas décadas 

passadas. Esta característica afirma a importância do uso de recursos que proporcionem a 

aquisição de informações/conhecimentos independente do grau de escolaridade. 

Considerando as características clínicas dos idosos participantes da pesquisa, 

evidenciou-se que as morbidades prevalentes na amostra foram a hipertensão 22 (73,3%) e os 

problemas osteoarticulares 19 (63,3%), seguidas de depressão 10 (33,3%), diabetes 7 (23,3%) 

e um (3,3%) idoso referiu apresentar Alzheimer. 
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A predominância da hipertensão, problemas osteoarticulares, diabetes e depressão 

encontradas neste estudo corroboram com outras pesquisas, uma vez que são consideradas as 

patologias mais prevalentes na população idosa, ao ter como fatores de risco a idade avançada 

associada ao estilo de vida e hábitos alimentares (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011). 

Quando questionados sobre a participação em palestras ou cursos sobre a temática do 

vídeo, 18 (60,0%) dos idosos afirmaram já terem participado, enquanto que 12 (40,0%) 

tiveram resposta negativa. Apesar de a maioria dos idosos ter passado por alguma 

intervenção, trata-se de uma área de abrangência da ESF, na qual a equipe tem 

responsabilidade no desenvolvimento de atividades educativas na comunidade e, portanto, é 

um percentual que pode ser melhorado.  

Deste modo, cabe à equipe de saúde da família a implementação de atividades 

educativas para promoção do envelhecimento saudável, pois esta constitui ferramenta 

imprescindível na viabilização da qualidade de vida populacional, especialmente na 

população idosa, visto que são assegurados por políticas públicas de saúde e por estar em 

maior proporção nos serviços de atenção básica a saúde (BRASIL, 2010). 

Em relação aos escores totais do pré e pós-teste da sessão de vídeo que continham dez 

afirmações sobre promoção do bem estar, conforto, higiene e alimentação saudável, verificou-

se que a média antes da aplicação do vídeo foi de 8,17 (±1,02) e passou para 9,37 com 

diminuição de desvio padrão (±0,93). A diferença entre os conhecimentos nestes momentos 

teve um aumento extremamente significativo (p<0,01). 

A análise dos percentuais por questão, antes da exibição do vídeo educativo, mostrou 

que as afirmativas com menores escores de acerto estavam relacionadas às doenças crônicas e 

cuidados para prática de exercícios físicos, com 16 (53,3%) e 16 (53,3%), respectivamente. 

Estudos apontam tal achado as crenças comuns neste grupo populacional, mas que podem ser 

modificadas por meio de informações transmitidas em atividades educativas de saúde 

(TOUNG; LARSEN; ARMSTRONG, 2014). 

As questões em que os idosos obtiveram melhor desempenho abordaram alimentação 

saudável, higiene pessoal e hidratação. O que pode ser atribuído aos conhecimentos e saberes 

espontâneos dos idosos adquiridos pela própria experiência de vida. Das questões que 

influenciaram os escores antes da aplicação dos vídeos houve redução de erros em todos os 

itens variando de 76,7% a 100% dos acertos nas afirmações, mantidos aqueles que atingiram 

100% da intervenção. Os testes comparativos apontaram aumento expressivo nas questões 

com maior frequência de erros (p=0,001).   
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Após a aplicação, houve significativa redução do desvio padrão revelando que os idosos 

participantes, além de aumentarem o nível de informações ou conhecimento, se aproximaram 

na pontuação total, tornando a distribuição mais homogênea. Este fato remete ao equilíbrio 

entre o desempenho dos idosos com menor escolaridade em relação aos com maior 

escolaridade (Gráfico 1), assim como não demonstrou diferenças entre o sexo feminino e o 

masculino, que consiste numa outra variável frequentemente avaliada nos estudos de 

intervenção com vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos escores totais dos desempenhos dos idosos (n=30) participantes 

por grau de escolaridade. Teresina, PI, Brasil, 2014. 

 

Desse modo, o vídeo educativo aplicado com vistas à promoção da saúde mostrou-se 

eficaz no aumento do conhecimento de idosos sobre temáticas inseridas no contexto do bem 

estar, conforto, higiene e alimentação saudável. Ademais, revelou-se como uma efetiva 

intervenção que independeu do nível de escolaridade e de outras características como sexo, 

ocupação, procedência e doenças autorreferidas. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Neste estudo, a aplicação de vídeos educativos mostrou-se eficaz na aquisição do 

conhecimento de idosos acerca do bem estar, conforto, higiene e alimentação saudável. As 

fragilidades iniciais do conhecimento antes da exibição do vídeo educativo encontravam-se 

concentradas em aspectos relacionados às doenças crônicas e cuidados para práticas de 

exercícios físicos. A aplicação de vídeos educativos se constituiu numa intervenção acessível 

e que estimulou a participação de idosos, independente do nível de escolaridade.  

Dessa forma, favoreceu a difusão de informações considerando o aumento significativo 

dos escores globais de acertos após a exibição dos vídeos. A ação mostrou-se eficaz na 

melhoria do conhecimento acerca da promoção da saúde. Assim, os profissionais da estratégia 

saúde da família tem nessa estratégia uma valiosa contribuição para a realização de atividades 

educativas em saúde.  
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Estratégias Educativas de Incentivo ao Aleitamento Materno1 
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RESUMO: Resultados de estudos epidemiológicos, clínicos, comportamentais e de base 

experimental, em praticamente todas as regiões do mundo e sob diversas condições, firmaram 

um consenso sobre a importância do aleitamento materno como um fator ímpar de promoção 

e proteção da saúde materno-infantil. No entanto, o desmame precoce continua sendo um 

grave problema de saúde pública. Fundamentado neste pensamento, este estudo pretende 

desenvolver estratégias para promoção da saúde da criança por meio do incentivo ao 

aleitamento materno efetivo e duradouro no município de Picos – PI. Estudo de natureza 

descritiva do tipo longitudinal a ser realizado em um hospital público de referência do 

município de Picos – PI, o qual atende pacientes oriundos de 60 municípios da macrorregião. 

A amostra será censitária, pois será trabalhado com todos os nascidos vivos. Os resultados do 

atual estudo, são de grande relevância pois são concordantes com alguns estudos já realizados 

e discordantes com outros, fortalecendo o conhecimento pré-estabelecido, e preenchendo as 

lacunas por ele consentido. Pode-se inferir que o trabalho permitiu estabelecer a relação frente 

o desmame precoce com seus principais fatores influenciadores, deste modo, servindo como 

norteador para ações com o intuito de aumentar a adesão ao aleitamento materno  

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Saúde da Criança, Enfermagem 

 

INTRODUÇÃO. Resultados de estudos epidemiológicos, clínicos, comportamentais e de base 

experimental, em praticamente todas as regiões do mundo e sob diversas condições, firmaram 

um consenso sobre a importância do aleitamento materno como um fator ímpar de promoção 

e proteção da saúde materno-infantil. Nos países mais pobres, a amamentação estabelece 

notáveis diferenças nos padrões de morbimortalidade na infância, ao prevenir doenças 

carências e processos infecciosos ou ao atenuar seu curso patogênico, evitando mortes 

prematuras e possibilitando o desenvolvimento físico e mental em momentos cruciais da 

biologia humana, como os primeiros meses e anos de vida (CAMINHA et al., 2010). Os 

efeitos benéficos da amamentação se estendem a todo o ciclo vital, reduzindo o risco e a 

gravidade de ocorrência de problemas que se manifestam tardiamente, como o grupo 

complexo das doenças crônicas não transmissíveis (como o diabetes mellitus tipo 2), 

distúrbios cardiocirculatórios e suas complicações, sobrepeso/obesidade, osteoartropatias e 

outras comorbidades próprias da vida adulta e da senescência (FEWTRELL et al, 2007). Os 

múltiplos e interativos efeitos protetores do aleitamento materno na saúde e sobrevivência 

infantil e a sua extensão na vida adulta justificam as recomendações universais para promover 

sua prática. No entanto, apesar das recomendações das Nações Unidas e dos compromissos e 

                                                           
1 Aleitamento Materno como Estratégia de Promoção da Saúde da Criança 
2 Acadêmica do 8º período do Curso de Enfermagem/UFPI/PICOS; Integrante do Grupo de Saúde Coletiva – 

GPESC/UFPI/CNPq; Bolsista PREX. 
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem; Professora Adjunta II do Curso de Enfermagem/UFPI/PICOS; 

Pesquisadora do Grupo de Saúde Coletiva – GPESC/UFPI/CNPq; Assessora de Pesquisa do Campus de Picos. 
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metas de políticas e programas de governo de praticamente todos os países, no Brasil o 

desmame precoce continua sendo um grave problema de saúde pública (ALVES et al., 2008). 

Fundamentado neste pensamento, este estudo pretende desenvolver estratégias para promoção 

da saúde da criança por meio do incentivo ao aleitamento materno efetivo e duradouro no 

município de Picos – PI, traçar o perfil socioeconômico e sanitário das crianças e mães 

pesquisadas, levantar as dificuldades para desenvolvimento do AM na população pesquisada e 

produzir estratégias educativas de incentivo ao AM. METODOLOGIA. Estudo de natureza 

descritiva do tipo longitudinal, pois estão sendo investigados a tendência e os determinantes 

do aleitamento materno em crianças picoenses menores de 6 meses. O estudo foi realizado em 

um hospital público de referência do município de Picos – PI. Este atende pacientes oriundos 

de 60 municípios da macrorregião de Picos. A população foi composta por todas as crianças 

nascidas vivas no período de março de 2014 a setembro de 2014. Para estimativa do tamanho 

da população, utilizou-se o número de nascidos vivos de mães residentes em Picos e cujo 

parto aconteceu no referido hospital, totalizando 700 nascidos vivos. A amostra foi censitária, 

pois trabalharemos com todos os nascidos vivos. Os participantes foram selecionados de 

forma consecutiva, à medida que foram nascendo, e que preencherem os critérios de 

elegibilidade. Para participar as crianças e mães tiveram que atender os seguintes critérios de 

inclusão: - criança nascida viva, no período da coleta (janeiro de 2014 a setembro de 2014); - 

criança cujo responsável aceite participar da pesquisa e assine o termo de consentimento livre 

e esclarecido. Foram considerados critérios de exclusão: - RN com muito baixo peso ao 

nascer inferior a 1.500g ou com idade gestacional (método Capurro) menor que 32 semanas, 

que impossibilite a permanência em alojamento conjunto; - óbito fetal ou neonatal precoce; - 

óbito materno; - destino da puérpera – unidade semiintensiva; - mãe com sorologia positiva 

para HIV no pré-natal registrada em prontuário. Para coletar os dados, foram utilizados dois 

formulários adaptados de outros estudos (BOCCOLINI et al., 2011; CAMINHA et al., 2010). 

O formulário 1 contém informações sobre identificação da criança, antropometria ao 

nascimento, dados sobre a gravidez e pré-natal da mãe, condições do parto e aleitamento 

materno no primeiro dia de vida. Este formulário foi preenchido com a mãe ainda na 

maternidade. Neste momento, foi solicitado permissão para as visitas domiciliárias. No 

formulário 2 estão informações sobre dados de saúde da criança, hábitos alimentares e prática 

de aleitamento materno, histórico vacinal e ocorrência de morbidade. O formulário 2 foi 

preenchido com a mãe da criança em dois momentos distintos: aos 120 dias e 180 dias de 

vida. Os dados foram organizados em tabelas e analisados com base em frequências absolutas 

e percentuais e em medidas de tendência central e de dispersão e testes de associação. Para a 
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realização do estudo seguimos todos os princípios éticos contidos na Resolução 466/12 

(BRASIL, 2013) que rege pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Os pais e/ou responsáveis pelas 

crianças foram informados quanto aos objetivos do estudo e concordarão em participar do 

estudo assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice A). Para pais 

menores de 18 anos, foi solicitada a autorização do responsável legal, neste caso, os avós da 

criança (apêndice B). RESULTADOS. A fim de descrever e analisar o perfil socioeconômico 

e sanitário das crianças e mães envolvidas no estudo foram utilizadas as variáveis: Renda 

familiar, idade, escolaridade, cor e religião que estão expostas na Tabela 1. Dados 

socioeconômicos e sanitários das crianças e mães pesquisadas. Picos, 2014. n=21 . Observa-

se, na tabela 1, que a maioria das mães informou receber uma renda mensal mediana de R$ 

724,00 reais. Com relação à idade e escolaridade das mães constatou-se uma média de 23 

anos de idade e uma mediana de 11 anos de estudo. Os dados socioeconômicos revelaram 

ainda que a maioria das mães (81,00%) se considera de cor parda e 85,7% professam a 

religião católica. TABELA 2. Distribuição dos recém-nascidos por dados do nascimento. Picos, 

2014. n=21. Conforme exposto na tabela 2, as crianças avaliadas apresentaram, ao nascimento, 

peso médio de 3151,90g, comprimento médio de 48,71, perímetro abdominal médio de 30,95 

cm, e mediana de 33 cm de perímetro torácico e 33,71cm de perímetro cefálico. TABELA 3. 

Caracterização das dificuldades para desenvolvimento do AM. Picos, 2014. n=21. De acordo 

com o exposto na tabela, 81% das mães entrevistadas afirmam terem amamentado seus bebês, 

seja de forma exclusiva ou não. Porém 4,8% das mães não amamentaram devido à quantidade 

de leite insuficiente, sendo essa porcentagem também representante das mães que não 

amamentaram devido à recusa da criança. Quando se refere a problemas na mama, 81% das 

entrevistadas relataram não ter tido nenhum problema mamário, 4,8% referiram 

ingurgitamento dos seios, tendo a mesma porcentagem relatado mamilos planos ou invertidos 

e 9,5% referiram fissura mamilar. TABELA 4. Distribuição das nutrizes por dados obstétricos. 

Picos, 2014. n=21. De acordo com a tabela 3, 100,0% das mães realizaram consultas de pré-

natal. Porém, 9,5% só iniciaram no 5º mês de gestação. Do total de mães, 71,4% e 52,4% 

receberam orientações sobre alimentação e aleitamento materno, respectivamente, durante o 

pré-natal. Os dados referentes à prevalência do AMEX ao nascer e da amamentação na 

primeira hora de vida no município de Picos foram descritos, na tabela 4. TABELA 5. 

Caracterização da amostra quanto à prevalência do aleitamento materno ao nascer. Picos, 2014. 

Conforme a tabela 4, a prevalência de AMEX ao nascer foi de 81,0%, e de 52,4% em relação 

a amamentação na primeira hora de vida. DISCUSSÃO. Ficou demonstrada neste estudo uma 
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maior representatividade de mulheres com renda mediana de R$ 724 reais, idade mediana de 

23 anos e que possuem uma mediana de 11 anos de estudo, cor parda e religião católica. 

Segundo Demétrio (2012) a duração do aleitamento materno pode ser influenciada por 

diversos fatores, incluindo as condições sociodemográficas, ambientais, biológicas, 

obstétricas e culturais maternas, além daqueles relacionados à assistência prestada pelos 

serviços de saúde. As dificuldades no ato de amamentar encontradas durante a pesquisa 

tiveram uma pequena representatividade quando comparadas com o estudo realizado por 

Viera (2010) que descreveu problemas no seguimento da amamentação em aproximadamente 

toda a amostra. No presente estudo, a realização do pré-natal mostrou-se um fator que ímpar 

na adesão a amamentação exclusiva, se tornando mais efetivo quando iniciado nos primeiros 

meses de gestação. Essas evidências destacam o espaço do pré-natal como a porta de entrada 

para o cuidado primário no campo da saúde influenciando decisão da mulher em amamentar 

seus filhos, como mostra os resultados deste e dos estudos de Mendes e Damião (2008). No 

tocante a prevalência do AME os resultados foram satisfatórios, tendo sido realizado por 

grande parte da amostra corroborando com os resultados do estudo de Oliveira (2012) que 

verificou a prevalência do AME em quase totalidade da amostra. A amamentação na primeira 

hora de vida ocorreu aquém dos resultados esperados para este estudo e os já realizados por 

Demétrio e Leone (2012). Os resultados do atual estudo são de grande relevância, pois são 

concordantes com alguns estudos já realizados e discordantes com outros, fortalecendo o 

conhecimento pré-estabelecido, e preenchendo as lacunas por ele consentido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. A pesquisa mostrou que o município de Picos - PI possui uma 

boa adesão no tocante ao aleitamento materno exclusivo, mesmo assim ainda pode melhorar 

este cenário com a implementação de estratégias voltadas a educação e acompanhamento das 

nutrizes para um AME de forma satisfatória para a díade envolvida. Pode-se inferir que o 

trabalho permitiu estabelecer a relação frente o desmame precoce com seus principais fatores 

influenciadores, deste modo, servindo como norteador para ações com o intuito de aumentar a 

adesão ao aleitamento materno e ao mesmo tempo poder contribuir para a minimização de 

impactos à saúde do binômio mãe-filho, assim como os impactos financeiros gerados com a 

ocorrência do desmame precoce.  

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Saúde da Criança, Enfermagem 
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TABELA 1. Dados socioeconômicos e sanitários das crianças e mães pesquisadas. Picos, 2014. n=21 

Variáveis (ao nascer) SW (Valor p) Média 
Desvio-
padrão* Mediana 

Renda (reais) 0,027 1007,35 743* 724,00 

Idade  0,106 24,30 7,32 23,50 

Escolaridade (anos de estudo) 0,718 11,14 4,21 11,00 

Cor da pele F %   

Parda 17 81,0   

Branca 3 14,3   

Amarela - -   

Preta 1 4,8   

Religião     

Católica 18 85,7   

Evangélica 2 9,5   
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Não Respondeu 1 4,8   

SW: Shapiro-Wilk; *IQ: Intervalo interquartílico. 

 

 

 

TABELA 2. Distribuição dos recém-nascidos por dados do nascimento. Picos, 2014. n=21. 

Variáveis (ao nascer) SW (Valor p) Média Desvio-padrão* Mediana 
Peso (gr) 0,176 3151,90 452,25 3200,00 

Comprimento (cm) 0,055 48,71 1,92 49,00 

Perímetro cefálico (cm) 0,027 33,71 2,00* 34,00 

Perímetro torácico (cm) 0,027 32,43 2,00* 33,00 

Perímetro abdominal (cm) 0,810 30,95 1,85 31,00 

SW: Shapiro-Wilk; *IQ: Intervalo interquartílico. 

 

TABELA 3. Caracterização das dificuldades para desenvolvimento do AM. Picos, 2014. 

n=21. 

Variáveis (ao nascer) N % 
Motivo da ausência de AM   

Mamou 17 81,0 

Leite insuficiente 1 4,8 

Criança não queria 1 4,8 

Não sabem - - 

Problemas na mama   

Nenhum 

Ingurgitamento dos seios 

17 

1 

81,0 

4,8 

Mamilos planos ou invertidos 1 4,8 

Fissura mamilar 2 9,5 

Ductos obstruídos e mastite - - 

Mamilos dolorosos - - 
 

 

TABELA 4. Distribuição das nutrizes por dados obstétricos. Picos, 2014. n=21. 

Variáveis N % 
Pré-Natal 21 100,0 

Início do pré-natal   

1º mês            6 28,5 

2º mês 5 23,8 

3º mês 7 33,3 

5º mês 2 9,5 

Orientações sobre alimentação 15 71,4 

Orientações sobre AM 11 52,4 
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TABELA 5. Caracterização da amostra quanto à prevalência do aleitamento materno ao nascer. Picos, 

2014.  

AMEX Ao nascer Amamentação na 1ª 
hora de vida 

 N % N % 

Sim 17 81,0 11 52,4 

Não 4 19,0 6 28,6 

Não mamou - - 4 19,0 

Total 21 100,0 21 100,0 
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 RESUMO  

O termo lúdico vem do latin LUDUS que remete a brincadeiras, jogos 
recreações,representaçõeas teatrais e luturgicas. A utilização do lúdico no 
processo de saúde é um importante instrumento de intervenção em saúde 
pública. Essas vivências lúdicas apresentam-se como possibilidades de 
conseguir algo de positivo  eagradavél em meio ao sofrimento e as perdas, 
além de ser um instrumento que contribui para a adesão ao tartamento. Nesse 
contexto o presente trabalho  tem como objetivo descrever a experiência dos 
membros de um projeto de extenção universitária na elaboração de estrategias 
de promoção de saúde por meio de ações lúdicas. Trata-se de um relato de 
experiência do projeto de extenção “programa de educação em saúde por 
estudantes universitários atravéz de ações lúdicas” foi realizado no mês 
demaio de 2014 durante o | simpósio multidiciplinar de oncologia que ocorreu 
em na cidade de Picos-Piaui, na Universidade Federal do Piaui(Campus 
Senador Helivideo Nunes de Barros. 

 

PALAVRA-CHAVE: Ações lúdicas, oncológia. 

 

INTRODUÇÃO 

O avanço ciêntifico na aréa da oncologia vem aumentado os índices de cuira e 
sobrevida de pessoas acometidas por cancer, principalmente quando o 
diagnóstico é precoce essas chances de cura são muito grandes . E esse 
processso de tartamento do cancer demanda um tempo bastante consideravél, 
no qual a pessoa é submetida a procedimnetosinvasivos  e dolorosos. 
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Mais é posssovél de observar que durante esse processo de doença, que não 
é só a saúde física que é afetada, mais também o psicologico e emocional da 
pessoa que nesse momento encontar-se decaído também, abrindo espaço 
para doenças psicologicas como por exemplo a depressão, tudo depende da 
capacidade e do tipo de pensamento que cada um traz consigo. 

Segundo BRASIL(2006) a promoção da saúde é uma estrategia de articulação 
tranversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam  a população 
em risco, sendo assim o projeto tem como intuito vde minimizar os maus 
efeitos, buscando uma melhora na qualidade de vida  e também da saúde 
física e psicológica do paciente. 

Nesse contexto a artiterapiae as ações lúdicas formam um mecanismo de 
educação em saúde que proporciona assim uma melhor qualidade de vida para 
as pessoas. Que é o metodo utilizado por este projeto de extenção, que ´pe 
levar educação em saúde para as ruas e instituições de saúde e etc, atravéz de 
ações lúdicas desenvovidas pelos mesmos. 

OBJETIVO 

Descrever sobre a expiriência lúdica vivenciada pelos acadêmicos do presente 
projeto acerca de como se lidar como como as perdas ocasiondas pelo cançer 
de foma lúdica, utilizando a artiterapia. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma intervenção do projeto de 
extenção “Programa de educção em saúde por estudantes universitários” a 
atividade foi realizada no mês de maio de 2014, na Universidade Federal do 
Piaui- Campus de Picos. 

Esse programa visa realizar educação em saúde atravéz de ações lúdicas, 
melhorando assim os nivéis de estresse dos clintes trazendo assim para eles 
novos conhecimento acerca de determinado assunto, como também uma 
diversão que faz bem a saúde emocional para o psicológico de cada um, 
comprovando assim que a saúde psicológica está diretamente reloacionada a 
saúde fisíca. 

Como recursos foram utilizadas roupas, adereços,maquiagens de palhaços, e 
uma coversa estimulante no decorrer da atividade de forma lúdica atravéz das 
perdas e dificuldades a respeito da doença. A atividade esteve dividida 
momentos e etapas vivenciadas durante o cancêr, onde membros do grupo 
interpretaram  duas pessoas diferentes, cada uma com um tipo de cancêr,onde 
os atores passavam por dificuldades e perdas ao descobrir que tinham a 
doença, perdas dificéis, que se causavam grandes impactos na vida de cada 
um, mais que de forma bastante cômica aprenderam a conviver com aquilo, 
reaprendendo de um modo novo a conviver com as perdas e abraçar as novas 

IV SEMEX Página 85



oportunidades que a vida os ofereceu, ao final da atividade um integrante do 
grupo escolhido realizou a parte final da atividade falando brevemente sobre o 
que o grupo quis passar lúdica a respeito do cancêr. Após isso os dados foram 
registados e atividade fo finalizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atravéz de mais essa intervenção realizada foi possivél se perceber que 
artiterapia e suas ações possuem um mecanismo bastante eficáz, tanto para 
passar informações, como também na melhoria da qualidade de vida das 
pesoas, tendo em vista que as pessoas prestam bastante atenção participam e 
se enteressam pelas informações aboradadas durante toda a atividade. 

Após o termino da atividade oa alunos e  também outros partcipavam do 
evento vieram  nos proucurar para saber mais sobre o trabalho realizado pelos 
mesmos e também sobre curiosidades mostradas durante a realização da 
atividade. 

A artiterapia constitui uma forma de aprendizado sobre diagnósticos e 
taratmento de fácil compreenção pra quem está ali por aprendizado, o 
possibilita ao cliente com a doença o alívio das tensões, o relaxamento para 
auxilio de tratamento e a socializar as alegrias e as tristezas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atravézdessa atividade foi possivél se perceber ainda mais sobre a importância 
de acõeslúdicas desse tipo ,devendoentãoe ser incorporadas a prática de 
cuidado da enfermagem, possibilitando  ao paciente ter maiores beneficios 
gerados por esse tipo de prática, podendo ser realizada com diferentes 
pacientes e em diferentes situações, contribuindo também para uma prática de 
cuidado bastante inovadora e eficás. Visto também que o lúdico contribui para 
promover o processo de socialização e comunicação entre esses 
enfermos,familiares e etc. 
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RESUMO 

 As modalidades de expressões não verbais constituem em um artifício de grande 

importância para que se possa criar um elo de confiança e melhor atender as necessidades 

psicológicas dos pacientes hospitalizados, já que o processo de internação gera inúmeros 

sentimentos e expectativas negativas nos indivíduos. A Arteterapia por ser um dispositivo 

terapêutico que absorve saberes das diversas áreas do conhecimento, vem a resgatar o cliente 

de forma holística através de processos de autoconhecimento e interação. O objetivo deste 

trabalho foi analisar como as ações lúdicas podem atuar como instrumento de promoção da 

saúde no ambiente hospitalar. Trata-se de um relato de experiência do grupo de extensão 

“Programa de educação em saúde por estudantes universitários através de ações lúdicas”. O 

estudo foi realizado no mês de junho de 2014, no Hospital Regional Justino Luz, no 

município de Picos-PI. Por meio de atividades lúdicas mediadas pelo humor, encenação 

teatral e abordagens grupais. Foi possível constatar que o uso da Arteterapia funcionou como 

um facilitador do processo de comunicação, expressão de sentimentos e dúvidas, 

aproximando o paciente dos profissionais de saúde e desmitificando o distanciamento entre a 

categoria e os pacientes. Percebeu-se a importância de inserir ações lúdicas no ambiente 

hospitalar, como forma de proporcionar um meio mais humanizado, na medida em que 

aproxima o paciente da equipe, ampliar troca de experiências e como ferramenta para 

promoção a saúde e prevenção e redução dos riscos à saúde relacionados ao processo 

patológico e a institucionalização.  

 

Palavras Chave: Terapia pela Arte. Promoção da Saúde. Hospitalização. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de hospitalização é vivenciado de forma diferente por cada indivíduo e 

principalmente na infância pode se configurar como uma experiência potencialmente 

traumática. “Ela afasta o cliente de sua vida cotidiana, do ambiente familiar e promove um 

confronto com a dor, à limitação física e a passividade, aflorando sentimentos de culpa, 

punição e medo da morte.” (MITRE e GOMES, 2004) 

A arte possibilita ao indivíduo inúmeros canais de expressão, seja através das tintas e 

pincéis, da modelagem, da música, teatro, dança, escrita ou outros (SVED, 2002). Através 

desta pode-se conhecer melhor a realidade na qual a pessoa está inserida e assim propor 

intervenções eficazes no tratamento e prevenção de doenças. 

As modalidades de expressões não verbais constituem em um artifício de grande 

importância para que se possa criar um elo de confiança e melhor atender as necessidades 

psicológicas dos pacientes hospitalizados, já que o processo de internação gera inúmeros 

sentimentos e expectativas negativas nos indivíduos. Além disso, nota-se que a Arteterapia 

pode contribuir para uma atenção integral; adesão ao tratamento; o estabelecimento de canais 

que facilitem a comunicação e reinserção social do sujeito. 

Defende-se que as ações lúdicas podem funcionar como ferramenta para educação em 

saúde e está em consonância com as propostas de promoção da saúde, já que é capaz de 

favorecer a autonomia do sujeito e a capacidade de lidar com o processo de adoecimento. 

Neste contexto, a Arteterapia por ser um dispositivo terapêutico que absorve saberes das 

diversas áreas do conhecimento, vem a resgatar o cliente deforma holística através de 

processos de autoconhecimento e interação. 

OBJETIVO 

Analisar como as ações lúdicas podem funcionar como instrumento de promoção da 

saúde no ambiente hospitalar. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma intervenção do projeto de extensão 

“Programa de educação em saúde por estudantes universitários através de ações lúdicas”. A 

atividade foi realizada no mês de junho de 2014. A abordagem foi feita no Hospital Regional 
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Justino Luz situado na cidade de Picos-PI. Utilizou-se o lúdico como uma ferramenta a fim 

instigar a clientela da instituição à despertar para práticas que venham a promover saúde. 

Em um primeiro momento foi realizada a caracterização dos personagens utilizando 

jalecos coloridos, tinta, narizes de palhaço, bexigas, bandeiras e maquiagem. No segundo 

momento todos os integrantes do grupo visitaram todas as alas clínicas da referida instituição 

de saúde. Na oportunidade foram repassados conhecimentos de acordo com a patologia e 

necessidades que cada paciente possuía, alguns desses foram: aleitamento materno, cuidados 

com recém-nascidos e cuidados com a higiene pessoal.  

Através de ações lúdicas com a utilização da música, do humor, da encenação teatral e 

repassando informações acerca da temática, pode-se observar a expressão não verbal positiva 

de cada paciente e a credibilidade que os mesmos expressaram nas suas falas. Alguns 

relataram as insatisfações que o serviço proporcionava, como o transtorno da rotina que 

interferia no seu sono; outros questionavam dúvidas a cerca do seu autocuidado. No terceiro 

momento, houve a interação dos estudantes com os profissionais da instituição que 

conversava a cerca de temas relacionados á promoção da saúde, ao passo que agradeciam a 

participação, perguntava a data do retorno e registravam o momento com fotos. 

Os dados foram registrados por meio de um diário de campo com registro das reações 

dos pacientes, expressões e relatos, realizados no momento da intervenção por um dos 

membros da equipe, como forma de averiguar qualitativamente o resultado da intervenção. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora seja uma atividade inovadora, as ações lúdicas mostraram-se bastante eficaz 

na perspectiva de melhorar o cuidado, contribuindo na promoção da saúde de clientes 

institucionalizados do Hospital Regional Justino Luz. Pode-se observar o vinculo de 

credibilidade assegurada na relação dos universitários com a clientela, através da mudança de 

humor, falas, expressões, compartilhamento de experiências e dúvidas; além de proporcionar 

a obtenção de conhecimento por meio das informações repassadas aos clientes. A clientela 

mostrou-se participativa, e disposta a realizar mudanças de hábitos para favorecer a saúde, de 

acordo com as informações ali obtidas.  

O presente estudo ratifica o que muitos autores, a exemplo de Kudo e Pierri (1990), 

Lindquist (1993), Sikilero et al. (1997), Novaes (1998) e Santa Roza (1999), vêm apontando 
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para a importância da presença da atividade lúdica durante o período de adoecimento e 

internação hospitalar. (MITRE e GOMES, 2004) 

Pode-se observar, também, a melhora no estado psicológico dos pacientes através de 

expressões verbais e não verbais, assim, foram designados intervenção lúdica pautada na 

necessidade que o cliente apresentava. A partir daí, constatou-se a importância da atividade na 

prevenção e promoção da saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comprovou-se serem as ações lúdicas um instrumento eficaz na aproximação dos 

pacientes com os profissionais do serviço no ambiente hospitalar. Este funcionou como um 

meio de promover maior humanização na abordagem ao paciente, ampliando a troca de 

experiências entre os grupos formados e principalmente do processo de aprendizagem, 

mediando assim o processo de promoção e prevenção da saúde. 

O presente estudo aponta a influência da arteterapia no entendimento pelo paciente do 

processo saúde/doença, sendo este uma fator contribuinte para elevar o bem estar fisico 

pisiquicosocial do individuo. 
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RESUMO 

 

A adolescência é o período de transição para a maturidade, com o desenvolvimento 

físico sempre precedendo o psicológico. Nesta fase da vida, fatores de ordem biológica, 

psicológica e social concorrem para a formação da identidade sexual. Devido à carência de 

ações educativas sobre sexualidade, voltadas para os adolescentes, estes acabam obtendo 

informações a respeito do assunto nas rodas de amigos, na internet e em materiais cujo 

conteúdo não possui embasamento científico, gerando, assim, conceitos errôneos sobre a 

temática. Entretanto, para se abordar a temática sexualidade com adolescentes, deve-se lançar 

mão de ações que sejam atrativas, fazendo com que os jovens tornem-se ativos no processo de 

produção do conhecimento. O presente trabalho é fruto de ação educativa, promovida pelos 

bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET Cidade, Saúde e Justiça, da Universidade 

Federal do Piauí – Campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Utilizou-se a roda de conversa 

como recurso metodológico, por ser um método que facilita a criação de um ambiente 

propício ao diálogo, onde os jovens podem se expressar e, acima de tudo, ouvir e serem 

ouvidos. A partir da criação de um ambiente propício ao diálogo e favorável à troca de 

experiências, os adolescentes puderam sanar suas dúvidas e expressar seus pensamentos, 

constatando que todos estavam ali para aprender, ao mesmo tempo em que ensinavam alguma 

coisa para os demais. A metodologia utilizada, além de servir como instrumento para o 

compartilhamento de pensamentos e informações, transforma os adolescentes em sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem, contribuindo, também, na construção de agentes 

multiplicadores do conhecimento, favorecendo, assim, a disseminação de informações 

acertadas e pertinentes ao tema sexualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do adolescente. Saúde sexual. Educação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é a fase correspondente ao período dos 10 aos 19 anos, subdividindo-

se em: pré-adolescência dos 10 aos 14 anos e a adolescência propriamente dita dos 15 aos 19 

IV SEMEX Página 93



anos. É o período de transição para a maturidade, com o desenvolvimento físico sempre 

precedendo o psicológico. É, por assim dizer, o elo entre a infância e a idade adulta (GOMES, 

2013). 

Nesta fase da vida, fatores de ordem biológica, psicológica e social concorrem para a 

formação da identidade sexual. As secreções hormonais provocam alterações no corpo, que 

vão desde o crescimento e desenvolvimento das características sexuais secundárias até a 

maturação do aparelho reprodutor. Entretanto, as mudanças na esfera psicológica, são as 

principais responsáveis pelos conflitos envolvendo os valores, a busca da identidade e, 

especialmente, a representação e o entendimento que o indivíduo tem do seu próprio corpo. 

Os adolescentes estão expostos a uma série de influências sociais e culturais e, muitas 

vezes, acabam apreendendo informações generalizadas sobre sexualidade. Existe uma grande 

quantidade de material midiático produzido sobre o assunto voltado para os adolescentes, mas 

não ocorre o mesmo para publicação de material informativo. Esse tipo de informação 

promove uma visão superficial e preconceituosa sobre opção sexual, prática sexual, prazer, 

prevenção de DST e gravidez, entre outras questões, quando compartilhadas restritamente 

entre os próprios adolescentes (MAROLA, 2011). 

Nesse contexto, o comportamento sexual e social de cada indivíduo é resultado da 

soma de seus valores familiares, culturais e sociais. Cabe ressaltar que a escola tem papel 

fundamental na formação da identidade dos jovens, pois é nela que, muitas vezes, os 

adolescentes passam a maior parte do tempo, constituindo local ideal para o desenvolvimento 

de ações educativas que visem a promoção da saúde e a prevenção de agravos. 

Porém, devido à carência de ações educativas sobre sexualidade, voltadas para os 

adolescentes, estes acabam obtendo informações a respeito do assunto nas rodas de amigos, 

na internet e em materiais cujo conteúdo não possui embasamento científico, gerando, assim, 

conceitos errôneos sobre a temática. 

Assim, a educação em saúde no âmbito das escolas e instituições que trabalham 

diretamente com adolescentes, configura-se como importante ferramenta para o 

desenvolvimento de capacidades, visando à melhoria da qualidade de vida e saúde individual 

e coletiva. 

Entretanto, para se abordar a temática sexualidade com adolescentes, deve-se lançar 

mão de ações que sejam atrativas, a exemplo das rodas de conversa, fazendo com que os 

jovens tornem-se ativos no processo de produção do conhecimento.  

A Roda de Conversa é um método de ressonância coletiva que consiste na criação de 

espaços de diálogo, em que os participantes podem se expressar e, sobretudo, escutar os 
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outros e a si mesmos, objetivando estimular a construção da autonomia dos sujeitos por meio 

da problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação (COELHO, 2014). 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo relatar e analisar a experiência vivenciada 

por um grupo de acadêmicos de enfermagem e nutrição, durante o desenvolvimento de ações 

educativas em saúde, junto a adolescentes do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, na cidade de Picos-PI. 

 

MÉTODOS 

 

 Trata-se de um relato de experiência, fruto de ação educativa, promovida pelos 

bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET Cidade, Saúde e Justiça, da Universidade 

Federal do Piauí – Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, com adolescentes do CRAS, 

da cidade de Picos-PI, no período de julho a setembro de 2014. 

 Participaram das ações, 37 adolescentes, na faixa etária de 14 a 17 anos. Eles 

frequentam diariamente o serviço, onde participam de ações educativas, recreativas e sociais, 

de forma que todos foram convidados a participar das ações desenvolvidas pelo PET.  

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). Ele atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção 

Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O principal serviço ofertado é o 

serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e 

exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, o CRAS foi escolhido por se tratar de uma instituição que trabalha com 

jovens em situação de risco, visto a vulnerabilidade social e a situação de violência 

encontrada na comunidade da qual aqueles jovens fazem parte. 

 As atividades foram desenvolvidas de acordo com o pensamento Freireano, cuja 

pedagogia busca estabelecer o exercício do diálogo, respeitar e apreciar a participação e 

autonomia do sujeito nas ações, horizontalidade das relações pessoais, valorizando o 

conhecimento dos diversos atores sociais envolvidos (FREIRE, 1994). 

Assim, como recurso metodológico, foi utilizada a roda de conversa, por ser um 

método que proporciona maior aproximação entre os jovens e os educadores (acadêmicos), 

criando ambiente propício ao diálogo, onde os jovens podem se expressar e, acima de tudo, 
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ouvir e serem ouvidos. Dessa forma, se concebe um espaço de aprendizagem mútua, através 

do compartilhamento de dúvidas e experiências, favorecendo o aumento do vínculo entre 

todos os integrantes do grupo e estimulando a construção da autonomia dos sujeitos, através 

da troca de informações e da reflexão como forma de fortalecer a adoção de posturas, 

individuais e coletivas, favoráveis à promoção da saúde e prevenção de agravos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Verificou-se que, no princípio das atividades, alguns jovens se mostraram desatentos 

ou desinteressados quanto ao assunto debatido. Esse fato, segundo eles, é resultado de ações 

educativas pretéritas, que utilizaram a palestra como metodologia para abordar o tema 

sexualidade. Dessa forma, falar com eles sobre sexualidade, sexo, gravidez na adolescência e 

doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), resumia-se à exposição das ideias do 

palestrante. Entretanto, após a adoção da roda de conversa, todos os jovens assumiram uma 

postura mais dinâmica e participativa, mostrando, assim, melhor aceitação da estratégia 

utilizada. 

A partir do momento em que foi criado um ambiente propício ao diálogo e favorável à 

troca de experiências, os adolescentes se sentiram mais confiantes para sanar suas dúvidas e 

expressar seus pensamentos, pois puderam constatar que todos estavam ali para aprender, ao 

mesmo tempo em que ensinavam alguma coisa para os demais, levantando questionamentos a 

respeito dos diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes perante as questões que 

envolvem a sexualidade em todas as suas dimensões. 

Durante os encontros, foi possível perceber que, apesar de viver em uma época 

marcada pela facilidade no acesso às informações, boa parte dos jovens ainda possui dúvidas 

a respeito de questões acerca da sexualidade, dos métodos contraceptivos e formas de 

contração de doenças sexualmente transmissíveis. Os jovens relataram ainda que, em se 

tratando de sexualidade, não existe diálogo com os pais e que, por isso, os adolescentes 

buscam sanar suas dúvidas realizando pesquisas na internet.  

Tal prática coloca os jovens em situações de risco, uma vez que a internet oferece um 

incontável número de informações (muitas delas contraditórias) a respeito da temática, o que 

favorece a construção de concepções errôneas sobre o assunto, gerando consequências 

negativas que perpassam as DST’s e as gestações precoces. 
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Pressupõe-se, então, que seja necessário que o profissional de saúde ocupe outros 

espaços, que não sejam os serviços de saúde, realizando educação e promoção de saúde junto 

ao adolescente de forma direta ou indireta (GOMES, 2013). 

Para que isso ocorra é fundamental que o profissional envolvido esteja preparado, ou 

seja, com conhecimento científico e que goste de trabalhar com a comunidade, pois é através 

do contato direto com pessoas, da linguagem simples e clara que deverá desempenhar seu 

papel como educador (ANDRADE, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para a obtenção de resultados positivos acerca da educação sexual, se faz necessária 

uma prévia investigação sobre o estilo de vida, fatores sociais e demográficos de cada grupo a 

ser abordado, pois o comportamento sexual de cada indivíduo é diretamente influenciado pelo 

contexto sociocultural no qual ele está inserido. 

A adoção da roda de conversa possibilitou, além de um espaço de compartilhamento 

de ideias e experiências, o estreitamento de laços e a criação do vínculo, o qual foi necessário 

para a construção de parceria entre os adolescentes e os profissionais de saúde (representados 

pelos acadêmicos da UFPI).  

 Além disso, a metodologia utilizada se mostrou como ferramenta adequada para se 

abordar a temática sexualidade com jovens, uma vez que, além de servir como instrumento 

para o compartilhamento de pensamentos e informações, transforma os adolescentes em 

sujeitos ativos no processo de aprendizagem, contribuindo, também, na construção de agentes 

multiplicadores do conhecimento, favorecendo a disseminação de informações acertadas e 

pertinentes ao tema sexualidade. 
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INTRODUÇÃO 

As mães desempenham relevante papel como promotoras de saúde, tendo em vista 

que são elas que mantêm convivência mais próxima com os filhos. Neste contexto, são 

as mães que determinam hábitos no âmbito famíliar, sendo, portanto importante ator do 

núcleo, que deve ser motivado a entender a importância da adoção de hábitos saudáveis 

para a saúde (MOURA et al., 2006, MOURA et al., 2007)
 
No período pré-natal e 

perinatal as abordagens educativas/preventivas por profissionais de saúde devem ser 

enfatizadas, pois a gestante encontra-se mais receptiva a informações relacionadas  aos 

cuidados com sua saúde e do bebê, refletindo menor risco a  desenvolver doenças que 

podem ser evitadas como a cárie dentária e doenças periodontais (AAPD, 2012).  

Nessa perspectiva, o Projeto de Extensão da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

- Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) - tem como meta a recuperação e 

manutenção da saúde bucal de gestantes e crianças na faixa etária de zero a 36 meses. 

Diariamente, são realizados atendimentos odontológicos e ministradas palestras 

educativas para gestantes cujo objetivo é adequação do meio bucal e conscientização 

das futuras mães sobre mitos e crendices populares que cerceiam o tratamento 

odontológico durante a gravidez, além de motivá-las sobre a importância da higiene 

bucal diária e controle de dieta. (MOURA et al., 2006, MOURA et al., 2007, MOURA 

et al., 2012) 

O presente estudo teve por objetivo avaliar as condições de saúde bucal de 

crianças cujas mães frequentaram um programa odontológico de atenção materno-

infantil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O delineamento do estudo foi observacional transversal e iniciou após aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI (parecer 0165/07). Os responsáveis 
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legais pelas crianças assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 

obedecendo à Declaração de Helsinki e a resolução 196/96, vigente na época da 

realização do estudo, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Foram determinados dois grupos para efeitos comparativos. Para determinação do 

grupo 1 foram avaliados todos os prontuários de mães que foram atendidas no PPGB 

durante a gravidez (n=700)  entre março de 2003 a março de 2007 e, desses prontuários, 

454 foram selecionados em virtude de presumir-se que as crianças já possuíam os oito 

incisivos irrompidos no início da pesquisa. Foram enviadas cartas às mães convidando-

as a levarem seus filhos para avaliação da saúde bucal no consultório odontológico do 

PPGB.   

O grupo controle foi composto crianças frequentadoras do ambulatório do 

Hospital Infantil de referência da cidade de Teresina (PI) - Hospital Infantil “Lucídio 

Portella”, local onde não existe serviço odontológico e o público-alvo apresenta 

condições sócio-demográficas semelhantes às do grupo 1. Os critérios de inclusão 

também foram crianças terem pelo menos os oito incisivos irrompidos e os responsáveis 

aceitarem participar do estudo. A coleta de dados foi estruturada em dois momentos: 1. 

Aplicação de questionário às mães/responsáveis; 2. Exame clínico da cavidade bucal 

das crianças. Os dados foram coletados no período de novembro de 2007 a março de 

2008. 

A saúde bucal das crianças foi avaliada utilizando-se o índice de sangramento 

gengival (ISG) e índice epidemiológico de cárie dentária para a dentição decídua (ceo-

d). As crianças foram examinadas na posição joelho-a-joelho, sob iluminação indireta 

de lâmpadas fluorescentes de teto, por único examinador que utilizou equipamentos de 

proteção individual, como máscara, óculos, gorro e luvas para procedimentos, auxiliado 

por um anotador. 

Logo após a determinação do ISG, as crianças receberam escova e creme dental 

que foram utilizados para treinamento dos responsáveis nas manobras de higiene bucal, 

além de possibilitar condições favoráveis para execução do exame clínico dentário. 

Para a determinação de dentes acometidos pelo processo carioso, foi aplicado o 

índice epidemiológico ceo-d, que possibilita a expressão quantitativa da severidade da 

doença na dentadura decídua. As lesões de manchas brancas ativas foram incluídas, com 

o objetivo de identificar a dinâmica do processo carioso e da doença.  

Os exames clínicos foram realizados por um examinador previamente treinado e 

calibrado. Para garantir a confiabilidade e reprodutibilidade dos dados e validar os 
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critérios diagnósticos, os exames foram repetidos em 10% da amostra avaliada, 20 dias 

após o primeiro exame. A concordância diagnóstica intraexaminador obteve valor 

kappa de 0,82. 

Os prontuários das gestantes que frequentaram o PPGB (grupo 1) foram avaliados 

e o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) foi obtido com o objetivo 

de comparar a saúde bucal do binômio mãe/filho. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Statistical Package for 

the Social Sciences SPSS®, versão 12.0. Foi aplicado o teste de qui-quadrado (
2
) de 

homogeneidade, com alfa (α) igual a 5.0% (grau de significância) e intervalo de 

confiança de 95,0% (IC 95,0%), ou seja, p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos grandes obstáculos para o sucesso de programas odontológicos 

educativos/preventivos é a falta de comprometimento das famílias quanto às orientações 

fornecidas. Apesar do enfoque dado às gestantes sobre a importância do atendimento 

odontológico precoce de bebês, o percentual de crianças em tenra idade atendidas, cujas 

mães participaram do PPGB durante a gestação foi considerado mais baixo que o 

esperado. Tal achado mostra-se em consonância com estudos semelhantes
 
os quais 

consideram a baixa adesão como um dos fatores contribuintes para a instalação cada vez 

mais precoce de hábitos inadequados, que levam a doenças orais (RAMOS-GOMEZ et 

al., 2010, MALTZ et al., 2010). 

Crianças de ambos os grupos apresentaram boa saúde gengival, condição clínica 

que confirma controle de placa dental adequado (Tabela 1). O número de crianças com 

sangramento gengival positivo foi mais baixo que os apresentados por estudos 

semelhantes (TRINDADE et al., 2002, MORAES et al., 2003). 

Na amostra estudada, a maioria das crianças de ambos os grupos mostrou-se livre 

de cárie (BRASIL, 2011). Pequeno número apresentou ceo-d elevado, condição que 

caracteriza polarização da doença
 
(DITMEYER et al.,2011). Entretanto, notou-se, neste 

estudo, que crianças cujas mães frequentaram o PPGB apresentaram saúde dentária 

superior àquelas do grupo 2 (Tabela 2). Tais dados comprovam a efetividade de 

programas odontológicos com enfoques educativo/preventivo direcionados a gestantes, 

demonstrando que ainda que crianças vivam em condições socioeconômicas 
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desfavoráveis, a prevalência da doença cárie pode ser baixa quando elas ingressam 

precocemente em um programa preventivo
 
(LEMOS et al., 2014). 

Muito embora, a doença cárie apresente determinantes biológicos fortemente 

associados à sua ocorrência, (LAPIRATTANAKUL et al., 2014), os determinantes 

sociais apresentam grande relevância (HOOLEY et al., 2012, WAKAGURI et al., 

2011). Assim, as mães que frequentaram o PPGB durante a gravidez foram motivadas e 

conscientizadas quanto à importância da adoção de medidas preventivas e do 

atendimento odontológico precoce a seus filhos (Tabela 3). 

O estado de saúde bucal dos pais é um indicador do conhecimento e de hábitos 

próprios e dos filhos em relação à manutenção da saúde bucal, sendo, portanto, 

previsível associação entre os índices de cárie da criança e dos pais (DYE et al., 2011, 

AGARWAL et al., 2011). Comparando a saúde bucal do binômio mãe/criança (Tabela 

4), foi possível observar que quanto mais precária era a saúde bucal das mães, mais 

altos foram os valores do índice ceo-d dos filhos (CAUFIELD et al., 1993, SLAVKIN 

et al., 1997, WAKAGURI et al, 2011). A correlação observada pode também 

comprovar a desvalorização da saúde bucal e a cultura da fatalidade relacionada à 

presença de dentes cariados. 

 

CONCLUSÕES 

 

Crianças cujas mães frequentaram um programa odontológico de atenção 

materno-infantil apresentaram melhor saúde bucal e buscaram atendimento 

odontológico mais precocemente para seus filhos.  

 

TABELAS 
 

Tabela 1: Índice de sangramento gengival nos dois grupos avaliados 

 

 

Variável 
Frequência Grupo 1  Grupo 2 

 N % N % 

 

Índice de sangramento 

gengival (ISG) 

Zero 37 63,8 41 60,3 

Leve (1 - 4) 18 27,6 24 35,3 

Moderado (5 - 9) 05 8,6 02 2,9 

Severo (≥10) 00 0,0 01 1,5 

TOTAL 58 100 68 100 

 

 

 

Tabela 2: Índice ceo-d nos grupos por faixa etária 
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Faixa etária 

(meses) 

Grupo 1 

(n=58) 

Grupo 2 

(n=68) 

ceo-d ceo-d + 

 mancha branca 

ceo-d  ceo-d + 

mancha branca 

19 – 25 0,54 0,90 1,25 2,19 

26 – 32 0,0 0,25 0,45 1,09 

33 – 48 1,36 1,5 2,69 3,08 

Média 0,62 0,64 1,23 1,69 

Tabela 3: Práticas em saúde bucal adotadas no âmbito familiar 

 

Práticas Adotadas 

Grupo 

1 

(n=58) 

2 

(n=68) 

n % N % 

 

Já foi ao dentista? 

 

² = 0,000                  

p<0,05 

 

Não 

 

33 

 

56,90 

 

62 

 

91,18 

Sim 25 43,10 6 8,82 

 

Número de HB 

diárias 

² = 0,149                                    

p>0,05 

1 13 22,41 20 29,41 

2 25 43,10 25 36,76 

 3 20 32,76 18 26,47 

Não higieniza 1 1,72 5 7,35 

Come guloseimas 

durante o dia 

² = 0,120                             

p>0,05 

Sempre 5 8,62 15 22,06 

Às vezes 10 17,24 10 14,71 

Pouco 43 74,14 43 63,24 

Hábitos bucais não 

nutritivos 

² = 0,450                               

p<0,05 

 

Sim 

 

16 

 

27,59 

 

23 

 

33,82 

Não 42 72,41 45 66,18 

 

Tabela 4: Saúde bucal da mãe e saúde bucal das crianças do grupo 1  

 
Índice 

CPO-D da 

mãe 

grávida 

Índice ceo-d das crianças 

Zero 1 |----| 4  5 

N % N % N % 

Zero 1 2,08 0 0,0 0 0,0 

 

< 3 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

25,00 

 

3 |---| 6 

 

6 

 

12,50 

 

2 

 

33,33 

 

0 

 

0,0 

 

7 |---| 10 

 

13 

 

27,08 

 

2 

 

33,33 
0 0,0 

 

 11 

 

28 

 

58,33 

 

4 

 

33,33 

 

3 

 

75,00 

 

Total 

 

48 

 

100,00 

 

6 

 

100,00 

 

4 

 

100,00 
² = 0,021                 p < 0,05 

IV SEMEX Página 103



 

REFERÊNCIAS 
  
1. Wakaguri S, Aida J, Osaka K, Morita M, Ando Y. Association between caregiver 

behaviors to prevent vertical transmission and dental caries in in their 3-years-old 

children. Caries Res 2011;45:281–86. 

2. Moura LFAD, Moura MS, Toledo OA. Dental Caries in Children that participated 

in a Dental Program Providing Mother and Child Care. J Applied Sci 

2006;14(1):53-60. 

3. Moura LFAD, Moura MS, Toledo OA. Knowledge of oral health and practices 

among mothers attending a mother-child dental care program. Ciência & Saúde 

Coletiva 2007;12:1079-1086. 

4. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Perinatal Oral Health 

Care. Pediatric Dent 2012;4(6):127-132. 

5. Moura MS, Silva KRE, Rodrigues NRP, Santos DLN, Lima MDM, Moura LFAD. 

Saúde bucal de gestantes que frequentaram um programa odontológico de atenção 

materno-infantil. Rev ABO Nac 2012;20:338-344. 

6. Trindade CP, Guedes-Pinto AC. Prevalência de gengivite em crianças de 3 a 5 anos 

na fase da dentadura decídua. Rev Pós-Grad Fac Odontol USP 2002;9(3):219-23.  

7. Moraes ES, Valença A. M. G. Prevalência de gengivite e periodontite em crianças 

de 3 a 5 anos na cidade de Aracaju (SE). Ciênc Odontol Bras 2003;6(4): 87-94. 

8. Brasil, Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Condições de 

saúde bucal da população brasileira. Projeto SB BRASIL 2010: Resultados 

Principais. Brasília; 2011.  

9. Ditmyer M, Dounis G, Mobley C, Schwarz E. Inequalities of caries experience in 

Nevada youth expressed by DMFT index vs. significant caries index (SiC) over 

time. BMC Oral Health. 2011;1(12): 2-10. 

10. in their Children. Braz Dent J 2003;14(2):75-81. 

11. Caufield PW, Cutter GR, Dasanayake AP. Initial acquisition of mutans streptococci 

by infants. Evidence for a discrete window of infectivity. J Dent Res 1993;72(1): 

37-45. 

12. Slavkin HC. First encounters: transmission of infectious oral diseases from mother 

to child. J Amer Dent Ass 1997;128:773-8. 

13. Hooley M, Skouteris H, Boganin C, Satur J, Kilpatrick N. Parental influence and 

the development of dental caries in children aged 0-6 years: a systematic review of 

the literature. J Dent. 2012;40(11):873-85 

14. Dye BA, Vargas CM, Lee JJ, Magder L, Tinanoff N. Assessing the relationship 

between children's oral health status and that of their mothers. Am Dent Assoc. 

2011;142(2):173-83. 

15. Agarwal V, Nagarajappa R, Keshavappa SB, Lingesha RT.Association of maternal 

risk factors with early childhood caries in schoolchildren of Moradabad, India. Int J 

Paediatr Dent. 2011;21(5):382-8. 
16. Ramos-Gomez F, Crystal YO, Ng MW, Tinanoff N, Featherstone JD. Caries risk 

assessment, prevention, and management in pediatric dental care. Gen Dent. 

2010;58(6):505-17; 518-9. 

17. Maltz M, Jardim JJ, Alves LS. Health promotion and dental caries. Braz Oral Res. 

2010;24 Suppl 1:18-25. 

18. Lemos LV, Walter LR, Zuanon AC. Oral health promotion in early childhood: age 

of joining preventive program and behavioral aspects. Einstein (Sao Paulo). 

2014;12(1):6-10. 

IV SEMEX Página 104

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hooley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skouteris%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boganin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Satur%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kilpatrick%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dye%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21282684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vargas%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21282684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21282684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magder%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21282684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinanoff%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21282684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assessing+the+relationship+between+children%E2%80%99s+oral+health+status+and+that+of+their+mothers.+Journal+of+the+American+Dental+Association
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agarwal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21668809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagarajappa%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21668809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keshavappa%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21668809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lingesha%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21668809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+of+maternal+risk+factors+with+early+childhood+caries+in+schoolchildren+of+Moradabad%2C+India.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+of+maternal+risk+factors+with+early+childhood+caries+in+schoolchildren+of+Moradabad%2C+India.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramos-Gomez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crystal%20YO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinanoff%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Featherstone%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maltz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jardim%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alves%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20857071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20857071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lemos%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24728238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walter%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24728238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zuanon%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24728238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oral+health+promotion+in+early+childhood%3A+age+of+joining+preventive+program+and+behavioral+aspects


19. Wakaguri S, Aida J, Osaka K, Morita M, Ando Y. Association between caregiver 

behaviours to prevent vertical transmission and dental caries in their 3-year-old 

children. Caries Res. 2011;45(3):281-6. 

20. Lapirattanakul J, Nakano K. Mother-to-child transmission of mutans streptococci. 

Future Microbiol. 2014; 9(6), 807–823. 

 

 

 

IV SEMEX Página 105

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wakaguri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aida%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Osaka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morita%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ando%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+Caregiver+Behaviours+to+Prevent+Vertical+Transmission+and+Dental+Caries+in+Their+3-Year-Old+Children




 

 

S U M Á R I O 

TRABALHOS E AUTORES POR ÁREA TEMÁTICA 

TRABALHOS  AUTORES  Pág. 

1. Análise dos Custos Referentes á 
Viabilidade de Implantação de 
Cultivo de Algas Marinhas no Litoral 
do Piauí 
 

Brenno da Rocha Rodrigues  
Camilo Vieira Machado 
Gerson de Abreu Ramos  

Margarida Maria Monteiro 
Vasconcelos 

 

109 

2. Cotidiano das Marisqueiras de Luís 
Correia ‐ Piauí vivido pela Turma de 
Pedagogia do Plano Nacional de 
Formação dos Professores da 
Educação Básica – PAFOR 

 

Maria Francilene de Sousa Santos 
Simone Cristina Putrick 

Rayanny da Silva 
Araújo 

Wygma Wendell da Silva Azevedo 
 

115 

3. Desenvolvimento Sustentável e 
Agricultura Orgânica na 
Comunidade Quilombola Rural Olho 
D’Água dos Negros – Esperantina – 
Piauí 
 

Iago Roberto Fonteneles Gadêlha 
 Jaíra Maria Alcobaça Gomes 
José Natanael Fontenele de 

Carvalho 
 

119 

4. Fortalecendo os Laços de 
Solidariedade: Um Estudo sobre um 
Empreendimento Solidário em Picos 
– PI 
  

Bárbara Beatriz de Sousa 
Mykaelly Menezes Moura 
Douglas Moraes Bezerra 

Ana Roberta Vilarouca da Silva 
 

125 



5. Programa da Roda da Fogueira: 
Análise do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável na 
Comunidade Olho D’Água dos 
Negros – Esperantina – PI  
 

João Victor Souza da Silva 
Jaira Alcobaça Gomes 
Natanael Fontenele 

 
132 

6. Projeto Cirandas de Saberes & 
Ideologia de Desenvolvimento: 
Dialogo com a Ecologia Política e a 
Justiça Ambiental 
 

Marília Silva Costa 
Ana Maria Ester Melo Moreira 
Ana Paula Menezes de Souza 

 
139 

7. Sensibilização e Proposta de 
Implantação do Manejo Florestal 
Comunitário em um Assentamento 
Rural localizado em Bom Jesus – PI  
 

Moacir de Araújo Batista 
Gustavo Moreira Saraiva 
Marcos Antônio Gomes 

Andressa Ribeiro 
 

146 

8. Uso de Algas Marinhas Arribadas na 
Formulação de Composto Orgânico 
para Cultivo de Hortaliça 
 

Ana Carla Miranda de Araújo 
Alan Carvalho de Sousa Araújo 

Francilene Leonel Campos 
 Margarida Maria Monteiro 

Vasconcelos 
 

153 

 

 

 



 (1) PROGRAMA: “Unidade de beneficiamento de algas marinha: uma alternativa de renda para comunidades 

litorâneas do estado do Piauí” – PROEXT/2013 – MEC/SESu 

 (2) Curso de Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Piauí/Campus de Parnaíba.  

 (3) Orientadora e Coordenadora do Programa Algas Marinha. 

 

Análise dos Custos Referentes á Viabilidade de Implantação de Cultivo  
de Algas Marinhas no Litoral do Piauí (1) 

 
 

Brenno da Rocha Rodrigues 
(2)

; Camilo Vieira Machado 
(2)

; Gerson de Abreu Ramos 
(2)

; 

Margarida Maria Monteiro Vasconcelos 
(3)

 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho trata da análise dos custos para a implantação de um cultivo de 

algas marinhas e sua relação com as condições financeiras de pescadores locais de modo a 

gerar um processo de desenvolvimento através da implantação de renda extra as famílias 

geradas pela venda de algas cultivadas. A área de implantação do cultivo de algas marinhas 

será a Praia de Atalaia, Luis Correia-PI, onde para a efetivação do cultivo serão seguidos 

todas as normas e critérios de implantação. A unidade experimental será composta por uma 

estrutura conhecida por Multi Long Lines (MLL) que estará disposta em 0,25 hectares de 

lâmina d’água. Os custos diretos para a implantação da estrutura de cultivo foram 

classificados como sendo todo material utilizado para a construção da unidade experimental 

totalizando R$ 3.563,05, enquanto que os custos indiretos foram resultados de despesas como 

encargos e acessórios de segurança totalizando R$ 816,90, tendo como custo total R$ 

4.379,95, valor este que torna inviável a realização da implantação deste cultivo pelos 

pescadores sem que haja apoio financeiro de algum órgão governamental, devido à baixa 

renda dos mesmos, porém a utilização de materiais recicláveis oriundos da pesca artesanal 

pode viabilizar a efetivação da aplicação deste empreendimento. 

 

Palavras-chave: cultivo, algas, pescadores artesanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMEX Página 109



 (1) PROGRAMA: “Unidade de beneficiamento de algas marinha: uma alternativa de renda para comunidades 

litorâneas do estado do Piauí” – PROEXT/2013 – MEC/SESu 

 (2) Curso de Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Piauí/Campus de Parnaíba.  

 (3) Orientadora e Coordenadora do Programa Algas Marinha. 

 

Introdução 

 

O interesse do homem pelas algas marinhas vem de longa data, desde 2.700 a.C. 

observa-se sua utilização, com o seu primeiro registro em um herbário chinês, e desde então 

elas tem sido utilizadas como alimento, ração e adubo em vários países do mundo 

(BEZERRA, 2008). 

O cultivo desses organismos é uma tradição em vários países, principalmente no 

Japão, na China e na Coréia, sendo um exemplo bem sucedido o cultivo da alga vermelha 

Porphyra C. Agardh que se estabeleceu aproximadamente há 300 anos no Japão e atualmente 

abrange 60 mil hectares, empregando 10 mil famílias e estendendo-se ainda para a China e a 

Coréia, porém, há cerca de três décadas, outras espécies começaram a ser cultivadas, como a 

alga verde Monostroma Thuret e as algas pardas Undaria Suringar e Laminaria J.V. 

Lamouroux, dentre outras, no Japão e na China, e as carragenófitas Eucheuma J. Agardh e 

Kappaphycus Doty nas Filipinas (HAYASHI, 2007). 

A produção destes organismos cresceu na última década, com 6,1 milhões de 

toneladas em 1995 e hoje representa 86% da oferta total de algas, sendo a China, o maior 

produtor, exportando alga, como alimento, principalmente, para a República da Coréia e 

Japão, porém, a República da Coréia exporta alga vermelha (Porphyra) e alga marrom 

(Undaria) para o Japão (21.000 t, 21.000t), já o mercado europeu importou 58.000 t de algas, 

em especial, das Filipinas, Chile e Indonésia, maiores supridores (OLIVEIRA, 2005). 

Efetuado em escala extensiva no mar (cultivo comercial), esta atividade é considerada 

uma das únicas alternativas para satisfazer a demanda crescente de matéria-prima, 

principalmente para a produção de ficocolóides, uma vez que os estoques naturais são 

insuficientes, sendo as principais espécies cultivadas atualmente: Laminaria japonica e 

Undaria pinnatifida (Phaeophyta), Eucheuma spp., Kappaphycus spp., Gracilaria spp. e 

Porphyra spp. (Rhodophyta) e Monostroma spp. Thuret (Chlorophyta) (CRITCHLEY 1993, 

PAULA 2001). 

Apesar da existência de inúmeros estudos sobre a viabilidade de sistemas de cultivo de 

macroalgas ao longo da costa brasileira e o registro de resultados positivos sobre o potencial 

de cultivo, cabe salientar que no Brasil ainda não existem sistemas de cultivo de macroalgas 

em escala comercial (YOSHIMURA, 2006). 
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O presente trabalho objetiva realizar um levantamento dos custos para avaliar a 

viabilidade da implantação de uma unidade experimental de cultivo de algas marinhas, com a 

finalidade de se estabelecer uma forma sustentável de produção que possa ser praticada pelos 

pescadores artesanais e pelo grupo de mulheres beneficiadoras de algas marinhas da Colônia 

de pescadores Z-1 em Luis Correia/PI, e desta forma agregar valor a produção e realimentar 

as ações do Programa “Unidade de beneficiamento de algas marinhas: uma alternativa de 

renda para comunidades litorâneas do estado do Piauí” já implementado nesta comunidade 

pesqueira. 

 

Métodos 

 

  A área de implantação do cultivo de algas marinhas será a Praia de Atalaia, Luis 

Correia-PI.   Para a efetivação do cultivo tipo long-line serão seguidos os critérios indicados 

por base nas diretrizes indicadas por Accioly (2003) referentes à construção e manejo da 

unidade experimental de cultivo de algas marinhas. Será construída uma unidade 

experimental de estruturas conhecidas por Multi Long Lines (MLL) que estará disposta em 

0,25 hectares de lâmina d’água.  

Para a análise dos custos foram aplicados os critérios descritos por Migliorini (2007), 

nesse sentido os custos diretos para a implantação da estrutura de cultivo foram classificados 

como sendo o material utilizado para a construção da unidade experimental (Tabela 1), que 

totalizaram os custos diretos e variáveis. Os custos fixos foram resultados de despesas como 

encargos e acessórios de segurança chamados de custos indiretos, onde as diárias dos 

trabalhadores envolvidos foi calculada de acordo com a média da diária local para esse tipo 

de trabalho, chegando a um valor de R$ 40,00/diária, sendo utilizados 2 trabalhadores durante 

8 dias de trabalho totalizando assim R$ 640,00. 

 

Resultados e Discussão 

 

A implantação do cultivo de algas visa fornecer as famílias de pescadores uma fonte 

alternativa de renda, em virtude da grande dificuldade em se obter o pescado, de modo que as 

algas demonstram ser uma interessante oportunidade de renda extra, tendo em vista a grande 
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diversidade de possibilidades de uso dos ficocolóides (uso na Indústria alimentícia, 

farmacêutica, de cosméticos, etc.), produtos delas extraídos.  

Esse tipo de atividade ainda não está sendo executada no litoral do Piauí, porém seu  

potencial é favorável, o que o torna mais um incentivo no desenvolvimento dessa atividade. O 

que impede a implantação de um cultivo como esse, é a falta de tecnologia e conhecimento, 

pois a comunidade pesqueira piauiense não usufrui do comércio de algas, como se vê em 

outras comunidades nordestinas.  

Inicialmente via-se certo desinteresse em investir-se nesse setor em nosso estado, 

devido a não utilização dessas algas de forma comercial, porém em alguns estados do 

nordeste como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, tal rejeição não é observada, haja vista 

já existir a tradição de coleta das algas “arribadas”, lançadas na praia pelas ondas do mar, ou 

coletadas nos recifes próximos, para vender aos atravessadores que circulam pelas 

comunidades costeiras, pagando um preço bem baixo por quilograma.  

Os resultados relativos aos custos diretos e indiretos envolvidos na implantação desse 

cultivo ficológico no litoral piauiense estão apresentados na Tabela 2. Observa-se  que o custo 

total de R$ 4.379,95, torna inviável a implantação deste projeto por pescadores artesanais sem 

que haja um apoio de órgãos governamentais como Banco do Nordeste, Prefeitura, Ministério 

da Pesca e Aquicultura, entre outros. Silva (2011) avaliando a situação socioeconômica de 

pescadores no município de Tutóia/MA reportou uma renda mensal não superior a R$ 800,00, 

sendo esta realidade semelhante aquela indicada para os pescadores do litoral do Piauí 

segundo diálogo informal direto obtido com esses atores. 

 

Considerações Finais 

 

Concluiu-se que o custo total tornaria inviável a elaboração dessa unidade de cultivo 

por iniciativa própria dos pescadores artesanais de Luis Correia/PI. Dessa forma sugere-se a 

inclusão de parcerias entre os diversos escalões, sejam públicos ou privados, que possam 

representar o fomento para essa comunidade pesqueira.  

Ressalta-se que, pesquisas direcionadas ao uso de materiais de baixo custo, 

encontrados na própria região e compatíveis com as condições socioeconômicas e culturais 

dos pescadores, para serem aplicadas na viabilidade desse tipo de cultivo marinho, também 
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seria uma opção para a implementação da ficocultura em nosso estado. Haja vista tratar-se de 

uma atividade de manejo simples e não prejudicial ao meio ambiente ou aos usuários. 
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Tabelas e Gráficos 
 
 

Tabela 1. Material necessário para a construção de uma unidade experimental  de cultivo de algas 
marinhas. 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL  

(R$) 
Cabos (retinida) de 6mm/peça c/ 10m 

 

Metro  600 3,00  1.800,00 

Bóias de sinalização 

 

Numero 02 34,37  68,74 

Tubo de PVC de 25mm/ 3metros 

 

 

Metro 21  2,12 44,52 

Cabo (retinida) de 4mm/peça c/10m 

 

Metro 252 2,50  630,00 

Bóias conjunto c/06 unidades 

 

Numero 01 68,75  68,75 

Cabo torcido de 3mm 

 

138 m/meada 18  48,73  877,14 

Fitilho p/ amarração 

 

Rolo de 1 kg 02  10,00  20,00 

Jogo de estacas com 6 unidades de  7 

polegadas de aço  incluindo uma 

haste de aço trançado que oferece 

melhor poder de retenção 

 

 

Número 

 

01 

 

9,90  
 

9,90 

Marreta forjada em ferro com cabo 

5,0 Kg 

Número 01 44,00  44,00 

 

Kit de segurança dos diaristas 

 

Número 

 

02 

 

88,45 
 

176,90 

TOTAL (R$) - - 

 

  

3.739,95 
 
 

 

Tabela 2. Análise dos custos ocorrentes para a implantação de uma unidade experimental de cultivo de 

algas marinhas no litoral do Piaui. 
Discriminação Custos (R$) Custo Total 

(R$) Diretos Indiretos 
Unidade experimental de 

cultivo de algas marinhas 
 

3.563,05 

 

816,90 

 

 
4.379,95 
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RESUMO 

O presente trabalho vem por meio deste estudo mostrar a relevância que o ensino, a pesquisa 
e extensão tem com relação ao estudo dos costumes de comunidades tradicionais. Como pode 
contribuir em termos de conhecimentos tecnológicos e científicos tanto para a academia 
quanto para a comunidade local. O projeto de extensão “Laços de Cidadania Litoral do Piauí” 
aprovado no edital PROEXT - 2014 coordenado pela professora Simone Cristina Putrick, 
docente da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso, é executado nos 
municípios de Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Cajueiro da Praia. E tem como objetivo 
geral mostrar o dia de vivências com a Associação de Marisqueiras de Luís Correia - PI 
realizada em junho de 2014 em Parnaíba-PI. Apresentando como objetivos específicos a 
promoção de um espaço de discussão sobre a vida dos pescadores artesanais de toda extensão  
do litoral piauiense, bem como buscar soluções para estes problemas, além de promover um 
momento de diálogo entre os participantes, diagnosticar os   problemas existentes nas 
comunidades pesqueiras e identificar a importância que este produto tem para a comunidade. 
Isto podendo ser transformado ainda em material de pesquisa e fonte de dados para a 
academia e comunidade se embasarem na tentativa de conseguir recursos através de editais do 
governo e outras instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pescadores; Tradições; Turismo 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar um relato de experiência do projeto 

"Laços de Cidadania Litoral do Piauí" referente à visita técnica realizada, no dia 14 de junho 

de 2014, à Associação de Marisqueiras de Luís Correia realizada com um grupo de estudantes 

de Pedagogia do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica -  PAFOR 

junto a Professora Msc. Simone Cristina Putrick coordenadora do Projeto “Laços de 

                                                
1 Graduanda Curso de Bacharelado em Turismo - Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso 
2 Docente do Curso de Bacharelado em Turismo, Coordenadora Especial de Extensão  e Coordenadora do 
Projeto Laços de Cidadania Litoral do Piauí - Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso 
3 Graduanda Curso de Bacharelado em Turismo - Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso 
4 Graduando Curso de Bacharelado em Turismo - Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis 
Velloso 
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Cidadania Litoral do Piauí” para a promoção de um dia de vivências às alunas do curso junto 

à comunidade autóctone neste caso as pescadoras artesanais de Marisco de Luís Correia - PI. 

Através dessa experiência foi possível conhecer o cotidiano das pescadoras artesanais 

de marisco do município de Luís Correia que na busca pela sobrevivência, adaptaram-se às 

condições de trabalho e as suas exigências, demonstram força e coragem ao saírem nos dias 

propícios de acordo com o fluxo da maré, que geralmente deve ser pela manhã para saírem 

para pescar, e só retornarem ao fim da tarde. É a bagagem contida nas ações realizadas pelos 

seus avós, pais e companheiras de "mariscagem", que compõem a formação dessa 

trabalhadora, onde toda a sabedoria é adquirida no mar e passada entre as gerações. 

Na manutenção essa tradição, o papel feminino é de extrema importância, já que são 

elas que cuidam, que orientam, que passam a maior parte do tempo numa partilha contínua de 

ensinamentos e aprendizados. Assim estas, são referências de valores e sentimentos.  

Este trabalho tem como objetivo mostrar a realidade destas mulheres através da troca 

de experiências entre a academia e comunidade local, relatar o dia-a-dia de uma marisqueira 

não apenas através da observação como também, a prática da pesca já que, todo o grupo que 

participou da vivência fez todo o processo de cata deste fruto do mar, transporte e 

beneficiamento.  

 

METODOLOGIA 

Como metodologia para desenvolver este trabalho foi feito a leitura de materiais 

como, artigos, bibliografias e outros recursos que discutam esta temática além da observação 

direta da atividade pesqueira na Praia de Macapá com a visita técnica promovida pelo projeto 

“Laços de Cidadania Litoral do Piauí” junto com o grupo de estudantes de Pedagogia do 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica -  PAFOR e a professora 

Msc. Simone Cristina Putrick coordenadora do projeto. Saindo da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI Campus Ministro Reis Velloso, com destino ao Município de Luís Correia a 

residência de D. Maria de Fátima Paiva atual presidente da Associação e em seguida a Praia 

de Macapá para a pescaria.  

Todo o grupo pode praticar as atividades desenvolvidas por uma marisqueira, 

começando por lançar ao mar a canoa para que pudesse caminhar até a área onde se encontra 

a maior quantidade de marisco, isso de acordo com horário da maré que deve estar vazando 

quando se dá inicio o processo de captura do marisco. As mulheres começam retirar o marisco 

fixado na areia, às técnicas deste grupo de mulheres para a realização desta atividade é apenas 

com as mãos retirando cada marisco lavando para retirar o excesso de lama que saí junto com 
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o pescado, em seguida, este é depositado em baldes furados para evitar que a água fique presa, 

depois de certa quantidade é colocado em outro recipiente.  

Por volta de onze horas da manhã foram encerradas as atividades e a produção do dia 

foi levada na canoa até o porto mais próximo, depois as alunas carregaram em “basquetas5” 

todo o marisco até o local de partida onde o ônibus poderia entrar, levando até o ponto de 

beneficiamento a sede da Associação de Marisqueiras de Luís Correia - PI. 

Ao chegar ao local à produção de marisco foi lavada em água corrente, até retirar toda 

o excesso de lama que não saiu no mar, posteriormente colocado em tachos e levado ao fogão 

para cozinhar com uma pequena quantidade de água, é depositada em tambores a quantidade 

que não couber nos recipientes que vão ao fogo também com água para que este não morra 

caso não haja tempo para o processo de cozimento. Quando cozido a concha se abre 

completamente, isto acontece quando o pescado está ao ponto para ser retirado, na sala de 

beneficiamento existe uma mesa grande para que o marisco seja despejado para que saia toda 

água e as pescadoras possam retira-lo. Nesse momento ele está pré-cozido e pronto para a 

comercialização com os bares e restaurantes que revendem em pratos aos turistas da 

localidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a vivência as estudantes puderam fazer uma experiência junto com as 

marisqueiras desde o momento da cata até o processo de retirar o marisco da concha depois de 

cozido, isso para dimensionar o esforço das pescadoras visto que a pescaria leva em média o 

dia todo. A quantidade é bem pequena em relação ao produto final, porém este trabalho não 

tem sua devida valorização. 

Depois de todo processo e armazenamento do marisco, foi finalizada a visita com o 

retorno das estudantes a Universidade. Essa foi uma experiência positiva para todo e qualquer 

estudante principalmente se levado em consideração à vivência, porque as pescadoras 

possuem o conhecimento especifico e os alunos tem o conhecimento técnico e ao conciliar 

estes dois conhecimentos é que se faz possível o desenvolvimento de um trabalho que obterá 

êxito se trabalhado em conjunto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                
5 Engradado utilizado para o transporte de cerveja, este é todo adaptado para carrega a produção de marisco na 
comunidade de Luís Correia - PI. 
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O projeto "Laços de Cidadania Litoral do Piauí" vem ao longo de sua execução 

desenvolvendo técnicas de pesquisa através da pesquisa-ação onde a comunidade é inserida 

no processo de construção das técnicas para a busca de informações sobre suas próprias 

tradições o que vem sendo observado positivamente. Isto acontece devido esta comunidade se 

sentir importante com um papel dentro desta construção social, ela é inserida no processo não 

apenas utilizada como objeto de estudo, por isso deve-se destacar o papel fundamental da 

Universidade através da extensão universitária atrelada ao ensino e a pesquisa. 

Sobretudo porque a extensão está possibilitando aos acadêmicos da Universidade 

Federal do Piauí – Campus Ministro Reis Velloso a aquisição de conhecimento prático um 

novo espaço de pesquisa e interação, preparando esses profissionais, a exemplo do Curso de 

Turismo, a uma formação básica e ampla, conciliando fundamentação teórica atrelada à 

prática, envolvendo o conhecimento da diversidade do Turismo e áreas afins desenvolvidas.  

Em suma, a elaboração e execução de projetos de extensão voltados para este público 

é importante para resgatar tradições locais, movimentar a economia proporcionando 

desenvolvimento socioeconômico e ainda gerar material bibliográfico que embase tais ações e 

sirva como documento não apenas para a Universidade como também para toda comunidade 

envolvida. 
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Desenvolvimento Sustentável e Agricultura Orgânica na Comunidade Quilombola Rural 
Olho D’Água dos Negros – Esperantina – Piauí1  

 

 

Iago Roberto Fonteneles Gadêlha2; Jaíra Maria Alcobaça Gomes3; José Natanael Fontenele de 

Carvalho4. 

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido na comunidade Olho D’Água dos 

Negros que se localiza a cerca de 18 km do município de Esperantina, Território dos Cocais 
no estado do Piauí. As experiências vividas na realização das ações do Programa “Roda da 
fogueira” foram a oficina de avaliação do Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
comunidade, e a palestra sobre “Agricultura Orgânica: Uma alternativa sustentável”. Os 
resultados destas atividades indicaram que as famílias puderam rediscutir os rumos para uma 
melhor qualidade de vida, repensando o futuro que almejam. Com o desejo da ampliação da 
produtividade e da agregação de valor a produtos que podem ser produzidos de maneira 
sustentável. Toda a experiência contribuiu para a troca de saberes tradicionais e científicos, 
apreendendo a importância da mobilização social em prol de luta pelos direitos da terra e a 
construção de propostas para o etnodesenvolvimento. Aliando a melhoria social com a 
preservação da base étnica. 

Palavras-chave: Desenvolvimento rural. Quilombo. Sustentabilidade.  

INTRODUÇÃO 

O programa “Roda da fogueira”: construção de práticas para o etnodesenvolvimento 

das famílias da comunidade Olho D’Água dos Negros, edital do programa de extensão 

universitária (PROEXT) do ano de 2014, envolve pesquisadores da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) e da Universidade de Verona (Itália) e a Comunidade Olho D’Água dos Negros. 

As atividades a serem realizadas estarão vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, 

considerados os pilares da UFPI. Estão previstas palestras, cursos e oficinas na comunidade 

em um período de um ano (de janeiro a dezembro de 2014). Serão feitas reuniões pela equipe 

responsável para reflexão e reavaliação das ações. Tal programa busca incentivar os 

integrantes da comunidade, pesquisadores e bolsistas à troca de saberes para o 

aprofundamento das relações culturais e sociais, além de fomentar a discussão de práticas que 

                                                 
1
Programa de extensão: “Roda da Fogueira”- Construção de práticas para o etnodesenvolvimento das 

famílias na comunidade Olho D’Água dos Negros. 
2Bolsista de extensão UFPI/MEC. Graduando em Ciências Econômicas pela UFPI. 
3 Orientadora, Economista, Doutora em Economia Aplicada/ ESALQ/USP, Professora do Dep. de 

Ciências Econômicas e do PPG em Desenvolvimento e Meio Ambiente - REDE PRODEMA/UFPI.  
4 Orientador, Economista, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFPI, Professor Assistente do 

Dep. de Ciências Econômicas-Campus Ministro Reis Velloso 
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promovam o desenvolvimento sustentável. Assim, conforme o objetivo geral desse programa 

de extensão: incentivo à participação de atores locais para a fomentação de uma estratégia de 

desenvolvimento que alinhe inclusão social com conhecimentos locais, desenvolveram-se as 

ações que constam nesse documento.  

O plano de desenvolvimento sustentável (PDS) de Olho D’Água dos Negros foi 

construído em 2008 a partir do resultado de um planejamento feito participativamente pelas 

lideranças comunitárias, através de apoio do projeto ATER NO QUILOMBO. O objetivo 

principal era o de propor compromissos para o desenvolvimento local no curto, médio e longo 

prazos, baseados em áreas prioritárias e na capacidade de organização dos moradores com a 

possibilidade de acesso a políticas governamentais futuras.  

METODOLOGIA 

Antes da oficina ocorreram reuniões da equipe para planejamento de ações, e em uma 

delas representantes da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos 

Produtores da Comunidade Olho D'Água dos Negros (ADECOPOL) vieram à Teresina para 

participar. Foram explanados os objetivos do programa, bem como repassadas as primeiras 

delimitações de ordem de gestão, além da discussão de pontos referentes à primeira oficina 

como diárias, alimentação e roteiro, de acordo com a possibilidade explanada pelos 

representantes da comunidade. As temáticas que seriam trabalhadas e como aconteceriam às 

atividades também foram explicadas. 

A primeira oficina aconteceu nos dias de 02 a 04 de maio de 2014 na comunidade 

Olho D’Água dos Negros. Os objetivos centrais eram: avaliar o que é desenvolvimento rural 

na ótica da Comunidade Olho D’água dos Negros, fazer revisão e avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) e consolidação de estratégias rurais locais. Para que 

houvesse a realização das dinâmicas, os participantes e a equipe foram divididos em “rodas” 

de acordo com as faixas etárias: crianças, jovens e adultos. Aos membros da equipe ficava 

livre a escolha para integrar uma roda. Participei da “roda dos adultos” a qual teve dois 

momentos diferentes: o primeiro, tratando da questão da terra e o segundo, visando discutir o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável da comunidade. Para o primeiro momento os 

representantes institucionais convidados dialogaram com outras comunidades próximas 

interessadas no processo de titulação e certificação das terras. No segundo momento da 

oficina utilizamos a metodologia dos “círculos de cultura” de Paulo Freire, na qual está 
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inserida a dinâmica de grupos que passam a conversar em torno de um tema gerador. 

Constrói-se uma questão central com o fim de se chegar a um conhecimento. 

 Outra atividade foi desenvolvida no dia 12 de julho de 2014, referente a uma palestra 

de agricultura orgânica ministrada em parceria com o Núcleo de Estudos, Pesquisas e 

Extensão – NEA-CAJUÍ, da Universidade Estadual do Piauí, Campus de Parnaíba. Tal ação 

buscou instigar o conhecimento sobre agricultura orgânica nos moradores, além de despertar 

neles um possível interesse a cerca desse tipo de produção. Os conceitos de agricultura 

orgânica, agricultura tradicional, agro ecologia dentre outros foram explicitados aos 

moradores presentes. Além disso, trouxeram o agricultor chamado Raimundo Rêgo para dar o 

seu depoimento, como um adepto das práticas agro ecológicas. 

Paralela a essas atividades sucederam-se observações das dinâmicas de uma economia 

baseada na produção de subsistência, através da observação e do relato de alguns moradores, 

além de informações já presentes no PDS. Ademais, destacam-se visitas de campo: a um 

casarão histórico considerado um patrimônio representativo de Olho D’Água dos Negros, à 

casa de alguns moradores, à Escola Família Agrícola dos Cocais (EFA-Cocais). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diálogo sobre questão da terra contou com a participação de dois professores 

responsáveis, três bolsistas da UFPI, representantes de instituições como o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Prefeitura de Esperantina e o Sindicato de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Esperantina (STTR). Além das comunidades Vila 

São Bernardo e Vila São Francisco do município de Campo Largo, Amargosa do município 

de Esperantina.  

Tais comunidades relataram como principais problemas: entraves burocráticos em 

relação à certificação e titulação de terras, a falta de informação sobre como proceder ao 

título, extensão considerada limitada em relação ao número de famílias das terras que foram 

tituladas, a ameaça de despejo a moradores de regiões remanescentes de quilombos no Piauí. 

Também existe o medo do surgimento de problemas derivados da falta do título da terra, e 

principalmente, da impossibilidade de acesso a programas do governo para o 

desenvolvimento, tais como o Minha Casa Minha Vida. De acordo com elas a principal 

demanda apresentada era em relação ao processo burocrático para conseguir o título (O que é 

necessário? Quanto tempo leva o processo? Qual o papel das associações de moradores? Etc.).  

IV SEMEX Página 121



Sindicato e Prefeitura se dispuseram a dar um apoio logístico a essas comunidades 

para o atendimento de suas demandas, já o INCRA detalhou como ocorre o procedimento de 

titulação e certificação de terras e tudo o que era necessário, além da explicação da atuação do 

órgão nesse mecanismo. O Estado emitirá um título para comunidades quilombolas, porém, o 

primeiro passo concerne à certificação de autorreconhecimento expedido pela Fundação 

Palmares. Tal procedimento requer: uma Ata expedida em nome da associação de moradores 

para a qual o título fica registrado, além de documentos, fotos e pesquisas que auxiliem a 

composição do relato sintético da comunidade. Após isso, esses dados são encaminhados à 

coordenação da Fundação Palmares para a conquista da certificação. Somente com o 

certificado em posse se pode iniciar a entrada na titulação da terra junto ao INCRA. 

Em relação à segunda parte da oficina os esforços seriam direcionados para um 

levantamento do que foi planejado no PDS e ainda não foi realizado. Primeiramente, todos 

foram divididos trios para responderem a duas questões iniciais: “O que você trouxe para este 

grupo?” e “O que espera levar?”. 

Quadro esquemático com aspectos levantados pelos participantes:  

O que eu trouxe? O que eu espero levar? 
Coragem Confiança 
Dúvidas Troca de saberes 

Curiosidade Bom trabalho 
Vontade de aprender Experiência 

Informação Amizades 
Paz Decisões 

Expectativas Encaminhamentos 
Motivação Boas Respostas 

Colaboração  

Posteriormente, os participantes foram divididos em dois grupos que apresentaram 

cada um, os seguintes pontos: 

O que foi realizado? O que falta realizar? 
Capacitações Destinar o lixo corretamente 

Parcerias além das constantes no 
PDS 

Restaurar o casarão 

PROJOVEM Agenda de visitas aos parceiros 
Projeto Fundo Babaçu Ampliar a escola 

Danças e capoeiras Preservar o sítio 
Diminuição das queimadas Registrar a reformulação do estatuto 

Programa Nacional de Habitação 
Rural - PNHR  

Respeitar as religiosidades 
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Casa do doce Exigir o obedecimento às prioridades 
legais, tais como leis e decretos. (são 

direitos prioritários que as 
comunidades quilombolas têm, mas 
que não vem sendo atendidos pelo 

governo.)  
Consultório Odontológico  
Estratégia Saúde da família  

Hortas  
Danças e capoeiras  

O Plano de Desenvolvimento Sustentável teve como áreas prioritárias: 

Desenvolvimento econômico-sustentável, Meio-ambiente e Política institucional. Aspectos 

que foram trazidos à tona durante essa etapa. 

Logo após, passou-se a ordenação das prioridades demandadas pela comunidade. 

Ocorreram debates entre os participantes que numeraram, por ordem de prioridade e definindo 

a quem competia cada ação, os seguintes: 

ACÃO RESPONSABILIDADE 
1º- Preservar o sítio / Restaurar o casarão  Comunidade / Comunidade + ? 
2º- Registrar a reformulação do estatuto  Comunidade 

3º- Destinação o lixo corretamente  Comunidade 
4º- Ampliar a escola  Comunidade + Prefeitura 

5º- Respeitar as religiosidades  Comunidade 
6º- Agenda de visitas aos parceiros  Comunidade 

7º- Exigir o obedecimento às prioridades 
legais  

Comunidade 

8º- Ampliação da energia  Comunidade + Órgãos públicos  
9º- Ampliação da água  Comunidade + Órgãos públicos  

Em relação à palestra sobre agricultura orgânica alguns tópicos abordados foram: agro 

ecologia como nova forma de produção baseada no respeito ao meio-ambiente e às pessoas, 

busca por uma alimentação saudável, a importância da participação das mulheres na 

agricultura orgânica, além de técnicas simples que fazem a diferença nas plantações. Havia 

presentes nesta palestra um número significativo de mulheres, que geralmente estão à frente 

no extrativismo vegetal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo das discussões realizadas na oficina, em que a troca de informações teve um 

grande significado, os moradores puderam rediscutir os rumos para uma melhor qualidade de 

vida, repensando o futuro que almejam.   
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Ao analisar as dinâmicas de uma economia baseada na produção de subsistência  

identificamos o desejo da ampliação da produtividade e da agregação de valor a produtos que 

podem ser produzidos de maneira sustentável. E aqui entra a importância da palestra ao 

incentivar essa prática visando uma possível implementação de políticas públicas voltadas 

para prática de agricultura orgânica. O extrativismo tem um papel fundamental na região 

significando fonte de renda, principalmente ao grupo de mulheres da “Casa do Doce”. A 

produção extrativista aproveita a diversidade de frutos que, em determinadas épocas, 

encontram-se em abundância na área local.  

Em relação às oficinas, foi observada a participação de uma parte da comunidade que 

se mostrou muito interessada em levar adiante os planos de ação delineados. Olho D’Água 

dos Negros mostrou o aspecto da mobilização social em prol de luta pelos direitos. 

Procuraram-se maneiras de permitir uma melhoria social, através das propostas do PDS, com 

a preservação da base étnica. É tanto que o casarão histórico, considerado pelos moradores 

um patrimônio histórico representativo, foi alocado como prioridade para ser preservado e 

futuramente restaurado. 

Toda a experiência contribuiu para a formação de um novo olhar sobre mundo, 

advinda de uma premissa de que ninguém detém o saber absoluto e unívoco e que sempre 

podemos aprender novos conhecimentos, muito além do que é ensinado na academia. 

Igualmente importante é a troca, na qual é repassado e colocado em prática um pouco daquilo 

que aprendemos em sala de aula. Os métodos e dificuldades de se fazer pesquisa social, as 

maneiras de interagir e contribuir com a sociedade em que vivemos se constituíram em 

algumas das “bagagens” proporcionadas pelo programa “Roda da Fogueira”. 
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RESUMO 
Historicamente o conhecimento administrativo vem se desenvolvendo dando ênfase a uma 

visão de mundo que percebe a realidade como um consenso construído naturalmente entre os 

diversos atores sociais que a compõem, fazendo-se necessário ampliar a capacidade de análise 

dos estudiosos deste campo para outras perspectivas. Nesse sentido, o contato com a gestão 

social é de grande contribuição para os estudiosos desta área do conhecimento, permitindo aos 

discentes de administração uma melhor compreensão do seu papel na sociedade, pois 

possibilita pensar em estruturas que ajudem a resolver os problemas da comunidade e 

contribuam para o melhoramento da mesma. Assim, este projeto tem por objetivo 

implementar ações que possam contribuir para desenvolvimento da comunidade através das 

atividades  de auto sustentação desenvolvidas pela a Associação Aliança. Para tanto o projeto 

se propõe a: Promover o desenvolvimento teórico dos participantes para a participação e 

execução do projeto; Desenvolver palestras de conscientização e mobilização voltadas para os 

integrantes da Associação Aliança; Formação técnica da Associação Aliança voltada para área 

a administrativa. 

Palavras-chave: Economia Solidária, Autogestão, Cooperativismo. 

 

INTRODUÇÃO 

          Devido ao acirramento das contradições do sistema capitalista, durante o século XX 

pode-se perceber o surgimento de novas organizações pautadas em uma lógica diferenciada, 

patadas na solidariedade e na democracia, que juntas posteriormente passaram a constituir o 

que se convencionou chamar de Economia Solidária. 

Possuindo critérios igualitários com acepções variadas que giram ao redor da ideia de 

solidariedade, as atividades econômicas desenvolvidas dentro desta perspectiva envolvem 

princípios de cooperação e autonomia. 

           Entende-se que essa ideia representa uma forma mais justa de exercer o trabalho 

humano, contrariando a concepção da racionalidade do capital, priorizando o trabalho coletivo 

e solidário (LAIVILLE; GAIGER, 2009). Contudo, é importante destacar que para os 

marxistas esta nova prática econômica surge na década de 1980, como uma alternativa de 
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geração de renda para a classe menos favorecida ou marginalizada da sociedade, trazendo 

consigo uma preocupação apenas de dar uma resposta imediata aos problemas oriundos 

daquela conjuntura articulada com os próprios interesses do capital (PINHEIRO; PAULA, 

2013). 

           O surgimento destas novas estruturas organizacionais coloca sobre o campo da gestão 

um grande desafio devido à necessidade de dar respostas gerenciais para organizações 

pautadas em conceitos antagônicos aos que fundamentam todo o ferramental até então 

desenvolvidos por este campo do conhecimento. E é diante da necessidade de mediar este 

desafio que começam a surgir estudos dentro deste campo que buscam construir um novo 

ferramental teórico e técnico que corresponda às expectativas destas novas estruturas 

organizacionais. Apesar de ainda caminhar no sentido de sua afirmação esses estudos 

permitem a consolidação de um novo campo que se convencionou chamar de Gestão Social. 

           Assim como a Economia Solidária, a Gestão Social também traz no bojo de seu 

conceito elementos como a democracia, a solidariedade, a participação, dentre outros. 

Segundo a percepção de Carrion (2007 apud CANÇADO, 2011), a Gestão Social é entendida 

como centro de boa governança local, no qual além de existir espaço para a participação 

democrática e deliberativa dos cidadãos, deve criar condições para esta participação, 

considerando o conflito de interesses como parte integrante do projeto democrático, ou seja, 

uma gestão que se propõe a pensar um projeto de nação e um modelo de Estado capaz de 

enfrentar a exclusão existente na sociedade atual.  

Entretanto, por ainda encontrar-se em construção o termo Gestão Social representa um 

objeto de estudo mais associado à gestão de políticas sociais, de organizações do terceiro 

setor, do combate à pobreza e à degradação ambiental, do que à possibilidade de uma gestão 

democrática e participativa (CANÇADO, 2011). 

           Assim, para a construção de um possível conceito de Gestão Social se faz necessário 

que a cidadania deliberativa, que se refere ao procedimento das tomadas de decisões em 

conjunto levando em consideração os princípios da inclusão, da igualdade participativa, da 

autonomia e do bem comum, intermedeie as relações entre a sociedade e os indivíduos 

(CANÇADO, 2011). Um exemplo objetivo da Gestão Social são as cooperativas que se 

fundamentam na democracia e na autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras. 

            As cooperativas são entendidas como associações voluntárias com fins econômicos, 

regulamentadas democraticamente onde cada membro contribui para a constituição do capital 

social e este é distribuído igualmente entre os associados. O cooperativismo possui assim as 

seguintes características: propriedade cooperativa, gestão cooperativa e repartição 
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cooperativa. Porém no Brasil, essas características das cooperativas só existem de fato nas 

legislações e nos estatutos, isto é, apenas no papel, prevalecendo apenas modelos de 

cooperativas elitistas, pois nestas, o cooperativismo só se desenvolve no sentido de gerar 

credito para as classes dominantes (RIOS, 1989). 

            Esta forma de organizar o trabalho associada à autogestão foi introduzida em 1950 

pelo partido comunista iugoslavo. A autogestão constrói um projeto de organização 

democrática que privilegia a democracia direta e constitui um sistema em que os cidadãos 

debatem todas as questões importantes em assembleias voluntariamente, sem focar na 

remuneração e sem recorrerem a intermediários (MOTHÉ, 2009). 

             A importância desse outro pensar sobre a ação organizacional se localiza no fato das 

origens do conhecimento administrativo estarem ligadas à separação entre as forças 

intelectuais do processo de produção e o trabalho manual característica da grande indústria 

capitalista, pois a partir desta concepção o trabalhador é transformado em um mero fator de 

produção pelo fato de produzir mais-valia, sendo colocado em uma situação de dependência e 

submissão ao capital. Dessa forma, os fundamentos dos conhecimentos administrativos os 

tornam inadequados para dar repostas aos problemas decorrentes das práticas da Gestão 

Social, tais como as cooperativas, fazendo-se necessário um novo pensar sobre esta questão. 

A partir da discussão teórica apresentada acima, o presente estudo investigou o caso da 

Associação Aliança, uma organização não governamental e sem fins lucrativos que foi 

instituída pela Igreja Católica da Diocese de Picos. Esta entidade é compota por um projeto 

que presta assistência a crianças e adolescentes do bairro Parque de Exposição/Picos-PI, e por 

outros três projetos de geração de renda que visam promover a auto-sustentação econômico-

financeira da Associação Aliança pautada na cooperação, na solidariedade e na autogestão. 

Com isso, esse estudo justifica-se pela necessidade da Associação Aliança, tornar-se 

de fato uma organização pautada na economia solidária e na autogestão, tendo com horizonte 

o cooperativismo, de forma que ela venha a se libertar do assistencialismo e se auto-sustentar 

a partir de uma concepção mais solidária de organização. Mas não somente por isso, tem sua 

importância também justificada à medida que contribui para a ampliação dos horizontes 

teóricos do conhecimento administrativo e amplifica novas possibilidades de organização e 

distribuição do trabalho. 

Assim, esse estudo tem como objetivo geral: “Promover a auto-sustentação 

econômico-financeira do projeto Associação Aliança, por meio de alternativas pautadas 

na lógica da economia solidária e da gestão social, de modo a permitir que as pessoas 
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envolvidas no projeto desenvolvam suas atividades numa perspectiva solidária e 

autogestionárias.”. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado no período de um ano e organizado em três módulos 

relacionados a ações de intervenção na comunidade, especificamente na Associação Aliança a 

partir dos projetos que a compõem: Casa Aliança, Artesanato Aliança, Lavanderia Aliança e 

Capricci Italiani.  

O presente trabalho teve utilizou-se inicialmente de uma pesquisa exploratória através 

da análise observacional acerca da realidade das instituições visitadas, onde foi diagnosticado 

o contexto de cada entidade através da realização de entrevistas que foram direcionadas a 

alguns integrantes que compõe a área administrativa de cada entidade. Como resultado 

estruturou-se um plano de trabalho composto por três módulos. 

O primeiro módulo constituiu-se da revisão e formação teórica das acadêmicas 

envolvidas no projeto, para que as mesmas adquirissem o conhecimento e a capacitação 

necessária para implementa-lo nas atividades na comunidade. Este conhecimento teórico 

baseou-se na origem e na natureza dos conhecimentos desenvolvidos na área da 

Administração, nos modelos alternativos de organização do trabalho característicos da 

Economia Solidária, Gestão Social, Cooperativas e Autogestões. 

Dando continuidade, o segundo módulo consistiu-se da formação técnica e política 

social dos integrantes da Associação Aliança, através de discussões sobre o funcionamento da 

sociedade, sobre os elementos e as tecnologias sociais relacionados à Economia Solidária e à 

Gestão Social, e sobre os elementos técnica na área administrativa. 

Por fim, no terceiro módulo realizou-se uma intervenção técnica nos projetos que 

compõem a Associação Aliança, focando no estudo da viabilidade econômica e financeira das 

atividades desenvolvidas pela Associação Aliança, através da análise do mercado a ser 

atendido pelas atividades da Associação Aliança, visando o desenvolvimento de mecanismo 

de participação, nas estruturas organizacionais democráticas, enfatizando a analise do 

processo de produção ou serviços disponibilizados pela Associação Aliança, sendo a 

realização dessas atividades deu-se a partir da colaboração da Trópicos Empresa Jr. de 

Administração da UFPI. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

IV SEMEX Página 128



 Observou-se que durante a execução desse projeto e com as atividades desenvolvidas 

obtiveram-se resultados positivos em relação ao objetivo almejado com este trabalho. Com 

isso detectou-se, que um dos primeiros resultados alcançados resultou no fortalecimento dos 

conceitos de solidariedade, autogestão e democracia presentes no projeto da Associação 

aliança. 

  Mediante as discussões e relatos apresentados pelos participantes, foi possível 

perceber um crescente envolvimento entre os integrantes dos projetos que compõe a 

Associação Aliança. Esse envolvimento é caracterizado por uma maior comunicação, 

participação, motivação, autonomia e maiores perspectivas de crescimento entre os 

participantes, ressaltando a relevância do trabalho cooperado e das experiências solidárias.  

 Segundo relatos de alguns integrantes da diretoria da Associação Aliança, houve um 

crescimento satisfatório nos projetos que integram esta entidade, especificamente nos aspectos 

financeiro e de produtividade. Estes aspectos resultou-se a partir da implementação do projeto 

Incubadora de Solidariedade através da realização das oficinas que tiveram como elementos 

essenciais o cooperativismo, autogestão e a Economia Solidaria. 

 Assim, identificou-se também a apresentação de algumas disfunções administrativas 

presentes nos empreendimentos que compõe a Associação aliança. Neste enfoque merece 

destaque outro relato do membro da diretoria, quando ressaltou o fato de que os integrantes 

poderiam ter dedicado uma maior disponibilidade de participação para todas as atividades 

executadas pelo projeto Incubadora de Solidariedade. Com isso a Associação Aliança teve  

uma representativa contribuição, uma vez que possibilitou uma reflexão e aprendizado a cerca 

de uma visão diferenciada sobre o conhecimento da área administrativa, a partir do 

envolvimento dos discentes do curso de Administração da Universidade Federal do Piauí – 

CSHNB. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   A partir deste estudo, observou-se a necessidade de refletir a cerca dos 

conhecimentos do curso de Administração sobre outra lógica, social e solidária, com o 

objetivo de dá uma resposta às demandas dos novos tipos de organização que surgem no 

contexto da Economia Solidária. 

 Faz-se necessário também, uma maior aproximação que o curso de Administração da 

Universidade Federal do Piauí – CSHNB tenha uma maior aproximação dessas novas 

experiências através de projetos de extensão de pesquisa, tal como o projeto Incubadora de 
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Solidariedade que compõe o Programa de Educação Tutorial (PET) Universidade Federal do 

Piauí – CSHNB, no sentido de fortalecer essas experiências. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo compreender o Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Comunidade Negra Rural Quilombola Olho D’água dos Negros, em suas ações e avaliação de 

resultados, na referida comunidade, situada na no município de Esperantina, Território dos Cocais, 

Piauí. O programa intitulado “Roda da Fogueira: Construção de Práticas de Etnodesenvolvimento das 

Famílias na Comunidade Olho D’água dos Negros, da Universidade Federal do Piauí, em caráter 

multidisciplinar, tem como intuito, por meio de troca de experiências e conhecimentos, fomentar a 

discussão acerca do Plano e promover a qualidade de vida na região, valorizando a cultura rural e 

valores históricos agregados pela comunidade, atentando para potencialidades econômicas e 

biodiversidades. Busca-se, por fim, a tentativa estabelecer trocas entre o conhecimento acadêmico em 

Economia nos processos produtivos e de trabalho, na comunidade, e conhecimentos tradicionais dos 

moradores, com vistas a agregar valores conjuntos e promover o bem estar e desenvolvimento, no 

quilombo. 

 

Palavras Chaves: Sustentabilidade; Comunidade Quilombola; Etnodesenvolvimento 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A comunidade rural quilombola Olho D’água dos Negros situa-se às margens da PI – 

13, a pouco mais de 160 km do centro do município de Esperantina. O Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Negra Rural Quilombola Olho D’água dos 

Negros é construção de atividades continuadas do Projeto Ater do Quilombo, em parceria 

com EMATER, SEPLAN, CONAB, FUNDAC, entre outras instituições, e tem como objetivo 

 

Contribuir para a construção do desenvolvimento sustentável e 

empreendimentos sociais, culturais, político-institucionais, ambientais e 

econômicos, através de implementação de ações integradas e 

complementares de assessoria, assistência técnica e extensão rural e políticas 

públicas 
4
 

 

                                                           
1
 Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí, bolsista no Programa de Extensão 

“Roda da Fogueira”.  
2
 Orientadora, Economista, Doutora em Economia Aplicada USP/ESALQ. Professora do Departamento de 

Ciências Econômicas e do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da 
Universidade Federal do Piauí.  
3
 Orientador, Economista, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFPI, Professor Assistente do 

Departamento de Ciências Econômicas-Campus Ministro Reis Velloso. 
4
QUILOMBO, P. A. N. Plano de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Quilombola Olho D’água 

dos Negros(p, 33). Esperantina-PI: Emater, 2008. 
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 Três conceitos são fundamentais para a percepção da realidade da comunidade, do 

objetivo e do impacto da ação do Projeto Roda da Fogueira, na comunidade. 

 A busca pelo Etnodesenvolvimento rural sustentável remete à importância da 

valorização da cultura, tradições e identidades locais, casada ao crescimento econômico 

sustentado.  

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),  

 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme Decreto nº 4887/03
5
 

 

 Ademais, de acordo com Stavenhagen (1984), Etnodesenvolvimento como o 

desenvolvimento de grupos étnicos no interior de uma sociedade mais ampla. Ou seja, como 

grupos de minoria étnica definidas conseguem buscar seus direitos em uma sociedade plural e 

instituições já estabelecidas. 

 Crescimento econômico sustentado é fundamental para garantia de tais direitos, pelo 

processo de crescimento e distribuição da renda. Assim, entende-se por sustentabilidade como 

capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, G.H. 1988). 

Desse modo, há crescimento sustentável quando há geração de renda aliada a preservação dos 

recursos naturais, ocasionando limitação nos prejuízos ao uso desses fatores, pela geração 

futura. 

 Assim, a atividade do bolsista enquanto parte do programa de extensão “Roda da 

Fogueira: construção de práticas para o Etnodesenvolvimento das famílias na comunidade 

Olho D’água dos Negros” buscou contribuir para o bem estar da comunidade, atentando para 

limitações e potencialidades da região, de modo a oferecer suporte através da participação em 

oficinas, mesas de discussão, atividades lúdicas e de caráter técnico científico. A comunidade 

acadêmica foi importante por estimular a crítica acerca do modo de produção e organização 

social da comunidade, por meio de atração de palestrantes, e trabalho interativo coletivo de 

questionamento em relação ao Plano de Desenvolvimento Sustentável, em primazia à 

valorização da identidade negra e o etnodesenvolvimento sustentável, com enfoque na 

sistematização da cadeia produtiva dos principais produtos da região e para a utilização do 

trabalho, entre os membros da comunidade. 

                                                           
5
 (<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas>, acesso em 10 

de outubro de 2014) 
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METODOLOGIA 

 

 Primeiramente, o método de abordagem pautou-se em Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP), segundo o qual a comunidade faz seu próprio diagnóstico, por meio de uma série de 

técnicas e ferramentas, com vistas a estabelecer políticas e diretrizes em busca do próprio 

desenvolvimento. (http://www.bs.cca.ufsc.br/publicacoes/diagnosticoruralparticipativo.pdf>, 

acesso em 10 de outubro de 2014). Evidenciou-se o método pelo modo como ocorreram as 

oficinas, nas quais a figura do acadêmico organizou e coordenou, estimulando a percepção e 

autocrítica por parte da comunidade, que conseguiu evoluir no sentido de traçar planos de 

ações, em acordo com suas limitações e potencialidades. 

 O Projeto desenvolve-se pela intervenção direta da academia sobre a comunidade 

rural, por meio de visitas feitas durante todo o ano de 2014. O contato objetivou a 

aproximação entre a realidade da comunidade, em seus conhecimentos e hábitos construídos, 

e o conhecimento acadêmico. A intervenção se deu por meio de visitas periódicas à 

comunidade, objetivando o convívio e uma visão íntima acerca de suas condições 

socioeconômicas. 

 A primeira ação ocorreu nos dias 2, 3 e 4 de maio, do presente ano, por meio da 

construção mútua da Oficina “Construção de Estratégias de Desenvolvimento Rural”, que 

tinha como pautas principais: 1) Compreender o Desenvolvimento Rural Pela Ótica da 

Comunidade Olho D’água dos Negros; 2) revisar e avaliar do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, de 2008 e 3) consolidar estratégias rurais locais. 

 Primeiramente, foram divididos os sujeitos locais em grupos de crianças, jovens e 

adultos. Foi predominante o contato do bolsista com o grupo de jovens, com os quais realizou 

atividades em grupo, juntamente com outros discentes e docentes, de modo a extrair da 

comunidade local sua percepção da própria realidade, de modo a traçar um perfil – 

percebendo potencialidades e fraquezas - e o impacto gerado pela implantação do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável, na região. 

 Utilizaram-se materiais diversos nas oficinas, como pincéis, canetas, cadernos, blocos, 

cartolina e fita adesiva, além de “notebooks”, gravadores, máquinas fotográficas e filmadoras. 

As informações foram captadas assim, em imagem, vídeo, áudio e documentos escritos. 

 O segundo encontro na comunidade ocorreu no dia 12 de julho do presente ano. A 

reunião ocorreu na Igreja, principal centro cultural e político local, teve a presença de dois 
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agrônomos de Parnaíba e foram discutidas práticas de produção agrícola orgânica. O método 

de ação se deu pela realização de uma palestra expositiva e explicativa, por parte dos 

agrônomos, tendo principal público alvo os  agricultores locais. O caráter expositivo se deu 

pela apresentação da temática da agricultura orgânica. Foi explicativa por apresentar os 

benefícios socioeconômicos e ambientais da utilização de  tal prática agrícola.  

 Os materiais utilizados nesse segundo momento foram o Data Show e um Notebook, 

por parte dos palestrantes. As informações foram registradas em filmagens, anotações e 

fotografias. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na ação realizada no mês de maio, percebeu-se a relevância de políticas de incentivo a 

fixação do homem no campo como fator para o desenvolvimento da comunidade, visto que a 

falta de empregos formais na localidade incide diretamente sobre o êxodo rural. Não obstante, 

há ocorrência de baixa ou não qualificação entre os jovens, de modo que se dificulta a 

dinamicidade da economia pelo trabalho e a agregação de valor em produção rural 

sustentável. Não menos importante, revelaram-se potencialidades locais como possíveis 

fontes de renda no quilombo, como o Casarão (símbolo da história da comunidade, antiga 

Casa Grande da fazenda, que pode ser utilizada como centro cultural, político e de apoio 

turístico, atraindo investimentos e consumo externo, para a comunidade). Assim, o 

desenvolvimento rural, pela ótica dos jovens da comunidade, ocorre pela fixação e integração 

do homem com as atividades camponesas, através da diversificação produtiva e acesso a 

políticas públicas de apoio, acarretando ganhos coletivos gerais. 

 A Casa dos Doces merece destaque por ser fonte sazonal de renda para a comunidade, 

pelo trabalho de um grupo organizado de mulheres doceiras as quais introduzem seu produto 

no mercado local e de cidades próximas. Representa ponto de apoio político e econômico 

entre o público feminino, na região. Os principais produtos trabalhados são o babaçu, caju e 

manga. 

 Dois Programas merecem destaque, no Plano de Desenvolvimento Sustentável. O 

primeiro, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, apresentou resultado 

parcialmente positivo, segundo constatado na visita à comunidade, pois houve estímulo 

limitado à agricultura familiar, porém, ausente política continuada não resultou nos objetivos 

previstos. O segundo, Programa de Melhoramento da Infraestrutura Social, apresentou 

resultados positivos, principalmente no que se refere a coleta seletiva dos resíduos sólidos e 
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construção de moradias com saneamento básico para a população. Há discordância local 

quanto à importância desse programa, pela rejeição de parte da comunidade às novas 

residências construídas, relativo aos pontos de higienização.  

 A prática é interessante economicamente, na medida em que sana solos e plantações 

danificadas, aumentando a produtividade dos mesmos, sem grandes variações nos custos 

fixos, e redução gradual do custo médio, no médio prazo. A comunidade possui produtos 

potenciais, como o próprio babaçu e o caju, de modo que é interessante a adequação produtiva 

como forma de aumentar a geração de renda local e promover melhores condições de vida 

pela preservação do meio ambiente. Os principais produtos cultivados em regiões adjacentes, 

os quais podem ser incorporados na comunidade são: feijão, macaxeira, mandioca, milho e 

mamão. O principal problema na introdução desses produtos no mercado é a alta quantidade 

de ofertantes concorrentes. A presença acadêmica junto a comunidade é importante no sentido 

de fornecer auxílio no que diz respeito ao controle de custos e diversificação na cadeira 

produtiva, de modo que possam diminuir preços relativos e ofertar produtos diferenciados, 

mais competitivos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Importante reafirmar o caráter de trocas da atividade em extensão. Os ganhos são 

mútuos na medida em que o conhecimento acadêmico perpassa as fronteiras da Universidade 

e alia-se ao conhecimento tradicional dos grupos com os quais se interage. 

 O discente, por meio das atividades realizadas junto à comunidade, pôde perceber suas 

principais potencialidades e limitações, diagnosticando e direcionando ações positivas no 

sentido de sanar possíveis gargalos.  

 Assim, através da coordenação de Oficinas e grupos a transmissão de conhecimentos 

se deu de modo a iluminar os membros locais quanto às possibilidades de ação, destacando-se 

as relativas à revitalização do Casarão e sistematização da produção na Casa do Doce, assim 

como a discussão acerca do modo de produção agrícola sustentável ambiental e 

economicamente, como produção orgânica familiar. 

 Estratégias importantes sugeridas pelo corpo acadêmico e pela própria comunidade 

dizem respeito principalmente à mobilização necessária local para revitalização do Casarão, 

como centro cultural e de geração e atração de renda, assim como formalização e 

sistematização da Casa dos Doces, de modo a organizar a produção e inserir o produto de 

maneira competitiva no mercado. 
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 Também objetiva-se aproximar os camponeses da comunidade acadêmica, buscando-

se, como dito anteriormente, limitar as fronteiras entre seu estilo de vida e os conhecimentos 

formais, enfocando a valorização de sua identidade, na promoção do etnodesenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMEX Página 137



REFERÊNCIAS 

 

BRUNDTLAND, G.H. et. al.Nosso Futuro Comum, 1988. Op. Cit. P 78. 

STAVENHAGEN, R. Anuário Antropológico 84: Etnodesenvolvimento: Uma Visão 

Ignorada no Pensamento Desenvolvimentista. Brasília: UnB, 1984. 

UFPI. Formulário-Síntese Da Proposta – Sigproj. Teresina, 2014. 

(http://www.bs.cca.ufsc.br/publicacoes/diagnosticoruralparticipativo.pdf, acesso em 10 

de outubro de 2014). 

IV SEMEX Página 138



Projeto cirandas de saberes & ideologia de desenvolvimento: dialogo com a ecologia 
política e a justiça ambiental. 

 

 

Marília Silva Costa¹; Ana Maria Ester Melo Moreira²; Ana Paula Menezes de Souza³ 

 

O presente trabalho relata a experiência do Projeto de Extensão Cirandas de Saberes 

desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí Campus Parnaíba, através do Núcleo de 

Estudos de Saúde Pública, na Comunidade Cajueiro no Projeto de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos do Piauí. Ao longo do desenvolvimento deste campo, surgiram leituras 

complementares e opostas a esta ideologia. Como o desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade, ecologia política e justiça ambiental. A metodologia utilizada foi a observação 

participante, onde há implicação existencial e política na realidade proporcionando ao 

observador conhecer, compreender e transformar junto aos atores da comunidade a realidade 

social. Assim a atuação do Projeto de Cirandas de Saberes tem buscado aprofundar junto com 

atores comunitários outras leituras de modelos de desenvolvimento como a sustentabilidade, a 

ecologia política e a justiça ambiental.  

Palavras-chave: Extensão; modelos de desenvolvimento; tabuleiros litorâneos; pesquisa 

participante; psicologia comunitária. 

Introdução 

O presente trabalho objetiva relatar a experiência do Projeto de Extensão Cirandas de Saberes 

desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) Campus Parnaíba através do Núcleo 

de Estudos de Saúde Pública na Comunidade Cajueiro no Projeto de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos do Piauí. Tal projeto é um empreendimento agroindustrial desenvolvidos com 

recursos do Governo Federal e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. 

Objetivando o crescimento da economia local parcerias do governo e iniciativa privada foram 

firmadas, assim o governo federal oferece incentivo a inciativa privada para que esta invista no 

projeto e ofereça à população produtos e serviços, isso por meio de organismos federais como 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco (CODEVASF) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

(RODRIGUES, 2012). De acordo com DONOCS (2014) o distrito de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos do Piauí – DITALPI foi criado o “para atender às necessidades de administração, 

organização, operação e manutenção do perímetro irrigado”.  
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Com relação à comunidade Assentamento Cajueiro, os relatos dos moradores declaram seu 

surgimento há dezoito anos, por meio de um processo de luta pela terra travada pelos 

movimentos sociais, em especial o MST (Movimento dos trabalhadores Sem Terra).  

O projeto Ciranda de Saberes parte então de uma perspectiva dialética da realidade, que permite 

compreender tanto a dinamicidade quanto o desvelar da realidade a partir de contradições que 

se apresentam na mesma permitindo um movimento de trazer para a realidade a materialidade 

dos acontecimentos e ressaltando tais contradições a partir da Educação Popular que configura-

se como um movimento contra hegemônico que busca a transformação da sociedade 

(VITÓRIA, 2012).  

Assim, dentro desta perspectiva o Projeto Cirandas de Saberes iniciou suas atividades com 

inserção comunitária no território, através de planejamento participativo, que é um evento no 

qual há a participação das pessoas e que estas apresentem sugestões sobre o planejamento 

(GANDIN, 2001) e aprofundou suas experiências no Estágio Interdisciplinar de Vivência – 

EIV.que segundo o portal da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, é um 

mecanismo pedagógico importante para auxiliar a formação profissional e crítica do estudante, 

tendo como bases teóricas - metodológicas os campos de conhecimento da saúde coletiva 

(PAIM, 2006; CAMPOS, 2006;) psicologia comunitária (MONTERO, 2003,2006; psicologia 

social (LANE, 1995) materialismo histórico dialético, Estado e sociedade, modelos de 

desenvolvimento (RIGOTTO, 2008) cidadania, trabalho, cultura, educação (STOTZ,2005), 

educação popular(FREIRE, 2005), pedagogia do Movimento Sem Terra e extensão 

popular(XIMENES, 2002; LINHARES, 2005; MOREIRA, 2006). 

De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida 

em 1987, que deu origem ao Relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável é aquele 

que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades”. A economia verde é um aprimoramento do conceito 

de desenvolvimento sustentável e apresenta baixas emissões de carbono, eficiência no uso de 

recursos e inclusão social (BERMANN; DINIZ, 2012). Esse modelo de desenvolvimento traz 

uma evolução na medida em que supre as necessidades que uma geração possui em termos de 

bem-estar sem comprometer as gerações futuras, ou seja, sem degradar os recursos naturais do 

ambiente que são essenciais à manutenção da vida humana.  A ideia de desenvolvimento por si 

só remete a capitalismo, pois traz a ideia de crescimento econômico vinculado ao lucro 

decorrente do trabalho do homem sobre a natureza. Ao incorporar o termo “sustentável”, esse 
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modelo de desenvolvimento impõe limites e considera tanto o desenvolvimento econômico 

como a preservação do meio ambiente (BASTOS, 2013). 

Ainda de acordo com Bastos (2013), devido a controvérsias sobre como um modelo 

poderia recorrer ao desenvolvimento e ao mesmo tempo ser sustentável, surge a ideia de 

sustentabilidade, que contempla à melhoria da qualidade da vida humana, proporcionalmente a 

preservação do ambiente. Esse modelo utiliza alternativas ambientalmente corretas, reduzindo 

riscos para a sociedade ao passo que viabiliza estratégias economicamente viáveis e produtivas. 

Já o conceito de Justiça Ambiental refere-se ao tratamento justo e a implicação efetiva 

dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou renda nas decisões sobre o acesso, 

ocupação e uso dos recursos naturais em seus territórios. (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA 

AMBIENTAL, s.d.). De acordo com Porto, Finamore (2012) a Justiça Ambiental nega a lógica 

do mercado, e reconhece a necessidade de promover o desenvolvimento, mas sem afetar o 

ambiente e a identidade da comunidade.  

Mediante a conceituação de Justiça Ambiental, torna-se relevante compreender o 

Desenvolvimentismo, este é identificado como a teoria econômica que está centrada 

no desenvolvimento econômico, tendo como base o processo de industrialização e 

infraestrutura, além de um intensifica intervenção do Estado, em detrimento do 

desenvolvimento social. Tal teoria foi uma resposta aos desafios e oportunidades que surgiram 

com a Grande Depressão dos anos 30 (Crise da economia americana) e está ligada às ideias 

trazidas pelo keynesianismo ( teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias 

do economista inglês John Maynard Keines, que defendia a ação do estado na economia com o 

objetivo atingir o pleno emprego). A onda desenvolvimentista teve o seu apogeu nas três 

décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra, com destaque para as políticas de 

implantação da indústria pesada nos principais países da América Latina. (CENTRO 

INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 

2006).  

Pode-se compreender então que questões de desenvolvimento sustentável, economia 

verde e Justiça Ambiental se configuram como arcabouços importantes que contribuem para a 

saúde de um coletivo, uma vez que Saúde Coletiva pode ser compreendida como sendo um 

campo de saberes e práticas que identificam à saúde como um elemento social, desta forma 

sendo de interesse público.  

A preocupação que se faz acerca da relação entre a comunidade Cajueiro e os Tabuleiros 

Litorâneos é a falta de conexão deste com a comunidade, de forma a proporcionar benefícios à 
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mesma, como a percepção de que a forma de agricultura utilizada nos tabuleiros não leva em 

consideração questões ambientais que promovam a autonomia e desenvolvimento da 

comunidade. 

O Presente estudo utilizou a pesquisa qualitativa, esse instrumento metodológico 

permite ao pesquisador uma maior abrangência da realidade social na qual a comunidade está 

inserida, visto que essa dimensão tem fatores que não podem ser mensurados e/ou 

quantificados. Inicialmente esse tipo de abordagem qualitativa era utilizada pela sociologia e 

antropologia, mas nos últimos anos ganhou espaço nas áreas de Psicologia, Educação e 

Administração de empresas. Segundo Flick (2009) a pesquisa qualitativa vai permitir uma visão 

mais ampla dos fenômenos sociais, buscando entender, descrever e explicar essa realidade de 

diversas maneiras. 

A metodologia utilizada foi de pesquisa ação, essa proposta metodológica conceituada 

por Thiollent, mostra que:  

A pesquisa ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 

os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo. (THIOLLENT,1985. p 14).  

A pesquisa ação possibilita o encontro entre o saber popular e o saber acadêmico 

onde todos os atores envolvidos no processo constroem conhecimento, dessa forma a pesquisa 

e a intervenção ficam interligadas. Para desenvolvimento dessa metodologia no primeiro 

momento foram realizadas visitas comunitárias, com o objetivo de mobilizar a comunidade para 

participar das rodas de conversas e a interação com os pesquisadores, permitindo uma troca de 

conhecimentos que enriquecem ambas as partes. 

Partido do pressuposto que a estratégica metodológica da pesquisa ação leva o 

pesquisador ser um observador participante do processo, assim utilizou-se também o referencial 

da observação participante, dessa forma a pesquisa qualitativa ganha instrumentação necessária 

para sua coleta de dados. Ao observar a realidade de uma comunidade é proporcionado ao 

observador conhecer e compreender como ocorre a dinâmica de vida das pessoas daquele 

espaço, como os acontecimentos e situações cotidianas são interpretadas por elas. Assim, ao 

observar esses fenômenos o pesquisador ganha uma noção real da relação do observado com o 
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seu ambiente. Esse referencial da observação participante permite apreender a grandeza 

objetiva e subjetiva da realidade concreta.Com o intuito de trabalhar a dimensão coletiva nessa 

pesquisa utilizou-se a coleta de dados. Para Angrosino (2009) independentemente dos 

interesses de um etnógrafo na análise de seus dados ele deverá sistematizar seu trabalho para 

sustentar da melhor maneira seus argumentos. No primeiro momento nossa coleta de dados foi 

feita através de entrevistas realizadas pela dimensão de direito a saúde, posteriormente com 

criação de grupos e roda de conversa em pontos estratégicos da comunidade, visando 

proporcionar voz e vez a todos os atores evolvidos no processo. Todo o material coletado nesses 

diversos momentos foi registrado através de imagens e relatório escrito nos diários de campo, 

isso nos proporcionou mais elementos para a nossa pesquisa. 

 A pesquisa passa por diversas etapas e chega o momento de nos questionarmos o 

que faremos com os dados coletados, como proceder diante de tantas informações. Angrosino 

(2009) pontua que existem duas formas principais de análise de dados, a saber  “a análise 

descritiva é o processo de tomar o fluxo de dados e decompô-lo em suas partes constitutivas; e 

análise teórica é o processo de descobrir como aquelas partes componentes se encaixam”(p.90). 

Análise e discussão dos resultados 

Buscando capturar quais modelos de desenvolvimento estão presentes na realidade da 

comunidade do cajueiro, fazendo uso da análise descritiva, percebeu-se que um tema recorrente 

na fala dos moradores da comunidade do assentamento Cajueiro, era sobre os motivos pelos 

quais eles estavam juntos lutando pela terra, mas que nos dias atuais muitos deixaram sua 

identificação com a terra e passaram a trabalhar no Perímetro Irrigado dos Tabuleiros 

Litorâneos, passando de cuidadores e cultivadores da terra para colhedores de frutas. 

Como nossa pesquisa conta com a metodologia de observador participante, nossa 

conduta ética deve está sendo sempre cuidadosamente refletida, visto que o contato direto com 

a comunidade nos coloca em uma posição onde devemos exercer uma postura ética que 

necessita de uma vigilância e cuidado com as informações coletadas em campo, exigindo de 

todos um compromisso de privilegiar os espaços protegidos onde os dados serão discutidos com 

os demais integrantes da pesquisa. 

Grande parte das famílias que atualmente residem na comunidade Cajueiro trabalham para o 

Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos, como referido anteriormente, e que devido ao 

perímetro está voltado para o agronegócio, modelo desenvolvimentista, que visa à alta 
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produtividade do mercado sem que, paralelamente, atenda às necessidades da comunidade que 

lhe presta o serviço, afeta a comunidade na medida em que a mesma depende dos serviços 

propostos pelos tabuleiros como único subsídio para o sustento, desenvolvendo assim uma 

relação de dependência com os tabuleiros. De acordo com relato de muitos moradores o 

trabalho desenvolvido por eles no perímetro é por vezes exaustivo e não condiz com a 

remuneração. E ainda que muitos trabalhadores adquirem doenças no contato com alguns 

produtos, e que não recebem a assistência necessária para sanar estes problemas.  

Como dito anteriormente a comunidade, encontra-se totalmente descoberta pelas políticas 

sociais e tem perdido muito da sua identidade com o movimento MST, assim como com as 

práticas coletivas da comunidade, colocando-se, portanto, numa situação de submissão ao 

perímetro, já que as poucas pessoas que ainda trabalham com a agricultura familiar na 

comunidade não conseguem obter o lucro necessário. Ou seja, não há políticas públicas que 

incentivem o desenvolvimento da agricultura de subsistência, reafirmando o modelo 

desenvolvimentista atuante no território.  

Considerações Finais 

A partir disto, o Projeto de Extensão Cirandas de Saberes tem buscado atuar na comunidade 

através dos grupos geracionais: crianças, adolescentes e adultos, buscando facilitar os processos 

produtivos do território a fim de que a população desperte para a produção a partir dos subsídios 

existentes dentro do assentamento, promovendo uma agricultura de subsistência que favoreça 

a comunidade. O trabalho se torna desafiante na medida em que, como já foi citado, as pessoas 

estão dispersas do sentido de comunidade que luta junta por seus direitos frente ao Estado. De 

certa forma, o trabalho no perímetro irrigado desperta nos trabalhadores um sentimento de 

comodismo diante das necessidades da comunidade, e esse é um dos fatores presentes no 

modelo do agronegócio.  
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Resumo 

O manejo florestal sustentável contribui para a manutenção e utilização de maneira 

adequada da cobertura florestal e favorece o desenvolvimento de técnicas de análises quali-

quantitativas nas decisões sobre composição, estrutura e localização de uma floresta, de 

maneira que ela forneça benefícios ambientais, econômicos e sociais, na quantidade e na 

qualidade necessária, buscando manter a diversidade e a sustentabilidade da floresta. Dessa 

forma, o presente trabalho almejou sensibilizar moradores do assentamento rural Brejo dos 

Altos sobre os benefícios da adoção de um plano de manejo florestal sustentável. O trabalho 

dividiu-se em três etapas, na primeira foi realizado o contato inicial com os assentados rurais, 

na segunda foi realizado o mapeamento da possível área para manejo florestal, e por fim a 

realização de uma oficina de sensibilização sobre importância das práticas do manejo florestal 

sustentável. Após o debate realizado na oficina não houve adesão da maioria dos produtores 

rurais à ideia de um plano de manejo florestal sustentável para o assentamento, muitos 

concluíram que o retorno econômico era pouco e só seria adquirido em longo prazo, e, 

portanto não seria uma atividade viável para o assentamento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Plano de Manejo Florestal, Caatinga.  

 

Introdução 

A caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o equivalente 

a 11% do território nacional (MMA, 2014). Este bioma é de extrema importância ecológica 
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para a população do semiárido, porém com o nível de alteração a que já está submetida, 

justifica-se a preocupação com a biodiversidade desse ecossistema, tornando-se necessário a 

realização de estudos que forneçam subsídios para a implementação de projetos de 

conservação (PEREIRA, 2000).  A caatinga tem um imenso potencial para a conservação de 

serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, se bem explorado, será decisivo 

para o desenvolvimento da região e do país. A biodiversidade da caatinga ampara diversas 

atividades econômicas voltadas para fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos 

ramos energéticos, farmacêuticos, cosméticos, químicos e alimentícios. 

O manejo florestal sustentável contribui para a manutenção e utilização de maneira 

adequada da cobertura florestal e favorece o desenvolvimento de técnicas de análises quali-

quantitativas nas decisões sobre composição, estrutura e localização de uma floresta, de 

maneira que ela forneça benefícios ambientais, econômicos e sociais, na quantidade e na 

qualidade necessária, buscando manter a diversidade e a sustentabilidade da floresta. 

De acordo com o Decreto nº 6.874 de 5 de junho de 2009, considera-se manejo 

florestal comunitário e familiar a execução de planos de manejo realizada pelos agricultores 

familiares, assentados da reforma agrária e pelos povos e comunidades tradicionais para 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 

sustentação do ecossistema (BRASIL, 2009). 

Segundo Oliveira et al. (2004) ao se desenvolver um processo de sensibilização para o 

uso dos recursos florestais, promove-se de forma participativa discussão preliminar sobre o 

uso sustentável da floresta, fortalecendo uma capacidade organizativa entre assentados na 

tomada de decisões para se implementar o modelo do manejo florestal comunitário. Portanto, 

objetivou-se neste trabalho sensibilizar Os moradores do assentamento rural Brejo dos Altos 

sobre os benefícios do emprego de um plano de manejo florestal sustentável, contribuindo 

para a manutenção e utilização de maneira adequada da cobertura florestal. 

 

Métodos 

  O assentamento rural Brejo dos Altos está localizado no município de Bom Jesus, 

Piauí, Brasil, coordenada geográfica 573391E e 9014454N (Zona 23L, Datum WGS84). Esse 

assentamento é recente e há pouco tempo tiveram a instalação de uma rede de energia elétrica. 

Vivem aproximadamente 22 famílias no local, sendo que a maioria trabalha na própria terra 
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para subsistência. O acesso a cidade é difícil, visto estarem a aproximadamente 34 

quilômetros de distância da cidade de Bom Jesus, a estrada de ligação é de terra e em más 

condições, o que dificulta muitas vezes a fixação dos jovens na área. 

O projeto “Sensibilização e proposta de implantação do manejo florestal comunitário 

em um assentamento rural localizado em Bom Jesus, PI” foi idealizado em 2014 por 

professores e alunos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) / Campus Prof.ª Cinobelina 

Elvas. A UFPI possui um grupo de estudo denominado Laboratório de Estudos Rurais 

(Laboer), do qual o projeto acima citado faz parte. 

  O contato inicial com a comunidade se deu por meio de uma visita realizada no dia 

30/04/2014 com a presença apenas dos coordenadores do projeto e do presidente da 

associação e alguns assentados. Nesse primeiro encontro foi discutida a possibilidade da 

realização do projeto em parceria com a comunidade. De antemão o presidente se prontificou 

em conversar com os assentados e marcar uma reunião para que os envolvidos no projeto se 

apresentassem e explicassem o intuito do mesmo. 

 O segundo encontro se deu no dia 14/05/2014, com a ida dos estudantes e da 

coordenadora para um bate papo informal com a comunidade. Ficou decidido que antes da 

reunião com todos os assentados, seria feito o reconhecimento da área passível de manejo 

florestal. Tal mapeamento da área foi feita no dia 24/05/2014, com a participação de um aluno 

e alguns dos assentados que o acompanhou durante a medição da área. Utilizou-se para o 

mapeamento um GPS e-TREX Garmin, e o mapa foi confeccionado no software TrackMaker, 

totalizando uma área de 248 hectares passíveis de manejo florestal. 

  A Oficina de Sensibilização para o Manejo florestal da Caatinga no assentamento rural 

Brejo dos Altos ocorreu no dia 08/06/2014, em que se teve a participação de 

aproximadamente 25 pessoas da comunidade, sendo um grupo composto por homens, 

mulheres e crianças. Foram apresentados os conceitos técnicos do manejo florestal, bem como 

as etapas a serem seguidas caso ocorresse à adoção do manejo, além de uma dinâmica inicial 

em que cada pessoa se apresentava e se referia como uma árvore (Ex: meu nome é João, mas 

pode me chamar de ipê, pois é uma árvore frondosa e de madeira nobre). Discutiu-se sobre os 

benefícios em se preservar a caatinga e os possíveis lucros que a comunidade teria com a 

adoção do plano de manejo e a consequente venda de madeira para lenha e carvão legalizada. 

Palestras incentivadoras foram proferidas por acadêmicos dos cursos de Engenharia 

Florestal e Agronomia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e por professores da mesma 
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instituição, em que foi explanado a importância e benefícios do Manejo Florestal Sustentável, 

as burocracias para se realizar o mesmo, o mercado de consumo de madeira na região, e 

foram ouvidas as opiniões dos assentados numa conversa informal.  

  

Resultados e Discussão 

A oficina teve a participação de crianças, mulheres e homens, que participaram 

ouvindo e dando opiniões sobre os diversos assuntos abordados. 

Devido a divergência de opiniões entre os moradores sobre os benefícios e 

importância do Manejo Florestal Sustentável durante todo o andamento do projeto, o 

resultado não foi como o esperado, uma vez que a ideia inicial era concretizar a adoção do 

plano de manejo florestal comunitário para o assentamento. 

Muitos moradores alegaram que a área delimitada para manejo não possuía madeira 

suficiente, mesmo com a imagem de satélite e relatos do estudante de que a área possuía sim 

potencial madeireiro e tanto como potencial não madeireiro. 

 Segundo Francelino et al. (2003) os recursos florestais da caatinga são fundamentais 

para a sobrevivência econômica e social dos assentamentos, principalmente no caso daqueles 

que não possuem muitas alternativas de ocupação da mão de obra. O mesmo autor afirma que 

os principais meios de utilização não comerciais dos recursos florestais por parte dos 

assentados podem ser por fontes energéticas, como o uso da lenha para o uso doméstico, 

pastagem natural para o uso da pecuária e infraestrutura, em que se retira a madeira para 

diversos fins como mourões construções de casas e etc. Os autores ao estudarem a 

contribuição da caatinga na sustentabilidade de projetos de assentamentos no estado do Rio 

Grande do Norte afirmaram que tal atividade deveria servir apenas como complemento a 

renda familiar, devido à baixa rentabilidade da exploração dos recursos florestais da caatinga, 

e ainda por existir outras atividades alternativas com uma rentabilidade maior em curto prazo, 

corroborando com as exclamações de alguns assentados de Brejos dos Altos. Porém, muitos 

moradores foram sensibilizados para a importância da caatinga e a fragilidade em que o 

bioma se encontra com exponencial perda de território e a importância da sua biodiversidade.  

  Para Medina e Pokorny (2011) existem diferentes meios externos buscando apoiar os 

assentamentos a estabelecerem sistemas de manejo florestal comunitário (MFC) para a o uso 

alternativo da madeira. No entanto, não existe ainda uma avaliação da viabilidade financeira 
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dos modelos propostos. No estudo dos autores supracitados, feito com oito iniciativas de 

MFC, revelou que a viabilidade financeira dos modelos já existentes ainda era limitada. 

Afirmando que a implementação deste tipo de empreendimento existe riscos associados ao 

alto investimento aplicado para subsidiar as atividades relacionadas ao mesmo.  

  Grande parte dos assentados do Brejo dos Altos não concordaram com a adoção de um 

plano de manejo para a área, pois tal atividade não lhes trariam benefícios, alegando que com 

o ciclo de quinze anos exigidos por lei, eles ficariam muito tempo com a terra “parada”, 

ficando a dúvida se essa espera seria rentável para o assentamento. Outros alegaram que por 

não ser uma área cercada com aceiros poderia acontecer algum incêndio que não fosse 

previsto, fato comum na região, o que comprometeria o processo de produção do manejo 

florestal. Porém, para Francelino et al. (2003) a realização de um plano de manejo deve ser 

realizado questionários e orçamentos no qual inclui os valores de inventário florestal, aceiros 

e todas as despesas previstas no decorrer do empreendimento, que devem ser analisadas 

descritivamente, e através destas, realiza-se uma simulação de como seria o retorno 

econômico envolvendo tanto o plano de manejo como a de alguns produtos florestais não 

madeireiros obtidos nos assentamentos. 

Mesmo sendo explicado na palestra de sensibilização o processo da realização do 

plano de manejo, alguns disseram que na área não teria madeira suficiente para um retorno 

financeiro em prol da comunidade quando fosse calcular os custos e receitas obtidas com a 

venda da madeira, sendo que a atividade de inventário florestal não foi realizada e assim não 

se sabe ao certo a quantidade de madeira disponível na área. Um exemplo de viabilidade 

econômica de um projeto de manejo comunitário no semiárido pernambucano (SILVA et al., 

2009) foi apresentado, mostrando um retorno econômico positivo para o assentamento em 

questão.  

Por fim, após ampla discussão o que sobressaiu como opinião conjunta era de que se o 

INCRA liberasse a escritura da terra para cada um deles e a mesma não fosse mais da União, 

eles teriam outras pretensões para o uso da terra. Como citado por Araújo et al. (2009), ao 

realizarem um estudo preliminar do potencial para plano de manejo florestal sustentado em 

projetos de assentamento do INCRA, os assentamentos também desconsideraram a atividade 

florestal como alternativa produtiva, preferindo investir no meio tradicional (pecuária, 

agricultura), porém com uma diferença, o principal motivo dessa rejeição ao plano de manejo 
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seria a falta de áreas coletivas para a atividade, algo que não é um empecilho no assentamento 

Brejo dos Altos. 

 

Considerações finais 

Em decorrência do que foi proposto e debatido na oficina, não houve adesão da 

maioria dos associados do Assentamento Brejos dos Altos a iniciativa de um Plano de Manejo 

Florestal Sustentável, alegando que o retorno financeiro só é adquirido em longo prazo, e que 

tal atividade não seria viável economicamente para a comunidade. 
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Resumo: As algas arribadas são reflexos de algumas condições ambientais como correntes e 

ventos, constituindo um imenso tapete verde que lá permanecem formando uma grande massa 

no litoral prejudicando o ambiente. A presente pesquisa teve por objetivo aplicar, em cultivo 

de alface (Lactuca sativa L.) cultivar CV1-Mônica SF31, o adubo orgânico formulado a partir 

de algas arribadas coletadas na praia do Coqueiro/PI, utilizando-se, técnicas de compostagem. 

Foram realizados, paralelamente, a avaliação da biomassa algal arribada e a determinação dos 

parâmetros físico-químicos do solo e do adubo orgânico e biométricos do cultivar utilizado. A 

pesquisa de campo teve a duração de 11 meses. A compostagem foi elaborada na UFPI, 

utilizando-se, além das algas arribadas selecionadas, folhas secas, esterco equino e resíduos 

orgânicos. Após o tempo de compostagem, o adubo orgânico resultante foi aplicado em 

culturas de hortaliças. Foram realizados acompanhamentos analíticos de amostras do solo 

através da medição do pH e Temperatura. O cultivo experimental foi acompanhado por 15 

dias, onde foram realizados o monitoramento biométrico das alfaces, tais como número de 

folhas. Com esse trabalho recomenda-se, que seja realizado um acompanhamento completo 

do ciclo de maturação da alface, Lactuca sativa L. cultivar CV1-Mônica SF31, utilizando-se o 

adubo orgânico resultante da compostagem, para que se possa comprovar a eficiência do 

composto elaborado com algas arribadas. 

 

Palavras chaves: algas marinhas, compostagem, cultivo de alface 

 

Introdução 

O vocabulário inglês “compost”, segundo Kiehl (1985), deu origem a palavra 

composto para indicar o fertilizante e aos termos “compostar” e “compostagem” para indicar 

a ação ou ato de preparar o adubo (RUSSO, 2003). Existem várias definições para a 

compostagem sendo um processo que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas 
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características (CHAVES, 2003). Pode ser definido como decomposição aeróbia de materiais 

orgânicos, tais como, estrume, folhas, papel e restos de comida promovida por milhões de 

microrganismos do solo que tenha na matéria orgânica sua fonte de energia, nutrientes 

minerais e carbono para as plantas (RUSSO, 2003). 

Bezerra (2008) indica que uma alternativa viável para a formação de adubo 

organico seria o aproveitamento de algas arribadas que, muitas vezes são incineradas ou 

enterradas pelas prefeituras locais devido ao mau cheiro que provocam pela deterioração da 

matéria orgânica, afastando desta forma os usuários dos ambientes costeiros.  

A aplicação do adubo orgânico resultante da compostagem pode ser realizada em 

culturas rápidas de vegetais e, segundo Nakagawa et al. (1993), o uso da alface é uma 

alternativa por ser uma hortaliça tradicionalmente cultivada por pequenos produtores, o que 

lhe confere grande importância econômica e social, sendo fator significativo fator de 

agregação do homem do campo. 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar o aproveitamento de algas arribadas 

depositadas no litoral piauiense, para a formulação de adubo orgânico utilizando-se, técnicas 

de compostagem, com a finalidade de sua aplicação em cultivo de alface (Lactuca sativa L.) 

cultivar CV1-Mônica SF31. 

 

Material e Métodos 

 As coletas das algas marinhas arribadas foram realizadas na praia do Coqueiro no 

município de Luis Correia região norte do estado do Piauí situada a 02° 56’ 01’’ S e 41° 26´ 

30’’, usando-se quatro transectos (3m x 2m), aleatoriamente plotados paralelamente a linha 

d’água, no interior dos quais foram escolhidos casualmente um ponto de coleta. As algas 

foram então retiradas manualmente, colocadas em saco de polietileno contendo água do mar 

e, encaminhadas ao Laboratório de Tecnologia do Pescado/LATEP/UFPI.  

 Para formulação do composto, além das algas arribadas selecionadas, foram 

utilizadas folhas secas colhidas no Campus de Parnaíba; esterco equino previamente curtido e 

fornecido por um produtor da região, além de resíduos orgânicos gerados pelo Restaurante 

Universitário/RU/UFPI. Na formação da compostagem as algas e as folhas foram 

devidamente trituradas em forrageira agrícola (YAMAHA). O esterco curtido e os resíduos do 

RU foram adicionados da mesma forma em que foram adquiridos. Foram realizadas aberturas 

de covas com 0,80 cm de profundidade e 0,60 cm de largura. Antes de adicioná-los ás covas 

IV SEMEX Página 154



foram realizadas análises de pH e Umidade dos materiais acima descritos.  Os materiais 

como: algas, folhas, resíduos e areia, foram colocados em formas de medas (camadas) com 

proporção de: 18% resíduos do RU, 26% esterco equino, 27% folhas secas e 29% algas 

arribadas, sendo que por ultimo foram cobertos com areia.  

O processo de compostagem foi completado em 18 dias. Diariamente foi 

observada a temperatura do material compostado nas covas, sendo realizada a aeração e a 

irrigação de forma que o solo apresentasse uma umidade em torno de 70%. Do inicio ao final 

da compostagem foram analisados os valores de pH e a umidade do solo. Após o tempo de 

compostagem, o adubo orgânico resultante foi aplicado em culturas de hortaliças. Foi formada 

uma parcela experimental de 2,0m x 1,0m, e uma testemunha (com adubo comercial), onde 

foram plantadas mudas de alface, (Lactuca sativa L.), com espaçamento de 25 cm x 25 cm. 

O cultivo experimental foi acompanhado por 15 dias, onde foram realizados o 

monitoramento biométrico das alfaces, tais como número de folhas, ganho de peso e 

produtividade (g m-2) (VILLAS-BÔAS et al. 2004) Para o monitoramento do solo foram 

realizadas análises de pH, umidade, (SANTOS, 2004). Para as medições finais das alfaces 

após 15 dias utilizou-se o paquímetro e para o peso utilizou-se a balança analítica. 

Foram realizados acompanhamentos analíticos de amostras do solo através da 

medição do pH e Temperatura. Estas analises foram realizadas em triplicata com uma 

repetição, para o calculo da Umidade utilizou-se os critérios adotados pelo Instituto Adolfo 

Lutz (1985).  Para a metodologia estatística aplicada ao projeto, realizou-se a análise 

descritiva das variáveis observadas na pesquisa. Os dados foram tratados por comparação de 

médias, através da análise de variância (ANOVA), fator único sem repetição, para um nível 

de significância de p< 0,05%.  

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 pode-se observar o acompanhamento físico-químico dos materiais 

utilizados na elaboração do composto orgânico. Foram observadas diferenças significativas 

(p<0,05%) entre os parâmetros físico-químicos observados entre os distintos materiais 

aplicados na elaboração do composto orgânico da presente pesquisa (Tabela 1). No entanto os 

valores de pH indicados para esterco equino (7,49), algas arribadas (7,43) e folhas (8,13) 

foram estatisticamente semelhantes.  
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Os padrões físico-químicos observados no decorrer de 15 dias de elaboração da 

compostagem, utilizando medas contendo algas arribadas coletadas na Praia do Coqueiro/PI, 

encontram-se discriminados na Tabela 2. Os dados discriminados na Tabela 2 indicam não 

haver diferenças estatísticas entre os padrões físico-químicos (pH e temperatura) do solo em 

função do tempo de observação. Muito embora a tendência desse comportamento possa 

permitir a identificação de uma sutil diminuição na temperatura após o sétimo dia de 

observação (de 31,54°C para 30,02°C). Isso pode ser devido ao aumento das reações químicas 

entre os compostos orgânicos nas primeiras etapas da compostagem. 

Na Tabela 3 pode-se observar acompanhamento físico-químico do solo, em 

função da adubação aplicada nos tempos estipulados de observação. Foi observada diferença 

significativa (p<0,05%) entre os parâmetros físico-químicos do solo submetido a dois 

tratamentos de adubação durante o tempo de 15 dias de observação, exceto para os padrões de 

pH no tempo final de observação, com valores de 7,70 no solo com adubo comercial e 7,25 

para aquele utilizando adubo orgânico resultante da compostagem com algas marinhas 

arribadas. No entanto foi verificado no tempo inicial (T1) um valor de pH alcalino (8,21) no 

solo adubado com a compostagem elaborada na presente pesquisa. 

Macedo (2012) informa que o pH e umidade muito baixos ou muito altos reduzem 

ou até inibem a atividade microbiana na compostagem. Nesse sentido explica Haug (1993), 

que esse comportamento deve-se a utilização de misturas com pH próximo da neutralidade no 

início da compostagem (fase mesófila).  

Na Tabela 4 pode-se observar uma comparação com o desenvolvimento das 

alfaces nos dois tipos de adubação. A pesquisa demonstrou não haver diferença significativa 

entre os pesos nos dois tratamentos, no comprimento houve um aumento de 4,1 mm no adubo 

orgânico e em relação a quantidade de folhas o adubo orgânico teve uma média de 4,70 e o 

adubo comercial uma média de 3,90. Porto et al. (1999), trabalhando com fontes de matéria 

orgânica na produção de alface observaram que o diâmetro e o número de folhas aumentaram 

com as doses de matéria orgânica. Dessa forma, comportamento semelhante foi verificado na 

presente pesquisa, apesar de não ter sido foco deste trabalho, certamente as propriedades do 

solo estão diretamente envolvidas na resposta positivo desta pesquisa. 

Araújo (2013) informa que produtos à base de algas marinhas são capazes de atuar 

como condicionadores de solo e complemento nutricional e ainda atuam como estimuladores 

de crescimento e de defesa vegetal. Neste sentido os resultados apresentados na presente 
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pesquisa podem ser explicados, provavelmente, pelo efeito desse tipo de matéria orgânica 

sobre as propriedades do solo, resultando em melhor desenvolvimento das alfaces em função 

da maior disponibilidade de nutrientes revelados pelo tratamento com adubo orgânico. 

Os resultados acima descritos refletem dados de apenas 15 dias de cultivo, tempo 

esse em que o cultivar utilizado ainda apresentava-se em crescimento, uma vez que a alface 

requer cerca de 4 meses para chegar a maturação e assim poder ser colhida. Desta forma 

sugere-se que seja realizado um acompanhamento completo do ciclo de maturação desta 

hortaliça, para que se possa comprovar a eficiência do composto elaborado com algas 

arribadas. 

 

Conclusão 

As alfaces cultivadas durante 15 dias submetidas ao adubo orgânico, resultante da 

compostagem elaborada com algas marinhas arribadas, exibiram maior comprimento e 

número de folhas do que as cultivadas com adubo comercial. 

Recomenda-se, com base nesta pesquisa, que seja realizado um acompanhamento 

completo do ciclo de maturação da alface, Lactuca sativa L. cultivar CV1-Mônica SF31, 

utilizando-se o adubo orgânico resultante da compostagem, para que se possa comprovar a 

eficiência do composto elaborado com algas arribadas. 
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Tabelas 

 

Tabela 1: Resultados médios (por peso úmido) do acompanhamento físico-químico dos 

materiais utilizados na elaboração do composto orgânico 
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Discriminação Parâmetros observados 

Umidade (%) pH 

Esterco equino 2,26a 7,49a 

Algas arribadas 68,98b 7,43a 

Folhas 1298c 8,13a 

Restos orgânicos do RU 65,81d 2,73c 

 

Tabela 2: Acompanhamento dos padrões físico-químicos do solo no decorrer da elaboração 

da compostagem. 

Tempo de observação pH T Cº 

0-7 dias 6,58 31,54 

8-15 dias 6,57 30,02 

 

Tabela 3: Resultados médios (por peso úmido) do acompanhamento físico-químico do solo, 

em função da adubação aplicada nos tempos estipulados de observação. 

Tratamentos Tempo de observação (dias) 

T1 T15 

Umidade (%) pH Umidade (%) pH 

Adubo comercial 10,66a 6,62a 5,82a 7,70a 

Adubo orgânico c/ 

algas 

37,02b 8,21b 3,18b 7,25a 

 

Tabela 4: Acompanhamento biométrico da alface (Lactuca sativa L.) cultivar CV1-Mônica 

SF31 no decorrer de 15 dias de observação  

Biometria Tratamentos 

Adubo comercial Adubo orgânico 

Peso (g) 0,036a 0,06a 

Comprimento (mm) 35,35b 39,6c 

Número de folhas 3,90d 4,70e 
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