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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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Resumo 

A decomposição é o processo de transformação da matéria orgânica em minerais, 

que podem ser assimilados pelas plantas para a produção de matéria viva, fechando assim os 

ciclos biogeoquímicos. Este processo, não só fornece aos ecossistemas os compostos 

necessários ao desenvolvimento dos produtores primários, mas liberta-o igualmente de 

material que, se acumulado, poderia prejudicá-lo. Desta forma foi utilizada nesse trabalho 

para o estudo de decomposição foliar a planta jatobá (Hymenaea courbaril L.). Tendo como 

objetivos analisar a ação do processo de decomposição de folhas de Hymenaea courbaril L. 

enterradas no solo em três diferentes estados de maturação durante um período de três meses, 

como também os fatores que influenciam a velocidade deste processo; observando a taxa de 

degradação das folhas de Hymenaea courbaril L. e procurando identificar quais foram os 

possíveis fatores bióticos e abióticos que influenciaram na velocidade de degradação das 

folhas. O estudo foi desenvolvido em um campo aberto localizado no estacionamento do 

Centro de Ciências da Natureza II no Campus Ministro Petrônio Portella da Universidade 

Federal do Piauí durante um período de três meses. Com a realização deste estudo pode-se 

concluir que a decomposição se tornou mais eficiente em folhas secas, o que se torna 

contraditório, pois esperava-se que as folhas verdes, que apresentavam maiores índices de 

água e celulose, seriam as que mais sofressem com o processo de decomposição, devido ao 

fato dos microorganismos necessitarem de alimento nessa condição. 

Palavras-Chave: Decomposição; Folhas; Hymenaea courbaril L; Solo. 
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Introdução  

Em ecologia, decomposição é o processo de transformação da matéria orgânica 

em minerais, que podem ser assimilados pelas plantas para a produção de matéria viva, 

fechando assim os ciclos biogeoquímicos. Este processo, não só fornece aos ecossistemas os 

compostos necessários ao desenvolvimento dos produtores primários, mas liberta-o 

igualmente de material que, se acumulado, poderia prejudicá-lo. 

A decomposição dos animais e plantas mortos, ou suas partes, dos dejetos ou 

outras excreções dos animais e de restos de comida é um processo complexo. Nos tecidos dos 

organismos mortos inicia-se a autólise das células pelas enzimas contidas nos lisossomos. 

Esses tecidos são ainda triturados e parcialmente consumidos pelos detritívoros. A parte não 

consumida ou que não faz parte da alimentação desses animais é então atacada por vários 

tipos de bactérias; as partes interiores, onde não existe oxigênio livre, são consumidas por 

bactérias anaeróbicas, causando a putrefação, que resulta em aminas. Finalmente, intervêm as 

bactérias mineralizantes (decompositores) que transformam as moléculas orgânicas libertadas 

em água, dióxido de carbono e sais minerais. Estes processos dependem de muitos fatores 

bióticos e abióticos, como a abundância e tipos de decompositores no biótopo, a umidade, a 

temperatura e outros. 

Os nutrientes absorvidos anualmente em sistemas florestais são em grande parte 

resultantes do processo de decomposição da folhada, o que confere a este processo um papel 

fundamental no fluxo de nutrientes para o solo, na transferência de energia entre plantas e 

solo e no funcionamento destes sistemas, em particular em solos de baixa fertilidade. A 

quantidade de folhada produzida e a taxa de liberação de nutrientes durante do processo de 

decomposição condicionam em grande parte o fluxo de nutrientes, onde a decomposição é 

muito dependente da atividade biológica, por seu lado condicionada, entre outros fatores, 

pelas condições climáticas, pela composição química e estrutural da folhada e pela 

disponibilidade de nutrientes no meio. 

Onde POLUNIN (1982) afirma que, a decomposição ocorre através da 

fragmentação mecânica seguida de colonização ou utilização direta de matéria orgânica 

particulada ou dissolvida por microrganismos. Desta forma, o processo de decomposição 

envolve basicamente duas etapas: (1) perda de peso rápida - comandada por processos físico-

químicos e causada por lixiviação; e (2) perda de peso lenta - resultante da ação de processos 
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biológicos que envolvem fragmentação mecânica e degradação de compostos estruturais por 

fungos e bactérias. E segundo MATOS et al. (2007), esse processo é regulado, 

principalmente, por três grupos de variáveis: a natureza da comunidade decompositora, as 

características do material orgânico que determinam sua degradabilidade e as condições 

físico-químicas do ambiente, as quais são controladas pelo clima e pelas características locais. 

Desta forma foi utilizada para o estudo de decomposição foliar a planta jatobá 

(Hymenaea courbaril L.), também chamada jatobá da mata, jataí, jutaí e pão-de-ló-de-mico, é 

uma árvore originalmente encontrada na Amazônia e Mata Atlântica brasileira, onde ocorre 

naturalmente desde o estado do Piauí até o norte do Paraná, na floresta latifoliada 

semidecidual. No cerrado, ocorre à espécie H. stigonocarpa, também conhecida como jatobá. 

Onde o presente trabalho teve como objetivos analisar a ação do processo de 

decomposição de folhas de Hymenaea courbaril L. enterradas no solo em três diferentes 

estados de maturação durante um período de três meses, como também os fatores que 

influenciam a velocidade deste processo; observando a taxa de degradação das folhas de 

Hymenaea courbaril L. e procurando identificar quais foram os possíveis fatores bióticos e 

abióticos que influenciaram na velocidade de degradação das folhas. 

 

Métodos 

O estudo foi desenvolvido em um campo aberto localizado no estacionamento do 

Centro de Ciências da Natureza II no Campus Ministro Petrônio Portella da Universidade 

Federal do Piauí durante um período de três meses, onde as folhas de Hymenaea courbaril L. 

foram enterradas no dia 18 de novembro de 2013 e no dia 17 de fevereiro de 2014 foi feita a 

última retirada das folhas.  

E para a execução de tal experimento foram coletas 27 folhas de Hymenaea 

courbaril L., sendo que nove folhas eram verdes, nove folhas amareladas e nove folhas secas. 

Posteriormente as folhas foram separadas em trios e colocadas sacos de tela de náilon, 

totalizando três sacos com folhas verdes, três sacos com folhas amarelas e três sacos com 

folhas secas. Em seguida os nove sacos contendo as folhas foram enterradas em covas de 
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aproximadamente dez centímetros de profundidade em uma área de aproximadamente 

2,30m
2
. 

Depois de feito isto, a retirada das folhas foi realizada mensalmente durante três 

meses, contabilizando três retiradas, sendo que a primeira retirada foi em 16 de dezembro de 

2013; a segunda retirada foi em 20 de janeiro de 2014 e a terceira retirada foi em 17 de 

fevereiro de 2014. E em cada coleta foram retirados três sacos cada um contendo um tipo 

diferente de folhagem (verde amarela e seca). Após a coleta, cada folha foi limpa e 

fotografada para que seja possível a observação dos diferentes estágios decomposição de cada 

tipo de folha.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados podem ser observados ao se analisar a primeira retirada das folhas 

enterradas, que foi feita no dia 16 de dezembro de 2013. Verificou que os três tipos de folhas 

apresentaram uma taxa de degradação muito semelhante, sendo que as folhas secas mostraram 

uma decomposição maior que as folhas amarelas e verdes. 

As folhas após dois meses enterradas no solo apresentaram um processo de 

decomposição continuo e a taxa de degradação foi mais acentuada em relação ao primeiro 

mês, o que causou uma perda significativa de massa em todos os três tipos de folhas. 

E no terceiro mês as folhas enterradas no solo apresentaram uma maior perda de 

massa comparada com as folhas anteriores. Como pode ser observado na análise. 

Desta forma, pode-se fazer uma comparação entre as três coletas para que assim 

possa-se observa melhor o processo de decomposição. No primeiro mês verificou-se que as 

folhas que mais sofreram com a decomposição foram as secas, apresentando uma perda 

acentuada de massa em relação às outras, ficando com uma espessura mais fina e mais fácil de 

quebrar. No segundo mês, com o decorrer do processo de decomposição, notou-se que as 

folas secas foram as mais danificadas pela decomposição, contudo as folhas verdes e amarelas 

também apresentaram um grande grau de decomposição, e isso pode ser devido ao fato do 
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mês de janeiro ter sido muito quente e chuvoso o que proporcionou um ambiente propício 

para a proliferação de microorganismos decompositores. Já no terceiro mês, todas as três 

folhas já estavam em um avançado estado de decomposição, onde todas se encontravam 

fragmentadas, com grande perda de massa e com espessura bem fina. 

 

Considerações Finais 

Com a realização deste estudo pode-se concluir que a decomposição se tornou 

mais eficiente em folhas secas, o que se torna contraditório, pois esperava-se que as folhas 

verdes, que apresentavam maiores índices de água e celulose, seriam as que mais sofressem 

com o processo de decomposição, devido ao fato dos microorganismos necessitarem de 

alimento nessa condição. Sendo assim foi possível conhecer e identificar uma série de fatores 

químicos, físicos e biológicos que influenciam na velocidade de degradação destas estruturas, 

como ocorreu no mês de janeiro, onde se teve um período muito chuvoso e quente o que 

potencializou a ação dos microorganismos aumentando consideravelmente a taxa de 

decomposição. 
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RESUMO. Introdução: O leite materno é comprovadamente o alimento que possui os 

nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança 

devendo ser estimulado com ações e atividades de promoção ao aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses, complementar até os dois anos de idade ou mais e 

prevenção do desmame precoce. 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, pois foram investigadas as práticas de aleitamento 

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

idade, está sendo realizado no período de junho de 2014 a dezembro de 2015. 

Resultados: Na analise dos dados socioeconômicos e sanitários das mulheres que 

compuseram a amostra apresentaram uma mediana de renda mensal 724,00 reais, A 

média de idade foi 22,60 anos e média de 10,60 anos de estudo. Com relação aos dados 

antropométricos dos recém-nascidos dados obteve-se uma média de 3548,00 kg, 

mediana de comprimento de 51 cm, mediana de perímetro cefálico de 32 cm, média de 

perímetro torácico de 33,33 cm e perímetro abdominal de 32,67 cm. Conclusão: 

Observou-se nos resultados da pesquisa que existem vários fatores de risco para a baixa 

adesão ao aleitamento materno na população estudada, evidenciando uma maior 

necessidade de concentração de esforços por parte dos gestores em ações de promoção e 

proteção á saúde prestando uma assistência integral e humanizada. 

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

 

INTRODUÇÃO: O leite materno é comprovadamente o alimento que possui os 

nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, que 

deve ser incentivado exclusivamente até o sexto mês de vida, somente após este período 

deve ser introduzido gradativamente outros alimentos de forma complementar. Além de 

                                                           
1
 Projeto de Extensão “Estratégias de educação em saúde para promoção do aleitamento materno”, foi 

cadastrado nesta CPPEx, registro nº 05-Picos-2014. 

² Acadêmico de Enfermagem (UFPI/CSHNB). Bolsista de Extensão do Projeto “Estratégias de educação 

em saúde para promoção do aleitamento materno”  

³ Acadêmica de Enfermagem (UFPI/CSHNB). Voluntária de Extensão do Projeto “Estratégias de 

educação em saúde para promoção do aleitamento materno” 
4 

Acadêmico de Enfermagem (UFPI/CSHNB). Voluntário de Extensão do Projeto “Estratégias de 

educação em saúde para promoção do aleitamento materno” 
5 

Professora do Curso de Bacharelado em Enfermagem (UFPI/CSHNB). Coordenadora do projeto 

“Estratégias de educação em saúde para promoção do aleitamento materno” 
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água, vitaminas e sais minerais, o leite humano é constituído de imunoglobulinas, 

algumas enzimas e muitos outros fatores, incluindo anticorpos, hormônios e outros 

componentes que não estão presentes em outras fórmulas infantis de leite, que são 

indispensáveis na proteção contra infecções respiratórias, do trato gastrintestinal e 

alergias. (SANTOS, SOLER, AZOUBEL, 2005). Uma das maiores dificuldades 

encontradas no que se refere à amamentação, é a falta de conhecimento das mães sobre 

o aleitamento materno e seus benefícios, a sua personalidade e ambivalência, além de 

sua autoeficácia para amamentar, esses fatores são muito relevantes e podem interferir 

diretamente na interrupção precoce dessa prática. (DODT et al. 2013). As ações de 

educação em saúde sobre aleitamento materno devem ser desenvolvidas com maior 

ênfase ainda no período gravídico, visto que nesse momento é possível uma maior 

absorção e consolidação de informações por parte da mãe, sendo imprescindível o apoio 

e participação dos familiares. Deste modo é possível evitar uma sobrecarga de 

informações no pós-parto, uma vez que na maioria dos casos as orientações e apoio 

profissional ocorrem somente no puerpério, momento em que a mãe e a família 

deparam-se com intensas mudanças na rotina e com inúmeros anseios. (DODT et al. 

2013). A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, proposta pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), representa um marco fundamental em relação ao incentivo do 

aleitamento materno com efetiva participação dos serviços de saúde. O treinamento 

específico dos profissionais é fundamental para o sucesso do trabalho de promoção da 

amamentação, propiciando confiança nas equipes de saúde e facilitando maior 

envolvimento nas atividades de promoção ao aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses, complementar até os dois anos de idade ou mais e prevenção do desmame 

precoce (CALDEIRA, FAGUNDES, AGUIAR, 2008). As politicas públicas voltadas 

para a amamentação devem ser especificas para cada região de acordo com as suas 

variações de prevalência, obtendo assim dados confiáveis em uma determinada 

população, para que se possam implementar  ações  de promoção, proteção e apoio à 

amamentação, específicas para as situações encontradas (ARANTES et al., 2011). Este 

trabalho tem 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 como objetivos específicos traçar o perfil 

socioeconômico e sanitário das crianças, mães e/ou cuidadores pesquisados, produzir 

estratégias educativas de incentivo a alimentação complementar saudável e orientar os 

gestores de saúde da família sobre a realização de estratégias em educação em saúde 
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para promoção da saúde da criança. METODOLOGIA: Estudo de natureza descritiva 

do tipo longitudinal, pois foram investigadas as práticas 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 Semiárido, 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 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 amostra foi á composta por todas as crianças 

nascidas vivas no período de abril a novembro de 2014. 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 trabalharemos com todos 

os nascidos vivos. Os participantes foram selecionados de forma consecutiva, à medida 

que nasceram, 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 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. Vale ressaltar que em 

virtude da pequena quantidade de mães investigadas desde o mês de abril, surgiu a 

necessidade de ampliar a quantidade de equipes de saúde da família que ainda está 
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iniciando a coleta. Para coletar os dados, utilizou-se 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 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 será preenchido com a mãe da criança em dois momentos 

distintos: aos 120 dias e 180 dias de vida. No formulário 5, a mãe será investigada sobre 

o seu conhecimento acerca da alimentação complementar adequada para seu filho. E no 

formulário 6, a mãe irá informar 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 serão 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 realização do estudo seguiu-se todos os princípios éticos contidos na Resolução 

466/12 (BRASIL, 2012) que rege pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi 

encaminhado para apreciação e posterior aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí, comprovante 058657/2014. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A tabela 1 apresenta informações sobre os dados socioeconômicos e 

sanitários das mães pesquisadas. Que tiveram uma mediana de renda mensal 724,00 

reais. Nota-se também que a média de idade entre as mulheres pesquisadas é de 22,60 

anos, o que retrata a realidade da população estudada que tem filhos ainda muito cedo. 

Observou-se também uma baixa escolaridade entre as mulheres pesquisadas, que 

tiveram uma média de 10,60 anos de estudo. A idade materna, condições 

socioeconômicas e nível de escolaridade são importantes fatores na adesão ao 

aleitamento materno. A pouca idade da mãe está relacionada à menor duração do 

aleitamento materno, sugerindo que esta seja motivada por algumas dificuldades como 

insegurança, falta de confiança em si mesma e falta de apoio dos familiares mais 
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próximos, bem como a pobreza e a baixa escolaridade levam a uma maior dificuldade 

de adesão devido a um déficit de conhecimento sobre as vantagens do aleitamento 

materno para o crescimento e desenvolvimento da criança (SILVA; PESSOA, 2012). A 

tabela 2 mostra a distribuição dos recém-nascidos por dados do nascimento. Na análise 

dos dados observou-se uma média de 3548,00 kg, mediana de comprimento de 51 cm, 

mediana de perímetro cefálico de 32 cm, média de perímetro torácico de 33,33 cm e 

perímetro abdominal de 32,67 cm. A avaliação nutricional do recém-nascido é 

importante tanto para classificação e diagnóstico de alterações do crescimento 

intrauterino, quanto para posterior acompanhamento nutricional e de crescimento 

(BROCK; FALÇÃO, 2008). Percebe-se na análise dos dados que os bebês estudados 

tiveram um bom desenvolvimento intrauterino, apresentando um peso, comprimento e 

perímetros adequados. No que diz respeito às ações educativas referentes aos dois 

últimos objetivos, ainda não apresentamos resultados, pois estamos na fase de 

levantamento de artigos científicos para embasar a construção do material educativo a 

ser desenvolvido. CONCLUSÃO: Os resultados da pesquisa mostram que existem 

vários fatores de risco para a baixa adesão ao aleitamento materno na população 

estudada. Vislumbra-se assim uma maior necessidade de concentração de esforços por 

parte dos gestores não somente no aconselhamento ao aleitamento, bem como uma 

estratégia de planejamento familiar e educação sexual mais efetiva junto à comunidade 

implementando ações de promoção e proteção da saúde prestando uma assistência 

integral e humanizada, respeitando o saber e a história de vida de cada mulher, 

ajudando-a a superar medos, dificuldades e inseguranças. 
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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 
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A Experiência de Elaboração de Cartilhas no Âmbito da Extensão Universitária12 

 

1.Lays Cristina Pereira Portela; 2.Antonia Amanda Lopes Frazão; 3.Érica Milena da Fonseca 

Sousa 

1.Graduanda de licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Piauí e bolsista do 

PET-Integração/PREX; 

2.Graduanda de bacharelado em Serviço Social na Universidade Federal do Piauí e bolsista do 

PET-Integração/PREX; 

3.Graduanda de bacharelado em Direito na Universidade Federal do Piauí e bolsista do PET-

Integração/PREX. 

 

Resumo: Este trabalho visa descrever a experiência 

Tutorial) modalidade PET Integração, pelas graduandas de Direito, Serviço Social e 
Pedagogia para ser distribuída e discutida com os calouros. Os momentos vivenciados na 
produção da cartilha envolveram levantamento de informações sobre o tripé ensino, pesquisa 
e extensão, o estágio curricular supervisionado, a monografia e as atividades complementares, 
além dos programas e benefícios oferecidos pela Universidade Federal do Piauí. A partir 
disso, as informações utilizadas para a elaboração da referida cartilha foram analisadas e 
compactadas numa linguagem simples e acessível, de modo que facilitasse o entendimento 
aos estudantes ingressos na UFPI.  

Palavras-chave: Cartilha. Calouro. Extensão. 

 

1. Introdução 

O Programa de Educação Tutorial consiste em um grupo de estudantes vinculados a um 

curso de graduação, e orientados por um professor tutor, que desenvolve ações nas dimensões 

do ensino, pesquisa e extensão. O grupo objetiva, conforme O Manual de Orientações do 

PET, promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação 

envolvidos direta ou indiretamente com o programa. 

                                                           
1 

 
2 Trabalho feito sob orientação da professora tutora Dra. Cecília Maria Resende Gonçalves de Carvalho, 
Departamento de Nutrição  Centro de Ciências da Saúde  Universidade Federal do Piauí. 
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Um dos grupos PET vinculados à Universidade Federal do Piauí é o PET Integração, 

que possui caráter interdisciplinar e multidisciplinar, pois contempla graduandos de cinco 

cursos da graduação, sendo eles Serviço Social, Direito, Pedagogia, Ciência da Computação e 

Nutrição.  

Esse grupo objetiva prioritariamente desenvolver atividades acadêmicas em padrões de 

excelência, coletiva e interdisciplinar, atuando através de ações integradas imbricadas nos 

eixos dos direitos humanos, da educação e da cidadania. Dentre essas ações encontram-se a 

elaboração e a divulgação de cartilhas, de projetos, de artigos científicos, e de resumos 

expandidos. 

Diante disso foi elaborada a cartilha do calouro, que é voltada para os estudantes que 

estão ingressando na Universidade Federal do Piauí (UFPI), e que surgiu para integrar o 

estudante saído do ensino médio, e que provavelmente pouco conhece sobre o funcionamento 

e a dinâmica do ensino superior, à universidade.  

Deste modo, o presente trabalho visa apresentar o relato de experiência da elaboração da 

cartilha para calouros, i

interior do grupo, por graduandas de Direito, Serviço Social e Pedadogia. Por consequência, 

serão enfocados os momentos mais importantes da produção da referida cartilha. 

 

2. Metodologia 

Em um período de tempo de aproximadamente três meses, dentro do PET Integração, 

foram recolhidas informações a respeito do ensino superior para que posteriormente fossem 

sistematizadas numa linguagem bastante acessível, no formato de cartilha. 

As informações recolhidas e analisadas tratavam sobre aspectos mais gerais, como o 

tripé ensino, pesquisa e extensão, além do estágio curricular supervisionado, da monografia e 

das atividades complementares. Os dados foram escolhidos de forma que deixassem claro 

para o público-alvo o funcionamento geral da UFPI, com seus requisitos e possibilidades. 

Tendo em vista que os documentos oficiais, como editais, são carregados de formalidade. 

Outros pontos, como os programas e benefícios, foram adicionados visando informar e 

esclarecer aos calouros sobre as políticas de assistência da universidade. Foram levantadas 

informações sobre os programas de pesquisa acadêmica, como o PIBIC (Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), e os de incentivo ao ensino, como o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e a monitoria, bem como sobre os 

programas engajados na extensão, onde se destaca o PET Integração, no âmbito desta 

instituição. 

Após o estudo, pesquisa e organização do material foi solicitado junto à bibliotecária da 

UFPI a criação da ficha catalográfica e, posteriormente, a solicitação de número do ISBN 

(International Standard Book Number). A cartilha totalmente configurada foi enviada para a 

gráfica, onde os ajustes e a diagramação foram feitos, restando o produto final, apto a ser 

distribuído aos calouros do período. 

 

3. Resultados e Discussão 

Com a elaboração da cartilha, percebeu-se a dificuldade que os estudantes que 

ingressam na universidade possuem ao entrar neste ambiente. Ao contrário do ensino básico e 

médio, no ensino superior tudo é pautado pelo esforço individual de cada aluno, que deve ser 

ativo e responsabilizado por suas próprias escolhas. 

A partir dessa percepção, entende-se que a cartilha alcança resultados muito benéficos 

para os estudantes, pois vem esclarecer e dialogar com eles, de forma tal que não se sintam 

intimidados com as informações, já que todo o trabalho foi montado numa linguagem simples 

e clara, de estudante para estudante. 

Com isso, pode-se visualizar o quão importante é o desenvolvimento dessas atividades 

no âmbito do grupo PET, pois o contato com o universo dos calouros permitiu que se 

visualizasse a necessidade deles em apreender informações mais claras e específicas. Além 

disso, a elaboração da cartilha propiciou a atuação coletiva das petianas, a interação contínua 

entre os bolsistas do programa e o corpo discente, bem como o contato sistemático destes com 

a comunidade acadêmica.  

 

4. Considerações Finais 

Os estudantes que acabam de ingressar na universidade possuem dúvidas e 

questionamentos a respeito da dinâmica e do funcionamento do ensino superior, ocasionando 
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certos desencontros no novo ambiente. Em razão disso, entende-se ser necessária a elaboração 

de materiais que facilitem o processo de adaptação desses estudantes, de modo que se sintam 

acolhidos pela instituição na qual se inseriram.  

Desta forma, a cartilha do calouro surge como meio de integração deste aluno, que 

ainda desconhece o ensino superior, à universidade, o auxiliando e melhorando o inicio da 

nova jornada de sua vida. 

Em razão da integração obtida dentro do grupo, a elaboração da cartilha fortaleceu a 

relação entre as petianas, no sentido de que promoveu a melhoria do aprendizado destas, 

dando visibilidade, por consequência, às ações do programa. 

No âmbito da extensão construída no grupo PET, a elaboração do material pretendeu 

estimular, assim, a apreensão de informações relevantes aos novos estudantes e, além disso, 

melhorar a interação entre as próprias bolsistas do programa, o que revela a importância da 

atividade para todos os envolvidos. 
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A FÍSICA DOS BRINQUEDOS 
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Introdução 

 Piaget definiu o desenvolvimento intelectual como um processo contínuo e o 

dividiu em quatro estágios: o sensório-motor, o pré-operacional, o das operações concretas 

e das operações formais. O estágio das operações concretas (dos sete aos doze anos) 

ocorre quando a criança começa a aplicar o raciocínio lógico para os problemas concretos 

e no estágio das operações formais (dos doze anos em diante) ocorre o surgimento do 

pensamento abstrato e é onde o indivíduo alcança seu nível mais elevado de 

desenvolvimento cognitivo (MARQUES, 2012). 

 Entretanto, se o desenvolvimento é contínuo, como explicar que os alunos 

estabelecem poucas ligações entre conceitos importantes, na maioria das vezes não 

possuem concepções científicas sobre os acontecimentos naturais, são acríticos e muitas 

vezes não conseguem interpretar certo evento aplicando o conhecimento prévio adquirido 

(OECD, 2001)? 

 Provavelmente o erro não está na teoria de Piaget, a questão é que a vivência em 

um mundo cada vez mais globalizado, repleto de ciência e tecnologia tem exigido 

mecanismos de preparação mais eficazes para essa vivência. Para Pietrocola (2004), as 

ciências se constituem em conhecimentos que podem desenvolver processos prazerosos, 

só que rapidamente o prazer pode ser substituído pelo tédio e a aversão. De acordo com o 

autor citado (idem), isso acontece porque a ciência na escola deveria ser um momento 

privilegiado para o exercício da imaginação. Mas, o que ocorre é muito diferente. As aulas 

de ciências são chatas e monótonas e os alunos concebem o conteúdo científico vinculado 

apenas ao caráter superficial dos conceitos e fórmulas.  

 Visando modificar isto, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (BRASIL, 

1998) dão foco a cidadania e a formação do indivíduo de forma globalizada, sem contar 

que apoiam e incentivam a utilização de metodologias alternativas e inovadoras que 

venham a contribuir para a melhor formação desse indivíduo. 

 Para que o ensino de ciências deixe de ser descritivo, segmentado, abstrato, 

teórico, conceitual, considerado difícil e até muitas vezes inacreditável, é necessário a 
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inserção de metodologias de ensino que instiguem os alunos a construir seu próprio 

conhecimento. E mais, para que isto ocorra é preciso que haja um rompimento com o 

sistema tradicional de ensinar, pois segundo Almeida (2009), não há como conciliar um 

modelo lúdico em escola em que há predominância de ideais tradicionalistas. A ludicidade 

promove interações e contraria metodologias passivas. 

 De acordo com Pietrocola (2004), as atividades científicas tornam-se interessantes, 

atrativas e instigadoras quando são capazes de excitar nossa curiosidade. E, para que a 

ciência seja uma fonte de prazer, ela tem que ser concebida como atividade criadora. Os 

jogos e brincadeiras são excelentes fontes de prazer e desenvolvem muitas outras 

habilidades e competências, como lista as Orientações Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN+: 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 

apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 

competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da 

liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação 

e competição em um contexto formativo (BRASIL, 2002). 

 

 Tendo em vistas estas coisas, vejamos mais especificamente as benesses que os 

brinquedos e brincadeiras podem trazer ao ensino de Física. 

 

Brinquedos e brincadeiras no ensino de Física 

 Várias pesquisas comentam que os alunos do Ensino Médio (EM) entram em 

contato com a disciplina física através de imensas listas de exercícios, memorização de 

fórmulas e descontextualizado da sua realidade (ANDRADE; MAIA JUNIOR, 2008; 

BEZERRA et al, 2009; CAVALCANTE et al, 2009; LESTINGE; SORRENTINO, 2008; 

MONTEIRO; TEIXEIRA, 2004; REIS; LINHARES, 2008; TEIXEIRA, 2003). Este fato 

não vem de agora, pois, em sua passagem pelo Brasil entre 1951 e 1952 ministrando aulas 

no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF, Feynman já havia comentado um pouco 

sobre isto (FEYNMAN, 2000). Feynman ficou surpreso ao proferir palestras e ministrar 

aulas no Brasil, pois os alunos nunca perguntavam nada e, ao serem questionados, caso a 

questão fosse teórica, tinham a resposta na ponta da língua mas, se fosse solicitado que 

aplicassem esta resposta em alguma situação concreta, estes alunos não sabiam responder 

(idem). Esta mesma percepção foi relatada pela OECD, no relatório da PISA, já no século 

XXI (OECD, 2001). 
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 Visando modificar isto, vários documentos oficiais brasileiros, tais como a Lei 

9394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000), as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002) e a 

Matriz de Referência para o Novo Exame Nacional do Ensino Médio (BRASIL, 2009) 

sugerem que este ensino esteja mais próximo da realidade social dos alunos. 

 Uma possibilidade de aproximar mais o ensino da realidade dos alunos é fazendo 

com que diversos conceitos sejam abordados desde a infância, diminuindo o impacto de 

serem vistos apenas no EM, como ocorre com a Física, embora esta disciplina seja uma 

das componentes da disciplina Ciências, juntamente com a Astronomia, Biologia, 

Geociências e a Química (BRASIL, 1998). 

 Segundo Schroeder (2007) é essencial para o desenvolvimento e o aprendizado das 

crianças a participação em atividades nas quais elas manipulem, explorem, interajam com 

materiais concretos, ao invés de somente se dedicar a aulas expositivas e leituras de textos. 

Várias pesquisas demonstram que a utilização de brinquedos pode facilitar (e muito!) a 

compreensão de conceitos físicos pelas crianças (LOPES; STEIN-BARANA;  XAVIER, 

2006; ROSA; MACHADO, 2011; PIMENTEL, 2007) e também nos adultos, como é o 

caso do cientista famosíssimo Albert Einstein (MEDEIROS; MEDEIROS, 2005), que 

gostava bastante de brinquedos com conteúdos científicos. 

 Tendo em vista o exposto acima, nos veio as seguintes questões: como ensinar 

Física através de brinquedos e quais brinquedos podem ser utilizados para ensinar 

conceitos de Física? Estas questões vieram à tona após conhecermos uma comunidade 

carente que fica próxima à Universidade Federal do Piauí - UFPI, a comunidade do Real 

Copagre, que cresceu desordenadamente e na qual não existe um local de lazer para as 

crianças, gerando situação de vulnerabilidade. A atuação na comunidade será comentada 

com detalhes na seção seguinte. 

 

Metodologia 

 O curso de extensão aqui relatado teve como sujeitos os licenciandos em Física da 

UFPI e alunos do Ensino Fundamental (EF) que frequentam a moram na comunidade do 

Real Copagre, zona norte de Teresina. As atividades ocorreram na casa do líder 

comunitário desta comunidade, pelo fato da mesma reunir semanalmente um grupo de 

crianças que estão estudando no EF I e II e que se reúnem regularmente. As ações na 

formação inicial se deram com 12 alunos matriculados nas disciplinas de Estágio 
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Supervisionado II e III em Física. Essas disciplinas têm a finalidade de possibilitar ao 

licenciando a análise do espaço escolar à luz de teorias educacionais, assim como - através 

da realização de estágio supervisionado - a observação, reflexão e realização de 

intervenções didáticas em ambientes do ensino básico. 

 O curso de extensão ocorreu entre 26 de abril e 28 de junho de 2014 e foi realizado 

em duas etapas: a primeira na formação inicial de professores e a segunda no ensino 

básico. Na primeira etapa os licenciandos foram submetidos a um processo de 

identificação dos conteúdos e conceitos físicos presentes no EF I e II, bem como tiveram 

uma preparação a respeito da importância da compreensão dos fenômenos físicos e as suas 

implicações para a sociedade (alfabetização científica). Por meio da realização de oficinas 

de confecção de brinquedos, os licenciandos tiveram a oportunidade de se desenvolverem 

profissionalmente e, a partir dos conhecimentos adquiridos, elaborar oficinas de confecção 

de brinquedos para estudantes do ensino básico tendo em vista propiciar situações de 

aprendizagem nas quais haja uma melhor compreensão de fenômenos físicos que ocorrem 

no cotidiano. 

 Ao final dessa etapa os licenciandos discutiram e selecionaram, dentre os 

brinquedos produzidos, os que melhor atendem à necessidade de explanar os diversos 

conceitos físicos para os alunos do EF durante a realização de oficinas pedagógicas. A 

primeira etapa terminou com a seleção de cinco brinquedos que atendessem aos critérios 

supracitados, os quais reforçam a formação de alunos mais críticos e reflexivos. Assim, a 

execução dos projetos selecionados proporcionou aos alunos do ensino básico, durante a 

realização das oficinas pedagógicas, espaços para construção e reflexão das relações entre 

a ciência e o cotidiano, no qual a mesma se faz tão presente. 

 Assim a segunda etapa de realização do projeto envolveu a realização das oficinas 

selecionadas na casa do líder comunitário da comunidade carente de Real Copagre, as 

quais ocorreram em cinco sábados consecutivos. As oficinas ocorreram com grupos de até 

três licenciandos orientando as 18 crianças, em média, que se fizeram presente durante as 

oficinas. A orientação se deu tanto no sentido de explanar a física presente nos brinquedos 

e em outras situações do cotidiano, quanto no sentido de auxiliar as crianças a 

confeccionar os seus próprios brinquedos.  
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 Enfatizamos que o projeto ocorreu em carga horária distinta da disciplina estágio e 

que a escolha pelos licenciandos que estivessem matriculados nesta disciplina se deu pelo 

fato de que estes já possuem uma base conceitual e metodológica em Física e que esta 

atividade viria a somar na sua formação, visto que atividades desta natureza não são 

habituais no referido curso. Os materiais que foram utilizados para a confecção dos 

brinquedos foram de baixo custo e foram providenciados pelos participantes do projeto. 

 

Resultados 

 Ao término da primeira etapa foram selecionados os seguintes brinquedos: 

joaninha; vai-e-vem; telefone com fio; mergulhador da garrafa; e a garrafa mágica. A 

joaninha era um brinquedo confeccionado com uma semiesfera de isopor com uma massa 

de modelar inserida na extremidade da sua base, de modo a girar quando fosse colocada de 

cabeça para baixo. Trabalhava o conceito de equilíbrio. 

 O vai-e-vem foi construído com cordões grossos de sisal e garrafas pet. Trabalhava 

conceitos de energia. O telefone foi confeccionado com barbante e copos descartáveis. Os 

copos eram furados na sua parte inferior e passado o barbante, que, quando esticado, 

servia para propagar a voz de quem falava na outra extremidade, sendo uma aplicação dos 

conceitos de ondas e acústica. 

 O mergulhador da garrafa, ou ludião, consistia em um brinquedo que tinha uma 

garrafa pet cheia de água e com um objeto dentro. Com a garrafa fechada e com água até o 

gargalo, quando esta era apertada, o objeto afundava. Ao deixar de apertá-la, o objeto 

voltava a boiar. Trabalhava os conceitos de densidade, pressão e empuxo. E a garrafa 

mágica era composta por duas garrafas pet que tinham um peso no seu centro pendurado 

por elásticos esticados. Ao girar esta garrafa, os pesos faziam os elásticos enrolarem e 

estes elásticos faziam a garrafa voltar ao ponto de partida. 

 Quando estes brinquedos foram confeccionados com as crianças, foi perceptível a 

curiosidade natural destas. Para os licenciandos foi um desafio grande explicar o que 

ocorria na linguagem que as crianças compreendessem. Ao final do curso de extensão, os 

licenciandos em física tiveram acesso a uma experiência não oferecida durante a 

graduação, selecionaram estratégias capazes de favorecer a prática pedagógica em sala de 

aula e fora dela também, identificaram conteúdos no EF I e II relativos à Física, avaliaram 

a qualidade dos brinquedos produzidos por eles próprios, a partir da realização das 

oficinas e possibilitaram às crianças da comunidade momentos de aprendizado e de lazer, 

através da confecção e utilização de brinquedos. 
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Considerações finais 

 Este curso apresentou-se bastante relevante por alguns motivos: primeiro, 

propiciou aos licenciandos em física a oportunidade de trabalhar os conteúdos da referida 

disciplina de forma que a universidade não possibilita; segundo, fortaleceu a extensão 

universitária, proporcionando a uma comunidade do entorno a UFPI o contato com o 

conhecimento científico; terceiro, ofereceu às crianças da comunidade momentos de lazer 

e aprendizado de forma lúdica, visto que a comunidade em que residem (Real Copagre) 

cresceu de forma desordenada e não apresenta área para que as crianças possam brincar. 

Neste caso, as crianças desta comunidade, que são carentes, tiveram a possibilidade de 

construir os seus próprios brinquedos e ainda aprender um pouco de física.  
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RESUMO 
O presente trabalho destaca a religiosidade e a regata de canoas (evento anual) como 
atividades características do Bairro Tabuleiro, Parnaíba - PI que envolvem todos os moradores 
provocando as relações interpessoais. E traz como foco de seu estudo a observação do 
comportamento da comunidade a partir das relações interpessoais com relação ao contato com 
o público que visita o bairro durante a realização dos eventos tidos como principais pela 
população local. Estes podem ser colocados como sendo uns dos maiores atrativos a ser 
visitados por indivíduos de outras localidades, por ser enriquecedor quando se fala na cultura 
e valorização e dos conhecimentos tradicionais, isso por que os moradores se organizam e 
levam muito a serio as festividades que acontecem em sua comunidade. neste contexto o 
projeto "Laços de Cidadania Litoral do Piauí" atua dentro do território destes grupos 
promovendo esta interação, principalmente no que diz respeito a academia e comunidade 
local promovendo um espaço para discussão e articulação. Para isso discutir as relações 
interpessoais como agem em torno do face a face, o contato um com o outro e as suas raízes 
culturais, sendo que a distância não influencia na perca da cultura pessoal. Foi possível 
identificar que o bairro enfrenta dificuldades no que tange a infraestrutura que dá acesso ao 
rio, apresenta grande quantidade de árvores contribuindo para o equilíbrio ecológico esses 
pontos são enfatizados no intuito de provocar discussões e buscar melhorias. A metodologia 
utilizada para desenvolver este trabalho partiu da realização de visitas técnicas e entrevista 
com moradores da região, observou-se que a localidade apresenta potencial para o turismo, 
colaborando com a economia e podendo ser um ponto turístico. 
 

PALAVRAS- CHAVE: Religiosidade; Regata de Canoas; Sustentabilidade; Turismo 
 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade de um modo geral imagina que o turismo é praticado em ambientes onde 

já existe uma tendência para a prática desta atividade, como por exemplo, em áreas litorâneas, 
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históricas e outras áreas conhecidas que estão ligadas direta e indiretamente a atividade 

turística. No entanto, segundo Beni (2001, p. 36), turismo “é soma dos fenômenos e das 

relações resultantes da viagem e da permanência não-residentes, na medida em que não leva a 

residência permanente e não esta relacionada a nenhuma atividade remuneratória”. Ou seja, o 

turismo é uma atividade que compreende a saída do seu local de origem passando mais de 24h 

fora do mesmo e não exercendo atividade remunerada no local destino. 

Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí localizando-se no norte do estado e 

fazendo parte do menor litoral do Brasil, com apenas 66 km de extensão, sendo porta de 

entrada para o Delta do Parnaíba o único em mar aberto das Américas. 

Situado na cidade de Parnaíba-PI, o bairro Tabuleiro é pequeno e pouco conhecido na 

região, poucos sabem que o local é uma das primeiras ilhas do Delta do Parnaíba que 

antigamente era conhecido como "Ilha do Tabuleiro", essa denominação é devido as sua terras 

estarem envoltas pelo Rio Igaraçú, braço do Rio Parnaíba. Logo no início de sua formação 

surgia uma comunidade com o número inferior a sessenta famílias, com atividade econômica 

predominante, a pesca artesanal. 

A religiosidade está presente na comunidade desde a formação, pois o primeiro 

morador e fundador da comunidade era devotos de Nossa Senhora das Dores e foi quem 

idealizou a construção da primeira capela da localidade por volta do século XVIII, possuindo 

apenas duas imagens no local “ Nossa Senhora das Dores e Nossa senhora da Conceição.” 

Ao longo dos anos o bairro cresceu e para demonstrar a fé que é predominante, 

realiza-se anualmente o festejo da padroeira que ocorre do dia 06 à 15 de setembro. A pesca é 

típica da comunidade, embora essa tradição esteja se perdendo ao longo dos anos e para 

relembrar e homenagear os pioneiros da atividade no local (pescadores) une-se a necessidade 

de homenageá-los ao aniversário da cidade de Parnaíba e no dia 14 de agosto, é realizada 

anualmente a regata dos pescadores, esses eventos são a comprovação que a cultura deve 

sempre permanecer no cotidiano de cada indivíduo, possibilitando resgatar heranças deixadas 

pelas antigas gerações. 

 

A RELIGIOSIDADE  

A comunidade do bairro tabuleiro tem a religiosidade como uma das principais 

características, o festejo da padroeira possibilita relações interpessoais para com seus 

habitantes, é o momento onde todos se encontram e participam com devoção da festividade, 
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sendo que ao longo do cotidiano desses moradores ocorrem desencontros e no período da 

festa da padroeira é o momento primordial para se relacionar com os conterrâneos. 

O evento religioso é organizado pela coordenação responsável pela igreja da 

comunidade e tem auxilio da paróquia de Nossa Senhora de Fátima anexada a mesma, além 

disso, empresas, moradores e ex-moradores contam como os principais patrocinadores. 

Durante a década de 90 a igreja do tabuleiro era dividida em dois lados, mas com o passar dos 

anos a comunidade e as coordenações que compõem a igreja decidiram que a mesma seria 

demolida e construiria outra igreja, o mais curioso é que a nova igreja foi construída com o 

esforço dos moradores e algumas empresas da cidade, não contando com o auxilio do poder 

publico e da diocese de Parnaíba. Esses dois fatores contribuíram para a localidade se unir e 

aos finais de semana formar grupos para construir a nova sede religiosa, que seria inaugurada 

no inicio do festejo daquele ano (2007), a construção da igreja se deu no período de janeiro a 

maio do ano de inauguração. 

No período do evento, a comunidade fica em festa, a praça Inácio de Andrade (nome 

que foi dado em homenagem a um morador do bairro), que é localizada em frente à igreja é 

totalmente ornamentada com a bandeira da padroeira e com bandeirinhas, e nas nove noites de 

festa acontecem leilões, alvoradas no rio da comunidade, procissões, apresentações culturais, 

recebem visitas de outras comunidades e de localidades situadas no entorno municipal, dessa 

forma, de um jeito simples acontece o turismo religioso não com muita intensidade, se 

comparado ao mês de outubro, pois nesse mês a cidade de  Parnaíba sedia o festejo de São 

Francisco de Assis. 

O Piauí é considerado é uns dos estados mais religiosos do Brasil, e no tabuleiro não é 

diferente, desde a infância os pais começam a levar seus filhos para a igreja e dessa maneira já 

crescem com a tradição e na maioria dos casos mantém a religiosidade; há fiéis que pagam 

promessas por graças alcançadas através de sua fé. Desse modo a tradição dos pais repassar 

seus valores para filhos é preservada, pois existem locais em que a religiosidade e as tradições 

estão se perdendo, principalmente na cidade, e nesse lugar tão pequeno a fé ainda é algo bem 

característico devido a essa cumplicidade entre pais e filhos.  

 

 REGATA DOS PESCADORES E O TURISMO 

A religião envolve toda a população e influencia em outros eventos que a comunidade 

organiza como é o caso da Regata de Canoas do Bairro Tabuleiro; criada no ano de 2001, para 

homenagear a comemoração do dia dos pais associados à Associação de moradores do bairro 
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tabuleiro - AMBT, os mesmos são pescadores assíduos da localidade; de início a regata teve 

poucos participantes e um número pequeno de visitantes, pois se tratava da primeira edição e 

apenas os associados poderiam participar; com o sucesso da regata no ano seguinte organizou-

se novamente o evento dobrando o número de participantes e visitantes.  

 Em um acordo com a prefeitura municipal a regata de canoas está inserida nas 

comemorações do aniversario de Parnaíba e também está no calendário de eventos turísticos e 

esportivos, tendo como apoio a secretaria de turismo. Uma semana antes do evento acontece a 

escolha da Miss Regata e a tradicional Festa dos pescadores realizadas no mesmo dia. As  

modalidades são para todos  os gêneros (Canoa a Vela, Canoa a Remo (masculino e 

feminino), Categoria Iniciante e Natação), em um ambiente onde a masculinidade predomina, 

as mulheres da comunidade que em sua minoria são pescadoras também participam do evento 

quebrando mais uma vez paradigmas. Antes da realização do evento acontecem reuniões na 

sede da AMBT, órgão responsável pelo evento. Nessas reuniões são discutidas as regras, 

horário e dentre outros itens essenciais que compõem a festividade. 

Durante o evento a aglomeração de pessoas é bastante concentrada, influenciando no 

grande número de barraqueiros no local, a minoria desses barraqueiros recebem o kit 

higiênico com luvas, toucas e aventais, pois trabalham diretamente com a venda de alimentos, 

mas alguns vendedores ambulantes também ocupam o mesmo espaço e não seguem as regras 

do evento em relação à higiene.  

A cada ano o numero de barraqueiros e ambulantes aumenta e consequentemente o 

espaço livre para a circulação do público torna-se menor causando um desconforto aos que 

desejam assistir a chegada dos competidores às margens do rio. Antes da realização da regata 

os competidores treinam no rio, é uma prévia para o grande dia, ao longo dos treinos 

realizados, várias pessoas vão à busca de lazer e diversão e principalmente para ver a 

preparação dos pescadores/amadores que irão competir na regata. Esse breve encontro que 

acontece nos treinos proporciona um reconhecimento do público em relação aos participantes 

e até mesmo criam vínculos amigáveis. No mesmo período de treinos os vendedores 

ornamentam suas barracas e acaba conquistando possíveis clientes devido o contato que 

antecede o evento. 

Neste contexto o turismo é inserido em uma comunidade, que desconhece a prática, 

várias implicações surgem nesse inicio de adaptação, principalmente em localidades que 

possuem um pequeno numero de habitantes como a localidade estudada. "O Turismo de Base 

Comunitária - TBC é uma interação anfitrião-visitante, cuja participação é significativa para 
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ambos e gera benefícios econômicos e de conservação para as comunidades e o meio 

ambiente local." (Mountain Institute, Manual ITC Receitas para o Sucesso TBC).  

O turismo de Base comunitária evidencia vários aspectos, dentre eles pode-se destacar 

a aceitação da população em relação a empresas que se instalam em comunidades sem buscar 

a opinião dos habitantes do lugar. A partir disso surge os conflitos entre moradores e 

empresas, por um lado as empresas defendem que ao se instalar na localidade trarão 

benefícios para  a mesma, influenciando  na economia proporcionando melhorias na qualidade 

de vida, já por outro lado os moradores reivindicam a “privacidade” que possuíam antes da 

atividade turística adentrar no local. 

Mesmo com documento comprobatório de que a comunidade Tabuleiro é a primeira 

ilha do Delta do Parnaíba, quando o assunto discutido é turismo, a localidade desconhece a 

atividade, que mesmo com potencial natural em grande escala, torna-se esquecido até mesmo 

pelos moradores da cidade de Parnaíba; No caso de inserção do turismo na comunidade seria 

necessário estudar vários aspectos que venham a trazer melhorias tanto para a comunidade 

receptora quanto para os indivíduos que se deslocariam de seus lugares de origem para 

usufruir o produto turístico. 

“O turismo é um elemento importante da vida social e econômica da comunidade 

regional, pois reflete as verdadeiras aspirações das pessoas no sentido de desfrutar de novos 

lugares, assimilar culturas diferentes, descansar e beneficiar-se com atividades de lazer.” 

BENI (2000). Um dos maiores benefícios que o visitante do bairro Tabuleiro ganharia ao 

desfrutar dos encantamentos do local, seria o conhecimento enriquecedor da cultura local, 

pois quando se trata da valorização da cultura, os moradores levam muito a serio. 

“O coração da proximidade não é a distância, mas sim encaminhamento do face a 

face”. (BRASI, Turismo de Base comunitária, 2008). As relações interpessoais geram em 

torno do face a face, o contato um com o outro e as suas raízes culturais, sendo que a distância 

não influencia na perca da cultura pessoal. Com relação à proximidade há o respeito um com 

o outro e um bom relacionamento com a comunidade e o turista; podemos ressaltar a relação 

Eu-Tu, a qual prevalece o respeito mutuo, podendo aprender novas experiências sem deixar 

que a cultura de um interfira na do outro, não permitindo sua perca e apenas enriquecendo a 

mesma. 

 

METODOLOGIA  

IV SEMEX 48



 
 

Laços de Cidadania Litoral do Piauí - PROEXT 2014 
 

Para a análise de estudo do presente artigo foram levantados dados primários, de 

forma direta com realização de uma visita técnica, por meio de entrevistas com moradores e 

aplicação de questionários. Obteve-se fatos que propiciou encontrar resultados e informações 

que estão inseridos ao longo do artigo. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos ao longo da produção do trabalho são de caráter cultural, o 

festejo e a Regata de Canoas são eventos criados pela comunidade preservando seus costumes 

e de grande importância para a identidade local e atração turística. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O turismo pode ser inserido numa comunidade que não exista o fluxo de 

turistas/visitantes, ou que ainda seja desconhecido. A atividade turística ao adentrar a 

comunidade irá interferir em aspectos econômicos, culturais que podem agir de modo positivo 

ou negativo na localidade, lembrando que é necessário haver uma interação entre a localidade 

e a sustentabilidade, já que na atualidade é essencial trabalhar com meios sustentáveis, 

principalmente onde o turismo poderá iniciar suas atividades como no Bairro Tabuleiro.   

Diante dos fatos expostos ao longo deste artigo, nota-se que o bairro Tabuleiro 

apresenta potencial para o turismo e pode ser dividido em duas modalidades: o turismo 

religioso e o turismo de aventura. A religiosidade é algo característico desde a formação da 

comunidade; o turismo de aventura pode ser aplicado não somente durante a Regata de 

Canoas, mas durante todo o ano. A AMBT possui um projeto para a construção do cais no rio 

e a tirolesa (esporte de aventura), ambos são essenciais e intensificam o fluxo de pessoas 

podendo futuramente tornar-se ponto turístico, lembrando que o respeito com a natureza é 

uma das prioridades fundamentais. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo mostrar os diferentes usos da ilustração em moda 

enfatizando sua utilização como estratégia publicitária na promoção e fixação do ideal da 

marca e da coleção. 

Inclui-se neste trabalho a análise e uso da ilustração na campanha publicitária das 

Havaianas e Poesia Lingerie de Teresina, Piauí. 

 

Palavras-chave 

Ilustração, desenho, marketing, comunicação. 

 

Introdução 

A ilustração pode ser definida como a técnica de representar visualmente um texto, uma 

música, um filme com a finalidade de reprodução em massa, ganhando também status de obra 

artística e publicitária. Grandes marcas brasileiras e internacionais já se utilizaram da técnica 

de ilustração no processo de publicidade dos seus produtos, ela é mais rica em termos em 

termos artísticos e mais figurativa tendo como função passar a essência da marca através do 

desenho, pintura ou montagens feitas através do computador. A ilustração parece ser uma 

tendência atual, mas já era utilizada como meio de transmitir a moda de uma época em 

revistas e jornais desde o século XVI. 

Não há dúvida que a ilustração torna as campanhas publicitárias mais divertidas e 

lúdicas usando personagens em vez de fotos com modelos reais ou fazendo uma mistura das 

duas técnicas. Seu uso deve acompanhar um planejamento estratégico para determinada 

coleção ou ser o ponto alto do estilo de uma marca. 

Neste estudo faremos um paralelo com a campanha publicitária das Havaianas e Poesia 

Lingerie (empresa de Teresina) que se utilizam da ilustração como estratégia para vender seus 

produtos. 
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Metodologia 

Como métodos de pesquisa, este trabalho utiliza-se de uma análise bibliográfica 

trazendo os conceitos de ilustração, definida de acordo com o dicionário Aurélio como “a 

imagem que figura no texto de um livro, de um jornal”, tomando características mais amplas 

quando, nos tempos atuais ela se torna expressão artística, exposta em museus e galerias de 

arte. No caso da moda, segundo Gragnato, o conceito de ilustração de moda é a “Composição 

visual que utiliza variadas técnicas para representar o universo da moda de acordo com a 

interpretação de cada ilustrador”. Utiliza também a pesquisa de campo, fazendo um paralelo 

das campanhas publicitárias de duas marcas, uma de alcance nacional (Havaianas) e outra de 

alcance local (Poesia Lingerie), analisando o uso da ilustração em suas campanhas. 

 

Discussão 

A publicidade serve como meio de “ampliar o valor de uma marca” (Cobra, 2007) os 

esforços para que esta marca seja fixada na mente do público alvo começa desde o 

planejamento da coleção. As estratégias de marketing também devem começar a serem 

pensadas neste momento, o consumidor gosta de ser surpreendido e cada vez mais diminui 

sua fidelidade a determinada marca se esta não atende seus anseios. O objetivo principal da 

publicidade é fazer com que uma marca fixe-se no mercado e com isso aumente ou mantenha 

suas vendas. 

Cobra ao falar sobre o impacto da emoção na moda relata que “os consumidores não 

pensam em forma de palavras, as pessoas pensam com base em imagens, metáforas e 

associações, não em palavras” e continua afirmando “o cérebro trabalha com associações”. 

Portanto o posicionamento de uma marca deve basear-se na imagem que ela quer passar.  

A magia envolve a propaganda e outros meios como o cinema, televisão, teatro. É uma 

ficção que encanta o espectador – consumidor muitas vezes criando situações irreais, a 

respeito disso Eusthachio (2003, p. 185) comenta: 

“A propaganda, assim como o cinema, o teatro e a teledramaturgia, é uma representação da 

realidade, mas não é a realidade”. Pode, portanto, assumir diversas formas, como a comédia, a 

sátira, a paródia, a crítica, o manifesto, o drama, o romance, simplesmente pelo fato de que 

assim, as coisas ficam mais interessantes e memoráveis. 

 

E continua afirmando que “não podemos confundir ficção com mentira”.  A ilustração 

em moda é uma ficção e não uma mentira. Ao utilizar-se dessa técnica o consumidor sabe que 

não está adquirindo um desenho, mas, gerando um o interesse de dirigir-se a uma loja e ver o 
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produto real. Segundo Eusthachio “a razão pela qual o consumidor compra um produto está 

relacionada ao que chamamos de matriz psicológica responsável pelas sensações que ele 

experimenta” (Eusthachio, 2003, p. 189), portanto o consumidor, levado pela emoção, compra 

sua identificação com o estilo de uma marca. Cria um ambiente diferente da fotografia que 

precisa da modelo, local etc. 

 O grande problema da ilustração é que ela deve ser usada com cautela porque, em 

matéria de roupas, calçados ou acessórios de moda em geral, quem usa são pessoas, seres 

humanos, que precisam se imaginar usando determinado produto e não vê-lo em um 

personagem irreal.  

Utilizar uma pessoa famosa em uma campanha publicitária é uma estratégia que visa à 

agregação de valor à marca. O consumidor que vê aquela personalidade usando determinada 

roupa se identifica, mesmo que não tenha o mesmo corpo ou o mesmo salário que ela. Giselle 

Bündchen foi contratada em 2001 para campanhas da C&A e das sandálias Ipanema o que 

gerou um retorno em vendas espetacular.  

A cautela em gastar uma verba muito alta para contratação de um famoso deve seguir 

critérios que envolvem toda a campanha de marketing, pois não adianta colocar Gisele 

Bündchen usando determinado produto se ele não estiver nas prateleiras. 

No que se refere à ilustração, a solução encontrada por algumas marcas para fortalecer 

seus produtos, sem perder a criatividade e a inovação que uma ilustração pode agregar à 

marca, foi mesclar desenhos com os produtos reais, como o caso das havaianas, ou de criação 

de um personagem que servirá como base para as suas campanhas, como a feita pela Poesia 

Lingerie. 

Quando a marca Havaianas nasceu em 1962, inspirada em sandálias japonesas, suas 

cores eram basicamente azul e preto das laterais, o branco do solado e amarelo das tiras. O 

tipo de posicionamento buscado nesta época e nas décadas de 70 e 80 era voltado para a 

qualidade das sandálias. “Não tem cheiro”, “não soltam as tiras” e “não deformam” eram os 

slogans das campanhas inesquecíveis protagonizadas na TV por Chico Anysio. Na década de 

90 a marca começou a se posicionar no mercado ganhando espaço entre as classes mais alta 

da sociedade, o que antes era considerado artigo de cesta básica dos mais pobres, nesta década 

as sandálias começam a ganhar novas cores, novos formatos e tamanhos inclusive para bebês 

e o slogan “todo mundo usa” é repetido pela boca de gente famosa e formadora de opinião.  

O surgimento de novos produtos foi necessário para não perder espaço para empresas 

como a Grendene que lançava a Rider, o aumento do valor das sandálias e seu desenho 

diferenciado, aliado a campanhas publicitárias divertidas e extremamente criativas fez com 
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que ela se tornasse um símbolo brasileiro, objeto de desejo de estrangeiros e produto de 

exportação com alta rentabilidade. 

A agência de publicidade Almap BBDO ganhou a conta das Havaianas em 1994 e 

desde então propôs uma mudança de foco “das sandálias para o consumidor”, segundo o site 

da agência esta mudança aumento a identificação do consumidor com o produto que via seus 

artistas preferidos usando e falando bem das sandálias. As campanhas passaram a ser mais 

criativas, lúdicas e divertidas com o uso constante das ilustrações a cada lançamento.  

Primando pela criatividade, envolvimento com o público e acreditando que realmente 

“todo mundo usa” ou deve usar Havaianas, os anúncios continuam jovens e divertidos. Cada 

coleção traz uma atitude positiva de beleza e de bem viver. Quem usa havaianas é leve, 

saudável, gosta de conforto. 

A loja Poesia Lingerie atua no mercado de Teresina estado do Piauí desde 2009 com a 

proposta de ser uma loja diferenciada que vende roupas intimas multimarcas e realiza cursos e 

palestras sobre sexualidade, strip tease, técnicas de sedução e organizando chás de cozinha e 

despedida de solteira com produtos da loja.  

A campanha publicitária criada pela Time Propaganda com redação de Danuse e 

ilustração de Volnei acompanharam o briefing da empresa de valorizar a sensualidade sem 

parecer vulgar, o próprio nome sugere sutileza ao tratar da lingerie, embora muitos produtos 

da loja sejam voltados para a sedução.  

Em vez de fotografar uma modelo usando o produto foi criada uma personagem 

bonita, charmosa, sensual, que adora usar lingeries para surpreender seu parceiro ou 

simplesmente para sentir-se bem. A personagem foi utilizada em duas campanhas, uma delas 

incentiva o chá de lingerie porque “movimenta a imaginação” de qualquer mulher tenha ela 

qualquer estilo. Abaixo o folder desenvolvido para divulgar o chá de lingerie. As cores 

escolhidas e o tipo de ilustração trazem uma imagem moderna e romântica, enquanto a 

tipologia utilizada lembra textos manuscritos como as poesias. 

A criação de uma personagem segue a tendência de utilização da ilustração em moda 

como forma de comunicação eficiente que identifica a marca com o produto vendido e seu 

público alvo. 

Com esta linha de publicidade a Poesia Lingerie busca conseguir clientes que admiram 

a sensualidade, discrição sem deixar de impressionar seu companheiro, como o próprio slogan 

da loja diz: 
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“Da recalcada à descolada 

Da confortável à adorável 

Da acessível à inesquecível 

Do dia-a-dia à daquele dia 

Da elegante à impressionante 

Poesia Lingerie, conjuntos básicos, românticos, casual. Tudo que 

você sonha com preços ótimos.” 

 

Conclusão 

A ilustração de moda tem um caráter efêmero, podendo durar apenas uma determinada 

campanha publicitária de uma coleção. A ilustração deve identificar a marca e se adequar ao 

possível consumidor, por isso deve-se contar com a presença de outros profissionais ligados a 

diversas áreas como ilustradores e publicitários além dos estilistas para o casamento entre a 

Marca, o produto tenha a ver com o que a ilustração quer mostrar. 

O consumidor consome não só o produto, mas a estética e o que a imagem causa nos 

seus sentidos. 

A boa ilustração pode traduzir toda mensagem proposta a permitir, em segundos, uma 

atração instantânea do indivíduo por esse espaço. 
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RESUMO 

O presente estudo trata-se de um projeto educativo que extrapola a educação para o domínio 

técnico-científico da profissão e se estende pelos aspectos estruturantes de relações e de práticas 

em todos os componentes de interesse ou relevância social que contribuam com a elevação da 

qualidade de saúde da população, tanto no enfrentamento dos aspectos epidemiológicos do 

processo saúde-doença, quanto nos aspectos de organização da gestão setorial e estruturação do 

cuidado à saúde. Neste sentido, o objetivo foi promover rodas de conversa, debates e 

aprofundamento do conhecimento da política e sensibilizar os componentes da Comissão de 

Integração Ensino-Serviço (CIES), assim como os atores que trabalham na área da saúde e 

também a gestão municipal dos onze municípios que compõem a Planície Litorânea (Caraúbas, 

Caxingó, Murici dos Portelas, Ilha Grande, Luís Correia, Parnaíba, Buriti dos Lopes, Cocal, 

Bom Princípio, Cajueiro da Praia e Cocal dos Alves), a participar da construção de novos 

caminhos para a educação permanente na região da planície litorânea. Sua importância reside, 

portanto, na facilitação do processo de conhecimento da política, tal qual preconizada pelo MS 

no desenvolvimento de ações e estratégias de educação permanente capazes de atender as 

necessidades da população e dos serviços e, consequentemente, no fortalecimento do SUS.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente; Planície Litorânea; Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) se configura como 

estratégia fundamental para o desenvolvimento da gestão, atenção, ensino e controle social no 

Sistema Único de Saúde (SUS), o chamado quadrilátero da EPS (CECCIM e 

FEUERWERKER, 2004). É fato que a formação dos profissionais sempre priorizou modelos 
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essencialmente conservadores, centrados em aparelhos e sistemas orgânicos e tecnologias 

altamente especializadas, dependentes de procedimentos e equipamentos de apoio diagnóstico 

e terapêutico, permanecendo alheia à organização da gestão setorial e ao debate crítico sobre os 

sistemas de estruturação do cuidado, mostrando-se absolutamente impermeável ao controle 

social sobre o setor. 

Pensando na superação dos problemas advindos desse modelo de formação e no 

fortalecimento do SUS, o Ministério da Educação (MS) cria a política nacional de educação 

permanente (Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007) que parte do pressuposto da 

aprendizagem significativa (que promove a produção de novos sentidos) e propõe que a 

transformação das práticas profissionais se fundamente na reflexão crítica sobre as práticas reais 

de profissionais em ação na rede de serviços. Portanto, os processos de formação do pessoal da 

saúde deveriam ser estruturados a partir da problematização do seu processo de trabalho. Seu 

objetivo deve ser a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e do controle social em saúde. 

Na sua execução, entretanto, a EPS encontra algumas dificuldades: quase sempre é 

confundida com a educação continuada, ou mesmo, enquadrada dentro dos mesmos moldes 

conservadores que se propôs a superar, deixando de lado o enfoque problematizador / 

transformador e centralizando a atenção em capacitações que costuma não se articular com o 

cotidiano de trabalho. Muitas vezes, por dificuldades de compreensão metodológica ou por 

desconhecimento da própria política pelos atores que deveriam implementá-la. 

Neste sentido, o presente projeto visa promover uma análise acerca das rodas de 

conversa, debates e aprofundamento do conhecimento da política e sensibilizar os componentes 

CIES, assim como os atores da gestão municipal dos onze municípios que compõem a Planície 

Litorânea (Caraúbas, Caxingó, Murici dos Portelas, Ilha Grande, Luís Correia, Parnaíba, Buriti 

dos Lopes, Cocal, Bom Princípio, Cajueiro da Praia e Cocal dos Alves), e as equipes de 

Estratégias Saúde da Família (ESF) a participar da construção de novos caminhos para a 

educação permanente na região da planície litorânea. Sua importância reside, portanto, na 

facilitação do processo de conhecimento da política, tal qual preconizada pelo Ministério da 

Saúde no desenvolvimento de ações e estratégias de educação permanente capazes de atender 

as necessidades da população e dos serviços e, consequentemente, no fortalecimento do SUS.  

 

METODOLOGIA 
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A proposta pedagógica fundamenta-se nos princípios do construtivismo, que reconhece 

o indivíduo como ser ativo na produção de seu próprio conhecimento, construindo significados 

e produzindo novos sentidos e representações da realidade de acordo com suas experiências e 

vivências. Esse enfoque assume como eixo principal, o desenvolvimento do pensamento crítico 

e produtivo e a atividade consciente, intencional do agente na resolução de problemas 

encontrados na sua realidade. 

Nesse sentido, a concepção e o planejamento das Rodas estão voltados para o 

desenvolvimento das capacidades dos diversos atores do setor saúde em analisar e atuar 

estrategicamente no seu cotidiano de trabalho. Apresenta, ainda, uma estrutura dinâmica, 

permitindo a inserção de atores com distintas funções, diferentes acúmulos e diversas 

necessidades de formação. 

A escolha de tal ferramenta de intervenção se justifica pelo fato de estar voltada para a 

viabilização de um espaço sistemático de escuta e trocas para que os atores possam trazer as 

questões e impasses de seu cotidiano, a partir de dispositivos geradores de discussões e 

reflexões tanto do ambiente quanto do processo de trabalho o que permite abordar o tema, a 

Política de Educação Permanente em Saúde (EPS) como ferramenta para a gestão do trabalho 

em saúde na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS), de uma maneira mais próxima da 

realidade vivida e promover a construção coletiva de estratégias de superação das situações-

limites apontadas. 

Desse modo, as rodas de conversa foram estruturadas para produzir uma análise das 

situações-limites do cotidiano a partir das narrativas dos sujeitos, no que se refere aos processos 

de trabalho, através do desenvolvimento de atividades pedagógicas por meio de apresentações 

de slides, leituras coletivas de textos, dinâmicas construtivas, problematização de casos, 

vivências e experiências no campo da prática, filmes e vídeos com discussões dialogadas e 

mediadas pelos facilitadores, no formato de Roda de Conversa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na planície litorânea foi detectado a necessidade de aprofundar o nível de conhecimento 

da proposta de EPS entre os membros da CIES, bem como de sua importância para a 

organização regional do sistema de saúde e promover uma maior participação dos municípios 

(fato que pode ser percebido, inclusive, na própria constituição da CIES que conta apenas com 

5 dos 11 municípios). 
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Essa constatação é preocupante na medida em que esta comissão é designada para 

“apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a construção dos 

Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de abrangência” (BRASIL, 

2009). 

Por outro lado, entende-se que esse processo não pode ficar restrito à comissão e por 

isso resolve-se discuti-lo com as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) dos municípios 

que compõem a I Regional de Saúde-Planície Litorânea. 

Nesse sentido, as rodas de conversa potencializaram um espaço de discussão para as 

problemáticas que os municípios enfrentam, bem como compilar o diagnóstico acerca do que 

ocorre entre essa região quando evidenciado a Educação Permanente em Saúde. Dessa forma, 

foram abordadas temáticas relacionadas à elaboração e captação de recursos, explanado sobre 

a importância de a EPS ser trabalhada nos municípios, fato que proporciona a melhoria da 

qualidade de vida da população. Diante disso, os participantes ressaltaram a importância e 

evidenciam que projetos relacionados a essa temática nunca foram trabalhados nos municípios.  

 Além disso, apontaram a importância do Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

e que com a sua atuação teve início a educação com a população e o comprometimento dos 

profissionais. Além de ser realizada uma análise crítica ao SUS relacionado a formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores, ao que passo que, também foi discutido sobre o que os 

municípios apresentam como problemas na construção e promoção da educação permanente, 

tornando assim uma discussão construtiva no processo de integralidade dos municípios.  

 Dentre os problemas apontados pelos participantes é válido ressaltar, temas como a 

humanização, planejamento, desvalorização profissional relacionada a sobrecarga de trabalho, 

que pode ser apresentado como resolução a liberação desses profissionais para a capacitações, 

tais como especialização, mestrado e doutorado. Outra sugestão apresentada é a formação de 

redes de comunicação entre secretarias, além da formação de professores para a educação 

inclusiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse sentido, percebe-se a necessidade de trabalhar em outros momentos temáticas que 

possam amenizar ou até mesmo resolver os problemas encontrados na realidade do serviço 

prestado na saúde, para o prosseguimento das rodas de conversas, e que foi apontado como os 

temas mais urgentes tais como, Relações Humanas, Comunicação, Aperfeiçoamento em Saúde, 
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Humanização dos Profissionais e Comunidade, Auto Estima, Valorização do Profissional, 

Trabalho em Equipe, dentre outros. 

 Nesse aporte, a partir das discussões foi destacada a consolidação das CIES, para isso 

foram escolhidos os membros que irão compor o conselho, e durante as rodas de conversa foram 

escolhidos os componentes da comissão. Com isso foram apontados direcionamentos para que 

os municípios possam continuar com a discussão sobre a educação permanente em saúde, bem 

como buscar diretrizes para o bom funcionamento dos elos através da educação. 
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Resumo 

No âmbito dos cursos de licenciatura, somos sujeitos a exercer a docência em diversas 

formas, até mesmo na Monitoria. Desta maneira, a mesma torna-se importante para o 

licenciando, quando o mesmo começa a ancorar o trabalho docente com sua realidade, o que 

breve se tornará uma prática diária. A monitoria se torna relevante para a formação de 

professores de Ciências e Biologia e Universitários, porque permite uma qualificação inicial 

da atividade docente e expõe o cenário diário da vida profissional do educador. Assim, este 

trabalho objetivou apresentar as contribuições da monitoria acadêmica na formação do 

licenciando em Ciências Biológicas e futuro professor da Educação Superior. Deste modo, 

apresenta-se um relato de experiência, pelo fato do autor ser monitor por duas vezes 

consecutivas no período letivo 2013.2 e 2014.1, sendo atualmente (2014.2) selecionado para 

compor o quadro de monitores. Os resultados evidenciam que a monitoria estimula o 

desenvolvimento acadêmico nos aspectos pessoais, ambiciona profissionalismo, autonomia, 

capacidade de se relacionar com grupos, iniciativa, e aperfeiçoamento de suas supostas bases 

metodológicas. Com isso, as atividades realizadas durante o exercício da monitoria, foram 

importantes para o Autor e para alunos, tendo em vista que mesmo sendo um curso de 

licenciatura, muitas vezes a metodologia precisa não é explorada. Conclui-se que se a 

monitoria é corretamente aplicada, o monitor realiza as atividades propostas, e no final parte 

dos alunos obtém um resultado satisfatório, a monitoria foi devidamente eficaz. Então, deixa-

se claro, que o projeto de Monitoria é uma chave de experiência para a formação inicial.  

 

Palavras–chave: Monitoria Acadêmica. Professor de Ciências Biológicas e Docente 

Universitário. Práticas Pedagógicas, Avaliativas e Metodológicas.  

 

 

Introdução 

Hoje, nos cursos de licenciatura, antes mesmo de colar grau somos sujeitos a exercer a 

prática docente em diversas formas, sejam elas no estágio, na pesquisa, extensão, e/ou na 

monitoria acadêmica. De acordo com o Edital que Seleciona Monitores (2014) no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus 

Professora Cinobelina Elvas – CPCE, os objetivos da monitoria acadêmica são:  

Proporcionar ao estudante a oportunidade de participar do projeto de Monitoria que 

possibilite o aprofundamento em determinada área de conhecimento; Criar 

condições para que os alunos possam desenvolver formas de pensamento e de 
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comportamento ao trabalho científico independente, agindo como colaborador da 

produção acadêmica; Colaborar com os professores para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticas e Promover a cooperação 

acadêmica entre discentes e docentes.  

Sendo assim, a monitoria faz parte de um projeto interno da própria instituição, que 

selecionam monitores bolsistas e voluntários para atuarem junto há um professor orientador, 

em uma disciplina específica ou não da grade curricular do curso. Frisa-se que a monitoria é 

uma modalidade de intercambio entre o monitor, a disciplina em curso e o ex-professor, pois 

possibilita, desta maneira, compreender os aspectos na função de co-docente, tendo acesso as 

práticas pedagógicas e bases metodológicas do educador. Mesmo oferecendo bolsa, em alguns 

editais não são preenchidas as vagas para monitoria remunerada, pois são ofertadas para as 

disciplinas que possuem maior quantidade de reprovações. Mas, 

(...) Infelizmente, nem toda instituição valoriza a monitoria como lhe é devido. A 

ânsia pela pesquisa que domina o cenário acadêmico reflete-se na oferta de bolsas 

para estudantes de graduação, pelos órgãos financiadores, apenas para iniciação 

científica. Gera-se a marginalização dos programas de monitoria acadêmica, que 

tendem a sobreviver com o financiamento, geralmente muito limitado, da própria 

Instituição de Ensino Superior – IES. Reproduz-se o que já acontece com a 

graduação: enquanto a área de pesquisa e pós-graduação goza de diversas fontes de 

financiamento, a graduação, especialmente nas IES públicas, vivencia falta de 

recursos. (...) (NUNES, 2007, p. 47). 

 Queiroz, et al (2014), afirma que o monitor estimula os acadêmicos sobre a 

importância em planejar, organizar e executar diversas atividades, pois irá enriquecer o papel 

do graduando na docência. Neste contexto, a monitoria se torna importante para o licenciando 

e ainda permite uma formação inicial da prática docente, pois o mesmo começa a ancorar o 

trabalho do professor como uma realidade sua, o que breve se tornará uma prática diária.  

Considera-se ainda, que o fato de ser monitor-aluno, é relevante para o aprendizado 

sobre diversas metodologias trabalhadas por diferentes docentes, além de ser exposto o 

panorama do dia-a-dia da vida profissional do educador que atua no ensino superior, 

estabelecendo assim ideias críticas das práticas metodológicas, avaliativas e pedagógicas. 

Deste modo, o presente trabalho objetiva apresentar as contribuições da monitoria acadêmica 

na formação do licenciando em Ciências Biológicas e futuro professor Universitário. 
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Metodologia  

O curso de Ciências Biológicas, da UFPI/CPCE foi implantado em 2006. Já o 

programa de monitoria iniciou-se seis meses depois, no semestre seguinte (2007.2). Até hoje, 

foram quinze editais lançados e com projetos finalizados. Para a execução do projeto, é 

necessária uma seleção de graduandos, que se dá pelo Índice de Rendimento Acadêmico – 

IRA e pela nota na disciplina escolhida para a atuação como monitor, sendo a mesma 

específica ou não do curso. Ressalta-se, que o estudante somente se inscreve quando já cursou 

dois períodos do curso e só pode concorrer a uma vaga em determinada disciplina quando o 

mesmo cursou até dois períodos adiante da mesma. Após, é selecionado o inscrito com maior 

obtenção de nota para a disciplina optada, depois, o estudante acessa o sistema acadêmico da 

UFPI (SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de atividades Acadêmicas) e tem a opção de 

assumir ou não a monitoria. 

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, são ofertadas aproximadamente sete 

vagas com remuneração e 20 para voluntários. Os professores orientadores indicam a 

necessidade de monitoria para a disciplina de acordo com o rendimento acadêmico do período 

anterior, avaliando o nível de reprovação e dificuldade dos alunos, e, esta solicitação é 

atendida pelo colegiado do curso quando perpetua um fundamento e ofertada bolsa por sorteio 

interno realizado na reunião do colegiado. 

Ao iniciarmos a monitoria, é necessário conversar com o professor e entender quais 

suas investigações, objetivos, bases metodológicas e maneiras de avaliar. Depois, o monitor 

se apresenta para a turma e se inicia o processo de monitoria. O monitor participa ativamente 

no processo de avaliação, na elaboração de aulas e aplicação de provas, correção de testes, 

auxilia o aluno fora da sala de aula na elaboração e preparação de seminário, estuda em casa 

e, ainda contribui juntamente ao professor no processo de organização e planejamento do 

conteúdo. Sendo assim, este trabalho está centrado em resultados positivos de um Projeto 

considerado de “Extensão” 
2
, e de um relato de experiência, pelo fato do autor ser monitor por 

duas vezes consecutivas sem remuneração da disciplina de Sociologia da Educação no 

terceiro bloco do curso, no período letivo 2013.2, e de Zoologia de Invertebrados I, no quarto 

bloco, em 2014.1, sendo atualmente (2014.2) selecionado para ser monitor sem-remuneração 

da disciplina de Zoologia de Invertebrados II, assumindo a mesma.  
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 O Projeto de Monitoria é caracterizado de Ensino e tem duração de um semestre. Porém, é um programa que 

está inserido na modalidade “Extensão”, porque é direcionado para uma comunidade, entendendo como projeto 

extensão, toda e qualquer atividade que se estende até um grupo de pessoas e tenha o envolvimento dos mesmos, 

seja em qualquer classificação, neste caso, a acadêmica. Conceito livre do Autor. 
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Durante o projeto, todas as atividades realizadas são descritas em frequências mensais 

e autenticadas pelos professores orientadores, que encaminham para a CAAP (Coordenadoria 

de Apoio e Assessoramento Pedagógico), órgão da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação – 

PREG. Ao final do projeto, é respondido pelo monitor, um relatório final que investiga as 

contribuições da monitoria para o graduando, bem como, a oportunidade de espaços para 

sugestões de melhorias no âmbito do projeto. Após as validações das frequências e do 

relatório final pelo docente orientador, finaliza-se a monitoria e o monitor tem acesso ao 

certificado online, emitido pela IES, no portal do aluno.  

 

Resultados e Discursão  

Os resultados evidenciam-se pela ascensão das atividades realizadas durante a 

execução do projeto de Monitoria. Assim, apresentamos contribuições que, além de estimular 

o desenvolvimento acadêmico nos aspectos pessoais quanto ao anseio em contribuir para 

projetos internos e externos, atribui ao aluno uma característica autônoma perante a 

comunidade acadêmica. Pondera-se que, se a monitoria é corretamente aplicada, ambiciona 

para o aluno profissionalismo, autonomia, capacidade de se relacionar com grupos, iniciativa, 

e aperfeiçoamento de suas supostas bases metodológicas. 

Dias (2007), destaca a necessidade dos alunos (que se interessam pela docência) serem 

envolvidos, desde cedo, em projetos de ensino (monitoria) que contribuam para o início de 

uma cultura formativa, voltada para a docência na educação superior. Nesta perspectiva, 

podemos afirmar que a Monitoria é um sítio de estímulo e formação de pessoas futuristas3
, 

pois instiga a busca por mais um passo na formação do estudante e consequentemente do 

currículo, neste caso, o mestrado, onde o autor considera que a monitoria já servirá como 

experiência para o ingresso do mesmo. Pois, com orientação dos professores, aprendeu a 

desenvolver diversas atividades primordiais, como: trabalhos técnicos-científicos, mini- 

projetos, organização de eventos acadêmicos e como se relacionar diretamente com grupos e 

com o educando, além de saber agir quando o plano A e B não funcionam, ou seja, uma 

experiência a mais na frente daqueles que não se envolvem com projetos de ensino e 

extensão, e pretendem concorrer em mestrados voltados para Educação em Ciências. (grifo do 

Autor) 

                                                           
3 

Pessoas Futuristas é um termo da linguagem do autor, que remete aquelas pessoas que tem visão de futuro, que 

exercem a cidadania, e que consegue chegar ao topo, ou seja, ao sucesso profissional. Conceito livre do Autor. 
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É importante demarcar o fato de que o elemento diferenciador do Programa de 

Iniciação à Docência
4
 em relação aos outros programas e às outras experiências desenvolvidas 

na Universidade é, exatamente, o fato dele se relacionar à formação inicial de docentes para o 

ensino superior (idem, ibidem). Assim, analisamos a relevância e o impacto que a monitoria 

abrange na vida póstuma do professor de Ciências e Biologia, tendo respaldo para o professor 

universitário. Fato este, que está de acordo com os planos do autor, deixando claro o reforço 

do programa em sua vida pessoal e profissional. 

Tomando como base os estudos do autor sobre monitoria, todos os resultados 

encontrados em artigos científicos evidenciaram sempre em primeiro lugar a formação inicial 

direcionada para a docência. “A experiência de ser monitor é um fato inédito, e extremamente 

importante para a formação do professor de Biologia e futuro docente na Educação Superior”. 

Isso se torna ainda importante para o futuro professor de Ciências, porque o mesmo passa por 

um processo de agregação de metodologias próprias, que são voltadas as Ciências Biológicas, 

como a execução de aulas práticas e/ou aulas de campo.  

Portanto, as atividades realizadas durante o exercício da monitoria, no período de um 

ano, foram consideradas importantes e primordiais para o Autor e para alunos por suas 

características metodológicas, tendo em vista que mesmo sendo um curso de licenciatura, 

muitas vezes a metodologia (prática de ensino) não é explorada e não conseguimos capturar 

em muita das vezes, as lições requeridas.   

 

Considerações Finais 

Conclui-se que se a monitoria é corretamente aplicada, o monitor realiza as atividades 

propostas, e no final maior parte dos alunos obtém um resultado satisfatório, a monitoria foi 

devidamente eficaz. E isso se dá pelo planejamento entre professor e monitor, na expectativa 

de terem um ambiente de trabalho agradável e harmônico. Assim, deixa-se claro, que o 

Projeto de monitoria é uma chave de experiência para a formação do licenciando em Ciências 

Biológicas, já que se impõe o comando de atividades práticas (experimentos e de campo), e 

para o futuro professor Universitário, porque se tem acesso aos processos pedagógicos usados 

pelo professor orientador. 

 

 

                                                           
4
 Nome do Programa de monitoria em outras Universidades, a denominação já caracteriza o papel do Monitor 

frente à realidade de trabalho.  

IV SEMEX 66



 

 

Referências 

DIAS, A. M. I., Monitoria acadêmica: espaço de formação. In: Mirza Medeiros dos Santos; 

Nostradamos de Medeiros Lins. (Org.). A monitoria como espaço de iniciação à docência: 

possibilidades e trajetórias. Natal: EDUFRN - Editora da UFRN, 2007, v. 1, p. 37-44. 

 

NUNES, J. B. C., Monitoria acadêmica: espaço de formação. In: Mirza Medeiros dos 

Santos; Nostradamos de Medeiros Lins. (Org.). A monitoria como espaço de iniciação à 

docência: possibilidades e trajetórias. Natal: EDUFRN - Editora da UFRN, 2007, v. 1, p. 45-

57. 

 

QUEIROZ, M. B. A., GOMES, R. O., SILVA-MATOS, R. R. S., Contribuições dos 
Monitores na organização e divulgação da I Amostra Didática de Filosofia da Educação 
na Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas. In: 6º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária, 2014. 

 

UFPI/CPCE, 2014. Edital de Seleção de Monitores do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Disponível em: <http://www.ufpi.br/noticia.php?id=26988 > Acessado em: 29 de 

agosto de 2014. 

IV SEMEX 67



A importância de se conhecer técnicas para a reescrita1 
 

 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

Paulo Victor Cardoso Venção e Priscilla Raquel Ferreira da Silva (UFPI)2 

Maria Vilani Soares (Universidade Federal do Piauí - UFPI)3 

     

  

 
RESUMO: Propõe-se um estudo do processo de reescritura textual de acadêmicos da UFPI e de 

outras Instituições de Ensino Superior, da cidade de Teresina-PI, a partir da análise das operações 

lingüísticas observadas nos textos reconstruídos, verificando as contribuições dessa atividade para o 

processo de ensino/aprendizagem de produção textual. Para tanto, seguiram-se algumas das teorias 

sobre escritura e reescritura, em suas bases cognitivas e metacognitivas. Os participantes produziram a 

primeira versão, e, em seguida, a reescrita de texto (individualmente, com o colega e com o professor 

orientador). Verificou-se que, das três modalidades de reescritura, resultaram melhorias nos textos e 

situações de aprendizagem, pois, independentemente de quem fossem os parceiros, os sujeitos, em um 

nível de metacognição, manifestaram a capacidade de refletir sobre a linguagem e perceber a 

necessidade de ajustamentos em seus textos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Reescritura Textual; Operadores Linguísticos; Cognição; Metacognição. 
 
 

1 Considerações Iniciais 
 

 

A grande importância atribuída ao desenvolvimento das atividades de produção 

textual, levando em conta questões sobre como os alunos escrevem, o que escrevem e com 

que objetivos escrevem, tem sido responsável por inúmeras investigações sobre o processo da 

escrita, propondo explicações para os fracassos dos alunos na linguagem escrita e orientações 

didáticas mais apropriadas para o tratamento da escritura nesse contexto. 

O “Laboratório de Produção textual”, na oficina “A Importância de se Conhecer 

Técnicas para a Reescrita”, prevê esses bloqueios, procurando experienciar, juntamente com a 

comunidade interna da UFPI e comunidade externa (de outras Instituições de Ensino 

Superior), situações de produção textual, descrevendo todo o desenvolvimento cognitivo de 

                                                 
1 Oficina , ofertada pelo Projeto de Extensão (PREX/UFPI) “Laboratório de Produção Textual” 
2 Ministrantes da oficina, acadêmicos de Letras (UFPI) e integrantes do ICV-2014/2015 - NERT (Núcleo de 

Estudos em Refacção Textual)  
3 Coordenadora do Projeto, Doutora em Linguística (UFC), Professora adjunto do DMTE/CCE/UFPI. 
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processamento de idéias e, especialmente, apresentando possibilidades de refacção textual, a 

partir de operadores lingüísticos, relevando o desenvolvimento metacognitivo. 

Dessas constatações, derivaram os problemas a serem pesquisados, os quais 

podem ser assim enunciados: Há evidências de que o trabalho com reescritura de textos, 

individualmente e de forma colaborativa, produza alterações positivas nos textos (quanto ao 

significado do texto), enquanto produto e processo, no momento em que fazem uso dos 

operadores linguísticos (supressão, inserção, supressão e deslocamento) quando trabalham 

com parceiros do que quando trabalham individualmente? 

  Considerando-se as questões pertinentes a este estudo, formularam-se as 

seguintes hipóteses: (1) a atividade de reescritura é vista pelos acadêmicos como uma 

oportunidade de alterar problemas locais do texto (acentuação, ortografia das palavras, 

pontuação, falta de concordância e regência inadequada); (2) as atividades de reescritura 

colaborativa de textos (professor, alunos) podem proporcionar ao aluno a consideração dos 

problemas globais do texto, como emprego inadequado de palavras, pouca informatividade 

(insuficiência de dados, irrelevância da informação), coesão (inadequação de conectores) e 

coerência (falta de clareza das idéias, ambigüidades); (3) das atividades de reescritura 

(individualmente, com o professor ou com os colegas) resultam melhorias nos textos e nas 

situações de aprendizado, independentemente de quem sejam os parceiros.  

Abordou-se, a partir de alguns estudiosos doutrinados no assunto (HAYES e 

FLOWER,1980; FIAD, 1991. SERAFINI, 1992; FIGUEIREDO, 1994) a escrita como 

produto e processo, dando ênfase à forma como o docente responde à escrita do aluno e sua 

influência no processo de ensino/aprendizagem da produção textual.  

Em seguida, descreveu-se o processo de construção de um texto e alguns modelos 

de processamento da revisão. Só depois, enfocaram-se os aspectos metodológicos e 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

A atitude do professor de compreender a escrita como produto e/ou processo 

relaciona-se diretamente com a tradição de ensino da escrita e com sua postura pedagógica 

assumida em sala de aula. Estudos sobre a postura do professor diante das atividades de 

produção de texto dos seus alunos partem do princípio de que a maioria dos professores ainda 

utiliza a escrita com o propósito de reforçar, treinar e imitar padrões gramaticais eleitos como 

“corretos”, segundo uma “norma gramatical”. 
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2 Aspectos metodológicos da Pesquisa 

 

 

Nesta seção, descreveremos como se deu a coleta dos dados e sua posterior 

análise e discussão, considerando as três situações de reescritura dos textos (individualmente, 

com a ajuda do colega e com a ajuda do professor). 

 

2.1 A coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados por dois questionários, constituídos de perguntas sobre 

dados pessoais e, também, relativas aos hábitos de leitura e escritura dos alunos, e dos vinte 

textos e suas respectivas versões reescritas. No final da oficina contou-se, para análise, com 

vinte (20) produções em primeira versão, e vinte (20) versões reescritas, sendo dez (10) em 

situação individual, seis (06) com ajuda do colega e quatro (04) com a ajuda do professor, 

perfazendo um total de trinta (40) textos para análise. 

As redações em primeira versão foram produzidas sempre em função de uma 

determinada situação comunicativa, seguindo as etapas de ‘geração de idéias’ e ‘produção’. 

Na ‘geração de idéias’, foram utilizados diferentes métodos de estímulo à produção textual 

(leituras de textos coletados pelos alunos, discussão, debates, palestras, apresentação de 

vídeos), procurando-se instaurar uma situação comunicativa o menos artificial possível. 

Imediatamente após cada etapa de geração de idéias, os alunos foram solicitados a escrever 

textos dissertativos/argumentativos sobre os temas discutidos.  

Após produzirem os textos, estes eram lidos pelos alunos para a turma e, em 

seguida, entregues aos Ministrantes. Os textos produzidos, em todas as suas versões, eram 

fotocopiados pelos Ministrantes e devolvidos aos alunos no encontro seguinte. 

Antes da atividade de reescritura textual, os ministrantes trouxeram exemplos de 

reescrituras, a partir da identificação dos operadores lingüísticos (inserção; substituição; 

deslocamento e supressão). Após a exemplificação, que foi realizada com a participação de 

toda a turma, devolveram-se os textos e partiu-se para a atividade de reescritura. A turma foi 

dividida em grupos distintos já mencionados no primeiro parágrafo desta seção. 

(1) Na reescritura individual, os alunos foram instruídos para a necessidade de alternar os 

papéis de produtor e leitor do texto, verificavam, por sua iniciativa, a necessidade de 

ajustar os textos a fim de aprimorá-los em todos os aspectos que julgassem necessários. 
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Para isso, liam, novamente, o texto, antes de efetuar as alterações. Os sujeitos foram 

deixados livres para alterarem seus textos.  

(2)  Na reescritura com a ajuda do colega, estes liam o texto, individualmente, e faziam 

anotações que considerassem necessárias para a indicação de problemas ao outro colega. 

Em seguida, discutiam os problemas levantados no texto, sem que nenhuma das partes 

efetuasse qualquer alteração ou utilizasse qualquer recurso para marcar o problema. Após a 

discussão, cada aluno reavaliava seu texto, individualmente, observando as questões 

apontadas e fazia ou não as modificações, o que dependia de seu julgamento. Esse 

procedimento visou garantir a liberdade do autor para alterar ou não o texto sem qualquer 

forma de pressão. Os alunos foram instruídos a não abordarem questões divergentes, 

relativas à opinião pessoal, a menos que observassem incoerências no texto e, ainda, a não 

negociarem os significados apenas oralmente, deixando de ajustar a escrita pelo fato de 

terem compreendido os aspectos obscuros através do diálogo. 

(3) Nas atividades de reescritura dos textos em conjunto com os Ministrantes, os alunos foram 

alertados para a necessidade de discussão dos aspectos levantados, já que a leitura desses 

avaliadores poderiam não estar adequada às intenções dos autores do texto.  Além disso, 

procurou-se conduzir o diálogo de forma a fazer emergir soluções sem apontá-las. Para 

tanto, forneciam-se, aos alunos, pistas que pudessem conduzir à solução dos problemas.  

Cabe observar ainda que nem todas as falhas foram indicadas, procedimento que 

se considerou adequado para evitar a sobrecarga de informação e, em consequência, a baixa 

atuação do sujeito na reescritura de seu texto. Além disso, com o propósito de garantir a 

motivação do aluno, procurou-se, sempre que possível, elogiar os aspectos positivos do 

trabalho produzido. 

 

2.2 Análise e discussão dos dados 

 

Os textos produzidos pelos alunos foram analisados, inicialmente, através da 

comparação entre a primeira versão e a versão reescrita. Para isso criou-se, para cada texto, 

um quadro com quatro colunas, colocando-se na primeira a numeração dos parágrafos; na 

segunda, a primeira versão; na terceira, a versão reformulada, com indicação das alterações 

ocorridas, e na última coluna os resultados das alterações: RP (resultado positivo); RN 

(resultado negativo) e RI (resultado indiferente).  

Neste Laboratório, analisaram-se as quatro alterações que um escritor pode 

realizar no seu texto, utilizando-se de operadores lingüísticos como: supressão, inserção, 
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substituição e deslocamento. Optou-se pela utilização de marcadores de texto coloridos, a fim 

de representar, na escrita, os diferentes tipos de alterações utilizadas pelo escritor nas duas 

versões produzidas: (1) supressão (marcador laranja); (2) inserção (texto em amarelo); 

substituição (texto verde); (3) deslocamento (texto em rosa). 

 

Demonstração das alterações efetuadas e dos resultados 
entre a versão inicial e a versão reformulada individualmente 

 

PARÁGRAFO 

 

VERSÃO INICIAL 

 

VERSÃO REFORMULADA 

 

RESULTADO 

 

 

 

1º 

 

Não vou me referir tanto a governo 

mas sim a população. Hoje em dia se 

fizermos tudo controlado não 

precisaríamos estar desperdiçando 

alimentos. (linhas 1-2) 

 
Acredito que a culpa da fome  não 
é  tanto do governo mais sim da 

população, quanto alimento  jogado 

fora, no mercado, quantas frutas 
estragadas, ... (linhas 1-2) 

 

 

INS.- RP 

SUBST.- RN 

SUPRES.-RN 

 

 

As alterações foram analisadas considerando o impacto causado pelo uso dos 

operadores lingüísticos na qualidade do texto, codificando desta forma: RP (resultado 

positivo); RN (resultado negativo) e RI (resultado indiferente).  

Posteriormente, efetuou-se a computação geral desses dados, em cada uma das 

modalidades de reescrita com o propósito de evidenciar o desempenho dos sujeitos nas 

atividades de reescrita de seus próprios textos.  

 

 

3 Considerações finais 

 

 

Considerando-se que, a maioria dos operadores linguísticos utilizados por esses 

alunos provocaram melhorias nos textos, e que, principalmente, serviram para desmistificar a 

idéia do texto como sendo produto de um esforço inicial, único e suficiente, foi possível 

considerar a experiência como positiva e relevante para o processo de produção textual, o que 

só vem confirmar a hipótese de que, das modalidades de reescrita (individualmente, com o 

professor ou com o colega), independentemente de quem sejam os parceiros, resultam 

melhorias nos textos e nas situações de aprendizado.  

Esta oficina de Extensão, intitulada “A importância de se conhecer técnicas para a 

reescrita”, experienciada pelo Projeto “Laboratório de Produção Textual”, sem a pretensão de 
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oferecer resultados definitivos, revelou que a atividade de reescritura textual pode ser uma 

alternativa para que os alunos percebam a escrita, já no âmbito da instrução, como uma 

atividade relevante para a vida, pois, como afirma Figueiredo (1994, p.157), ”Escrever não é 

um dom, nem um privilégio inato dos gênios, mas um trabalho aturado e orgânico, um 

trabalho que envolve o fazer e o refazer”.  

Dessa forma, inferimos que a atividade de reescritura deve ser utilizada 

constantemente na escola, com a mesma importância que está sendo empregada nas etapas de 

planejamento e execução das produções textuais, criando um automatismo benéfico nos 

alunos. 
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A MEDICINA POPULAR COMO PRÁTICA DE SAÚDE: CONCIENTIZAÇÃO 

ATRAVÉS DA ATIVIDADE LÚDICA. 
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RESUMO 

 As ações lúdicas propiciam ao processo do cuidar inumeras formas de 

enfrentamento seja no contexto saúde-doença e/ou hospitalização 

principalmente de crianças. E possibilita ainda uma educação em saúde 

exclusiva, rica em ações que dinamizam a necessidade de vivenciamos com as 

doenças bem como as formas de prevenção e promoção da saúde.  O brincar 

aparece como uma possibilidade de expressão de sentimentos, preferências, 

receios e hábitos; mediação entre o mundo familiar e situações novas ou 

ameaçadoras; e elaboração de experiências desconhecidas ou desagradáveis. 

Diante do contexto trabalhamos a medicina popular, que ainda hoje está 

atrelada ao contexto social, principalmente em localidades interioranas, onde 

as ações lúdicas trazem de forma cômica as influencias dessa medicina 

popular com a medicina medicamentosa e clinica, agregando assim valores 

que favorecem um atendimento holístico e interdisciplinar, assegurando assim 

em qualidade de vida, seja no aspecto clinico ou espiritual, favorecendo assim 

cada vez mais ao sorriso. 

Palavras Chaves: Medicina Popular, Atividades Lúdicas, Educação em 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atividade lúdica é um método empregado na humanização da 

hospitalização de crianças, pois afasta momentaneamente a criança do 

sentimento de dor e dificuldade de adaptação ao ambiente hospitalar, estranho 

ao seu cotidiano. 
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O brincar aparece como uma possibilidade de expressão de 

sentimentos, preferências, receios e hábitos; mediação entre o mundo familiar 

e situações novas ou ameaçadoras; e elaboração de experiências 

desconhecidas ou desagradáveis. (MITRE; GOMES, 2004). 

Entretanto, o lúdico não se restringe ao público infantil, pois vem se 

mostrando importante como modo de aproximação com o cotidiano das 

comunidades. Portanto, através da formação de vínculo torna-se mais fácil 

intervir nos problemas de saúde da comunidade de maneira mais eficaz. 

Ainda, nos dias atuais, a medicina popular encontra-se arraigada a 

cultura das populações, representando um importante elemento cultural de 

uma sociedade. Assim, ao se falar do processo saúde-doença é impossível 

desapropriar os sujeitos das concepções e representações fixadas ao saber 

cultural. Sendo inclusive, a medicina popular, prática recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS e reconhecida oficialmente dentro do 

serviço público de saúde no Brasil (BARBOSA et al, 2004). 

Entretanto, apesar do reconhecimento dessa prática a medicina popular 

não vem ganhando espaço entre os profissionais de saúde e dentro dos 

serviços. Os profissionais se valem apenas de métodos tecnicistas e científicos 

que muitas vezes negligenciam os aspectos psicossociais, emocionais, 

espirituais, ambientais e culturais, que também influenciam no processo do 

adoecer (BARBOSA et al, 2004). 

Objetiva-se então, descrever a experiência de membros de um projeto 

de extensão universitária na conscientização da importância da medicina 

popular atrelada aos saberes científicos, através de uma atividade lúdica. 

 

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 outubro de 2014, 

durante o I Congresso Regional de Saúde Coletiva, realizado na Universidade 

Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, no município de 

Picos-PI.  
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O recurso didático utilizado foi à apresentação de uma peça teatral, de 

cunho comediante, com conteúdo que visava conscientizar os congressistas da 

importância da prática da medicina popular atrelada aos saberes científicos. 

A peça narrava à história de uma enfermeira da Estratégia de Saúde da 

Família do interior do Maranhão, que estava tendo dificuldades em realizar seu 

trabalho, pois a população não comparecia a Unidade Básica de Saúde, 

porque confiavam mais na rezadeira da localidade. A enfermeira inconformada 

com a situação resolveu procurar a tal rezadeira e unir-se a ela na tentativa de 

conseguir pacientes para o atendimento. Finalmente, com o apoio da rezadeira 

a enfermeira conseguiu estabelecer um vínculo de confiança com a população, 

podendo então intervir nas necessidades desta, de maneira que conseguiu 

solucionar os problemas de saúde encontrados.  

 

RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 Através da realização da atividade lúdica pôde-se perceber que tais 

atividades possuem eficiência comunicativa não só na faixa etária infantil, como 

também para o público acadêmico e profissional, partindo da perspectiva que o 

conteúdo é repassado com a mesma resolutividade, entretanto de uma forma 

menos tecnicista e mais descontraída, facilitando a captação do conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se a importância de inserir as atividades lúdicas como 

mecanismos de facilitação da aprendizagem e conscientização de 

profissionais, como tambémna educação em saúde da população, visando à 

promoção da saúde e qualidade de vida dos usuários dos serviços de saúde, 

na busca da obtenção de melhores resultados e de um atendimento 

humanizado. 
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1
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3
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RESUMO: 

Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde o envelhecimento pode ser compreendido 

como um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – 

senescência - o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. Esse 

estudo é resultado do trabalho realizado pelos bolsistas do projeto de extensão: “Promoção da 

Saúde no Envelhecimento” da Universidade federal do Piauí, campus Senador Helvídio 

Nunes de Barros, Picos-PI. Esse relato discorre acerca das ações de educação em saúde 

desenvolvidas com idosos, com o objetivo de fornecer informações relativas ao processo de 

envelhecimento saudável, bem como promover ações de promoção a saúde. Métodos: Foram 

realizados encontros semanais entre os docentes coordenadores do projeto e bolsistas, para a 

capacitação destes. Os encontros com o grupo de idosos foram realizados duas vezes por 

semana, sob a supervisão dos docentes. Resultados e Discussão: Com o desenvolvimento das 

atividades semanais com idosos, foi notório o ganho de conhecimento tanto por parte dos 

alunos, como por parte dos idosos. Os idosos a cada encontro mostravam-se mais interativos, 

questionavam com frequência a respeito dos assuntos abordados, demostravam também que 

buscavam mais informações sobre os assuntos discutidos.  Considerações finais: Esse estudo 

proporcionou um aprendizado significativo para os executores das atividades do projeto de 

extensão, no caso estes os acadêmicos, mostrou a necessidade da aproximação com a 

comunidade. Ressaltou o compromisso que os profissionais de saúde devem ter de garantir a 

qualidade do atendimento a todas as faixas etárias, no caso, em especial ao idoso. 

 

Palavras-chaves: Idoso; Educação em saúde; Envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da saúde o envelhecimento pode ser compreendido como 

um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – 

senescência - o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No 

entanto, em condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse 

emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência - senilidade. 

Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus 

efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo. 

Na busca de uma melhor qualidade de vida, fruto de um envelhecimento com 

independência e autonomia, de um envelhecimento saudável e ativo, tem-se investido no 

desenvolvimento de programas sociais e de saúde voltados para a preservação da 

independência e da autonomia, sendo metas fundamentais não só do governo, mas de todos os 

setores da sociedade. (FERREIRA et Al., 2012). 

Esse estudo é resultado do trabalho realizado pelos bolsistas do projeto de extensão: 

“Promoção da Saúde no Envelhecimento” da Universidade federal do Piauí, campus Senador 

Helvideo Nunes de Barros, Picos-PI. Esse relato discorre acerca das ações de educação em 

saúde desenvolvidas com idosos, com o objetivo de fornecer informações relativas ao 

processo de envelhecimento saudável, bem como promover ações de promoção a saúde. 

Esse projeto de extensão teve sua metodologia aplicada por meio de reuniões, 

palestras e demonstrações práticas. Tendo em vista ampliar o conhecimento dos participantes 

a respeito do processo de envelhecimento saudável. 
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MÉTODOS 

 

Foram realizados encontros semanais entre os docentes coordenadores do projeto e 

bolsistas, para a capacitação destes. Nestes encontros foram discutidos, quais temas 

relacionados ao processo de envelhecimento saudável iriam ser apresentados aos idosos, uma 

vez determinado os temas a serem abordados, os docentes forneceram aos bolsistas as 

informações necessárias para que o tema fosse abordado junto ao grupo de idosos. 

Os encontros com o grupo de idosos foram realizados duas vezes por semana, sob a 

supervisão dos docentes os bolsistas realizaram aulas expositivas e dialogadas, dinâmicas, 

demonstrações práticas e debates, utilizando-se de data show e caixa de som, para favorecer o 

interesse dos idosos pelas aulas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Com o desenvolvimento das atividades semanais com idosos, foi notório o ganho de 

conhecimento tanto por parte dos alunos, como por parte dos idosos. Os idosos a cada aula 

mostravam-se mais interativos, questionavam com frequência a respeito dos assuntos 

abordados, demostravam também que buscavam mais informações sobre os assuntos 

discutidos.  

 No decorrer do projeto os idosos apresentaram-se com a autoestima elevada, mais 

seguros a respeito das suas condições de saúde, dos seus direitos em relação ao atendimento 

pelo SUS, em como lidar nas situações de doenças.   

 A respeito de trabalhos com grupo de idosos o Ministério da saúde (2007) destaca: o 

papel fundamental da socialização obtida em qualquer trabalho em grupo, o que por si só, 

pode representar novas perspectivas para a pessoa idosa (dependendo de sua situação familiar 

e comunitária), além de maior aceitação na sociedade. 

 Destacou-se também de forma singular o ganho de conhecimento dos idosos a respeito 

das patologias que os acometiam, tais como, sendo de maior relevância no grupo a 

Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus tipo 2. 

  Observou-se a partir das aulas práticas a resposta positiva por parte dos idosos, na 

inclusão de hábitos que promovam o envelhecimento saudável, de maneira a destacar a 

importância de se trabalhar com essa parcela da população o tema saúde e envelhecimento 

saudável.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo proporcionou um aprendizado significativo para os executores das 

atividades do projeto de extensão, sendo estes acadêmicos, mostrou a estes a necessidade da 

aproximação com a comunidade. Ressaltou o compromisso que os profissionais de saúde 

devem ter de garantir a qualidade do atendimento a todas as faixas etárias, no caso, em 

especial ao idoso. 

Desta forma, destaca-se relevância da participação dos acadêmicos e docentes dos 

cursos de saúde em projetos como esse, que aproxima a Universidade com a comunidade, que 

garante ganho de conhecimento tanto dos alunos como do grupo por eles atendidos. 
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RESUMO 

Objetivou-se relatar a experiência de desenvolver atividades de educação em saúde sobre 

gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e drogas com estudantes do 

ensino médio e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos estudantes e identificar 

conhecimento e atitude antes das intervenções educativas. Trata-se de um relato de 

experiência do projeto de extensão intitulado: Ações de Educação em saúde com estudantes 

do ensino fundamental e médio, realizado em uma escola do município de Picos Piauí no 

período de maio a outubro de 2014 realizado com 64 adolescentes de uma escola estadual da 

referida cidade durante cinco sessões de educação em saúde. Utilizou-se ainda um 

questionário para medir o conhecimento dos adolescentes sobre a temática discutida. Cabe 

ressaltar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo nº 

20827213.1.0000.5214. Considera-se que a educação em saúde vem propiciar a descoberta de 

novos conhecimentos e acordá-los para esse assunto que nos dias atuais atinge grande parte 

dos jovens que se encontram vulneráveis aos riscos gravidez indesejadas, DST´s e do 

consumo de drogas. 

 

Palavras-chave:
 
Adolescência. Educação em Saúde. Enfermagem 

 

INTRODUÇÃO 

                  A adolescência é o período da vida marcado por mudanças biológicas, sociais e 

principalmente psíquicas, responsáveis muitas vezes pela ideia de querer ser aceito em um 

grupo, e de querer experimentar coisas novas e até então desconhecidas. E é nessa perspectiva 

que se tem os adolescentes como um grupo etário que demanda alta vulnerabilidade ao 

consumo de drogas e comportamento sexual de risco. 

                 A adolescência se mostra ainda como um período de vida que merece atenção, pois 

esta transição entre a infância e a idade adulta pode resultar ou não em problemas futuros para 

o desenvolvimento de um determinado indivíduo (BUENO, 2008). 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lei Nº 8.069, de 1990, 

define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade e em casos excepcionais e 
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quanto disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 anos de idade. O conceito de menor fica 

subentendido para os com idade inferior a 18 anos (BRASIL, 1990). 

A atenção ao grupo de adolescentes passa a ser cada vez mais reconhecida e 

necessária, devido principalmente à composição numérica, à frequência cada vez maior de 

gravidez na adolescência, da violência, do uso de tabaco, álcool, drogas, além de problemas 

de saúde mental (GUIMARÃES; VIEIRA; PALMEIRA, 2003).  

E é nesse contexto de vulnerabilidade que vemos, todos os dias, nos países em 

desenvolvimento 20 mil meninas com menos de 18 anos que dão à luz e 200 morrem em 

decorrência de complicações da gravidez ou parto. Em todo o mundo, 7,3 milhões de 

adolescentes se tornam mães a cada ano, das quais 2 milhões são menores de 15 anos, número 

que pode aumentar para 3 milhões até 2030, se a tendência atual for mantida (BRASIL, 

2013). 

Algo semelhante ocorre com as doenças sexualmente transmissíveis, desde 

quando surgiram os primeiros casos no cenário mundial que tem-se uma atenção redobrada a 

prevenção dessa comorbidade nos adolescentes, com vistas principalmente a manter o 

controle dessas doenças, pois sabe-se que cerca de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro são 

acometidas por DST’s e pelo HIV. A estimativa é de que ocorram 12 milhões de novos casos 

de DST’s curáveis anualmente no Brasil e, dentre esses casos, 25% devem acometer jovens 

menores de 25 anos. Além desse fator, o acometimento por DST’s representa sério impacto na 

saúde reprodutiva dos adolescentes e aumenta o risco de infecção pelo HIV em 40% 

(BRASIL, 2008). 

Ainda cabe ressaltar que aumentada cada dia mais o consumo precoce de drogas 

nessa época da vida, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) em 

2012, chegou a 9,9% a proporção de adolescentes que vivem nas capitais que já 

experimentaram drogas ilícitas, o que equivale a pouco mais de 312 mil jovens. Em 2009, 

quando foi feita a primeira pesquisa desse tipo, o porcentual foi de 8,7%. Mostrando assim a 

necessidade de uma atuação cada vez mais precoce e efetiva na conscientização dos efeitos 

que o consumo de drogas podem causar, principalmente quando o consumo é precoce. 

Em meio a isso, este projeto traz uma proposta de educação em saúde alicerçada 

na participação, a qual não se resume a um processo de persuasão ou de transferência de 

informação, sendo também um processo de capacitação para transformar a realidade. A 

educação em saúde é uma prática social ou processo que contribui para a formação e 

desenvolvimento da consciência crítica das pessoas, a respeito de seus problemas de saúde e 

estimula a busca de soluções e a organização para a ação coletiva. 
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Nesta perspectiva esse estudo busca desenvolver atividades de educação em saúde 

sobre estilo e qualidade de vida com estudantes do ensino médio, traçar perfil 

socioeconômico, realizar oficinas de promoção do autoconhecimento, informar a respeito de 

gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e drogas e contribuir para 

melhorar a qualidade de vida dos estudantes e identificar conhecimento e atitude antes das 

intervenções educativas. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão intitulado: Ações de 

Educação em saúde com estudantes do ensino fundamental e médio, realizado em uma escola 

do município de Picos Piauí no período de maio a outubro de 2014 realizado com 64 

adolescentes de uma escola estadual da referida cidade durante cinco sessões de educação em 

saúde. 

           Para a melhor compreensão dos alunos as oficinas foram divididas por temas: dando 

inicio com oficinas sobre gravidez na adolescência, DST´s e drogas na adolescência. 

Utilizaram-se diversos recursos metodológicos para repassar o conteúdo ao público, tais como 

apresentação de vídeos sobre a temática, construção de cartazes pelas equipes, dinâmicas para 

promover o entrosamento dos alunos com os pesquisadores, ouve um momento com um ex-

usuário de drogas dividindo com todas as dificuldades e o sofrimento que a dependência 

causa na vida cotidiana.  

           Após cada encontro os pesquisadores juntamente com os alunos eram chamados a 

discutir sobre o tema abordado na oficina ressaltando os tópicos mais importantes e 

respondendo a alguns questionamentos dos alunos. 

           Utilizou-se ainda no começo de cada oficina um formulário para medir o conhecimento 

dos adolescentes sobre a temática discutida. 

            Cabe ressaltar que o projeto seguiu as às normas preconizadas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde sobre as questões éticas envolvendo pesquisas com seres 

humanos. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa da UFPI, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) possuindo aprovação pelo Certificado de Apresentação para a Apreciação 

Ética de nº 20827213.1.0000.5214 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Participaram do estudo em questão até o momento 64 adolescentes de ambos os sexos, 

sendo 56,3% do sexo feminino. A faixa etária dos participantes está compreendida entre 15 e 

16 anos, com média de 15,21 e 59,4% , assim como no estudo de Camargo e Ferrari (2009) 

com prevalência de 58,1% dos entrevistados do sexo feminino, a maioria dos pesquisados 

auto referiram-se como de cor parda. Em relação à religião 85,9% relataram ser católico. Dos 

pesquisados 46,9% cursavam a 1ª série do ensino médio. A grande maioria dos pesquisados, 

96,9% responderam que conhecem meninas que engravidaram na faixa etária entre 12 e 18 

anos, em contrapartida, 3,1% não conhecem meninas que engravidaram na faixa etária de 12 a 

18 anos. 92,2% dos entrevistados acham que gravidez inesperada na vida de uma adolescente 

é preocupante, pois interfere em seu futuro tanto profissional, quanto pessoal, enquanto que 

7,8% acham normal, Moccellin et al (2010) diz que a gravidez na adolescência, pode levar a 

problemas sociais, como a evasão escolar, redução das oportunidades de qualificação 

profissional e consequente dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, instabilidade 

conjugal e preconceito por parte da sociedade. 

Ao ser questionados qual a melhor idade para ter um filho 51,6% relataram acima de 

25 anos, 39,1% acima de 20 anos, 6,3% acima de 15 anos e 3,1% relataram que não existe 

idade ideal. 

Observou-se que, 67,2% afirmaram não sentir liberdade para falar sobre sexo com os 

pais e 32,8% afirmaram que têm liberdade de falar com os pais sobre sexo. 

 92,2 % dos entrevistados acham que quanto mais cedo uma pessoa tem informações 

sobre sexualidade e métodos preventivos diminui o índice de gravidez na adolescência, 

enquanto que 7,8% não acham que quanto mais cedo uma pessoa tem informações sobre 

sexualidade e métodos preventivos irá diminuir o índice de gravidez na adolescência. 

Referente ao conhecimento dos adolescentes sobre DST´s, a grande maioria 90,6% 

afirmaram que ter conhecimento sobre sexo, 9,4% referiram não ter conhecimento sobre as 

DST´s. A totalidade dos adolescentes entrevistados relataram que é possível contrair DST´s, 

fazendo sexo sem proteção. 

Quando perguntados sobre o que acham da divulgação sobre as DST´s, a maioria, 

70,3% afirmaram que média, porém 18,8% dos adolescentes relataram que pouca 10,9% 

relataram que é muita a divulgação sobre DST´s na mídia. No que diz sobre a acessibilidade 

de métodos preventivos, 62,5% referiram que bom já 28,1% dos entrevistados relataram que 

regular 9,4% da amostra estudada acham que ótimo. 
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Dos questionados, 95,3% disseram não ter usado nenhum tipo de droga. Quanto 

interrogados sobre o nível de conhecimento a respeito das drogas, 60,9% afirmaram que 

consideram médio, 34,4% responderam que alto, e 4,7% relataram que baixo. 

No tocante se álcool e cigarro são drogas licitas, 84,4% opinaram que sim, 15,6% 

responderam que não. 

 Entre os motivos que levam alguém a usar drogas, 65,6% afirmaram que a 

curiosidade, 57,8 % relataram que amigos, 6,25 outros e 1,5% responderam a família. A 

curiosidade natural dos jovens é um dos fatores internos de maior influência na 

experimentação de drogas. Esta curiosidade os estimula a experimentar novas sensações e 

prazeres. O jovem vive o presente, procurando consumações imediatas e os efeitos das drogas 

vão de encontro a esse perfil, proporcionando prazer imediato. Somando-se a isso fatores 

externos como opinião de colegas, fácil acesso às drogas, oportunidades de uso e se tem o 

ambiente para a experimentação dessas substancias (SCIVOLETTO; GIUSTI, 2004). 

 

Dentre os motivos que levam alguém a se manter afastado das drogas, 50,0% dos 

entrevistados relataram família, 41,2% referiram que o medo, 37,5% opinaram que os valores 

morais e 1,5% afirmaram que outros. 

Quanto perguntados sobre os motivos que acreditam ser a pior consequência do uso de 

drogas, 50,0% responderam que dependência, 59,3% opinaram que morte, 6,2% referiram que 

preconceito e 3,1% afirmaram que outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados epidemiológicos são claros ao mostrar a vulnerabilidade dos adolescentes a 

essas situações, então pode-se através desse estudo perceber que o conhecimento que esses 

adolescentes tem sobre a temática são bastante relevantes, tendo em vista que se trata de uma 

temática que é bastante discutida em todos os tipos de meios de comunicação e no abito 

escolar. 

 A escola ainda constitui o melhor local para que essa faixa etária aprenda e apreenda 

tais conhecimentos tendo em vista que é nesse ambiente que eles passam boa parte da vida, 

então a escola torna-se um ambiente importante para se trabalhar conhecimentos, habilidades 

e mudanças de comportamento. 

 Nesse contexto a educação em saúde vem propiciar a descoberta de novos 

conhecimentos e acordá-los para esse assunto que nos dias atuais atinge grande parte dos 
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jovens que se encontram vulneráveis aos riscos gravidez indesejadas, DST´s e do consumos 

de drogas. A escola também deve trabalhar de mãos dadas com a família, pois quanto mais 

cedo os adolescentes tiverem contato com essas informações maior é a chance de assimilares 

tais conceitos precocemente. 
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Resumo 
O presente trabalho objetivou analisar a implantação de uma proposta de alfabetização de 

adultos e sua importância tendo em vista tratar-se de uma comunidade isolada, carente de 

qualquer política pública. Com o grupo PET- Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una e 

ações integradoras entre ensino, pesquisa e extensão foi possível realizar as ações, somadas a 

constituição de parcerias. A alfabetizadora reside numa das comunidades da Estação 

Ecológica (ESEC) de Uruçuí-Una, localizada no sudoeste piauiense; e, para auxiliarmos no 

processo educativo, o PET promoveu encontros pedagógicos entre ela e uma assessora 

pedagógica da 14º Gerência Regional de Educação do Piauí, em Bom Jesus. O projeto foi 

inovador e de suma importância para todos, possibilitando acréscimos à comunidade, à 

professora, à assessora e ao PET; gerando bons resultados na busca por superação das 

dificuldades sociais e econômicas que existem.  

 

Palavras-chaves: Alfabetização de Adultos, Estação Ecológica de Uruçuí-Una/PI, Pedagogia 

Freireana. 

 
Introdução 

Em um país marcado pela desigualdade social, política, cultural e evidentemente 

educacional, discutir-se sobre Educação torna-se um tanto desafiador, porém necessário, visto 

o caminho que a sociedade moderna tem trilhado diante de tantos avanços na tecnologia, 

comunicação eletrônica, e por que não dizer, avanços nos estudos e levantamentos sobre 

questões ambientais que tanto preocupam o mundo atualmente.  

Enfocando na educação, a discrepância no ensino brasileiro entre suas regiões é um 

fato alarmante que demonstra a realidade social injusta sustentada por um quadro político 

governamental ineficiente. Enquanto algumas regiões têm uma média de qualidade do ensino 

de acordo com bons padrões de qualidade, outras não têm a mesma sorte, fato que se pode 

notar nas regiões consideradas mais pobres e/ou afastadas dos grandes centros do país.  
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O ponto de partida para o trabalho no círculo de cultura está em assumir a 

liberdade e a crítica como o modo de ser do homem. E o aprendizado 

(extremamente rápido, pois não são necessários mais de 30 dias para 

alfabetizar um adulto segundo a experiência brasileira) só pode efetivar-se 

no contexto livre e crítico das relações que se estabelecem entre os 

educandos, e entre estes e o coordenador (FREIRE, 1967). 

 

 Alguns saberes fundamentais à prática educativo-crítica devem ter espaço obrigatório 

na organização programática de um docente formador. Nesse sentido, Paulo Freire sugere que 

o formando, desde o princípio de sua experiência formadora, tem de assumir-se como também 

parte essencial na produção do saber, convencendo-se e convencendo de que ensinar não se 

limita simplesmente à transferência de conhecimento por parte do seu educador, mas sim que 

este lhe deve abrir as possibilidades para a própria construção desse conhecimento (FREIRE, 

2011).  O grupo PET – Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una, desde 2010, trabalha 

com as comunidades da ESEC de Uruçuí-Una, mediando e proporcionando ferramentas para 

o enfrentamento de conflitos de várias ordens, principalmente, aqueles que reprimem os 

trabalhos dos moradores e/ou que os deixam alheios a políticas públicas básicas, 

principalmente a Educação (LESTINGE, et al., 2011, 2013), garantidos pelo Sistema Natural 

de Unidades de Conservação (SNUC, 2000), além de proporcionar espaços de diálogos, 

agindo assim como agente facilitador. 

O projeto de alfabetização de adultos fez-se necessário após diagnóstico de que a 

maioria dos moradores era analfabeta ou com níveis baixos de conhecimento formal. A 

alfabetização garante ao educando a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do 

mundo humano, a abertura de novos caminhos e o projeto histórico de um mundo comum 

(FREIRE,1987).  

Desse modo, este trabalho aponta as experiências adquiridas com o desenvolvimento 

deste projeto de alfabetização de adultos numa comunidade rural, dentro de uma unidade de 

proteção integral (UPI), destacando-se os processos de ensino, pesquisa e as atividades de 

extensão coordenadas, que se fizeram necessárias, para lograr êxito. 

Para a sua implantação, utilizou-se das seguintes estratégias:  

1. Utilização de metodologias de ensino de adultos, fundamentados na pedagogia 

Freireana; 

2. Respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; 
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3. Constituição de parcerias.  

 

Metodologia 

A proposta de alfabetização de adultos, decorrente de outras ações que o grupo 

desenvolve junto à comunidade, foi desenvolvida dentro da ESEC de Uruçuí-Una, que é uma 

UPI. Nesta categoria de unidade de conservação, segundo o SNUC (2000), fica proibida a 

existência de moradores em seu interior, destinando-se apenas à preservação da natureza e 

atividades de pesquisa científica.  

Após diagnosticar a baixa escolaridade dos moradores, o grupo PET realizou 

sequências de atividades de pesquisa (como a de campo e bibliográfica), ensino e extensão 

que pudessem contribuir para enfrentar o problema e buscar parcerias, pois não tínhamos 

experiência nessa área.  

As aulas aconteceram numa escola do município de Baixa Grande do Ribeiro-PI, 

localizada na comunidade Altos, dentro da ESEC de Uruçuí-Una. O plano de alfabetização, 

construído pela orientadora Rosane de Andrade Gomes1, apresenta os caminhos 

metodológicos que foram seguidos: (1) valorização do diagnóstico dos conhecimentos prévios 

dos alunos; (2) análise dos erros como indicadores construtivos do processo de aprendizagem; 

(3) realização de estudos dirigidos, diálogos e debates; (4) realização de descobertas e 

associações da vida de cada um em seu meio ambiente social, cultural e econômico; (5) 

construção de escrita e leitura individual e coletiva; (6) investigação de situações, problemas e 

criação de possibilidades favoráveis de resolução; (7) integração das atividades pedagógicas 

aos conteúdos formais e não formais. 

Para a execução da proposta, aconteceram 5 (cinco) encontros entre PETianos, a 

alfabetizadora e a assessora pedagógica, seguindo o cronograma planejado para o curso de 

alfabetização, sendo que estes foram dispostos desde o início, passando pelo desenvolvimento 

do curso, até sua conclusão. Os encontros foram realizados na 14ª Gerência Regional de 

Educação (GRE) de Bom Jesus-PI, para planejar e readequar estratégias de ação necessárias 

ao processo de alfabetização, na perspectiva da práxis, atendo-se aos temas propostos no 

plano de curso, as dificuldades de cada aluno e a demanda de novas práticas de ensino. Os 

materiais utilizados foram provenientes de doações: os livros didáticos do projeto Brasil 

Alfabetizado, pela 14ª GRE; materiais de papelaria pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – ESEC de Uruçuí-Una; as demais despesas, 

                                                           
1 Assessora pedagógica da 14ª Gerência Regional de Educação do Piauí-Bom Jesus-PI. 
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remuneração da alfabetizadora, da assessora pedagógica, compra de placa solar, foram 

custeadas pelo Banco Santander e programa Alfasol/UniSol. 

 

Resultados e discussão 

No decorrer do projeto de alfabetização, os alunos apresentaram uma boa 

compreensão da linguagem dentro dos contextos apresentados, resultando em bom 

desempenho na leitura e escrita. Segundo a alfabetizadora, no começo todos tinham 

dificuldades que foram sendo superadas com a convivência e desenvolvimento do curso de 

alfabetização. 

Assim, foram evidenciadas as habilidades dos alunos, em que metade da turma tinha 

facilidade com números e a outra com as palavras. A troca de conhecimentos entre 

alfabetizadora e alfabetizandos gerou bons resultados, preparando, possivelmente, os mesmos 

para o mercado de trabalho. Um resultado importante é que solicitaram formalmente (com 

cartas e bilhetes) a continuidade dos estudos.  

Em oito meses de duração do curso de alfabetização, os discentes apresentaram 

resultados que possibilitaram a assimilação de conteúdos, evidenciando um caminho para o 

empoderamento e a autonomia dos moradores da ESEC. 

A metodologia da alfabetização precisa estar adequada à realidade na qual o aluno 

convive e relacionada aos conhecimentos que ele traz da vida familiar e social. Pois o ser 

humano aprende por meio das relações que estabelece em seu ambiente, reconhecendo que 

estudar é, realmente, um trabalho difícil (FREIRE, 1981; ZABROT, 2009). Os resultados 

mostram que foi respeitada a pluralidade de saberes, por meio do nivelamento adotado pela 

alfabetizadora, utilizando a metodologia de ensino de acordo com o nível obtido no 

diagnóstico inicial, estabelecendo aulas com maior aproveitamento aos níveis de 

conhecimento dos alfabetizandos, o que possibilitou uma percepção de seus direitos, um 

caminho à inserção crítica na realidade em que vivem. 

 

 

Conclusão 

A alfabetização de adultos foi um projeto inovador tanto para os PETianos quanto para 

as comunidades da ESEC de Uruçuí-Una, sendo considerado, na teoria e na prática, de suma 

importância, com ações que integraram ensino, pesquisa e extensão. O curso de alfabetização 

de adultos na comunidade de Altos finalizou em março de 2014. Atualmente, os alunos se 
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encontram matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), coordenado e 

mantido pela Secretaria Municipal de Educação do município de Baixa Grande do Ribeiro-PI. 

O Banco Santander e a UniSol continuam apoiando o projeto, agora na comunidade 

Prata, que receberá a alfabetização de adultos com metodologia e materiais desenvolvidos por 

eles. O processo contará com um consultor que irá até a comunidade para a apresentação e 

acompanhamento da proposta, numa vivência mais próxima à realidade.  

A alfabetização de adultos das comunidades de Uruçuí-Una é um dos principais 

caminhos para chegarmos ao objetivo maior que é fato de que os comunitários adquiram 

empoderamento e autonomia, sendo assim os alunos em diferentes níveis de escolaridade 

estão adquirindo habilidades de leitura, escrita e interpretação para que possam ser capazes de 

tomar decisões em prol das comunidades. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A alimentação correta, saudável, equilibrada e com suficiente aporte de 

calorias e nutrientes é essencial para o bem – estar e qualidade de vida.  Boa alimentação 

conjugada com hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, são fatores essenciais na 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Na velhice não é diferente, pois nesta fase 

devemos repor em maior quantidade todos os nutrientes e vitaminas necessárias para o bom 

funcionamento do organismo. Isso é necessário porque ao longo dos anos o organismo vai 

diminuindo o ritmo de atividade, além de começar a perder mais do que ganha. Assim, o 

presente trabalho está direcionado a conhecer a alimentação de idosas participantes do curso 

de Nutrição e Gastronomia do Programa Terceira Idade em Ação (PTIA). METODOLOGIA: 

A ação foi realizada no mês de setembro de 2014 como parte da disciplina Nutrição e 

gastronomia do projeto de extensão “Mediações Pedagógicas para a Promoção da Saúde da 

População Adulta e Idosa” do PTIA, por monitoras/ graduandas do Curso de Nutrição da 

Universidade Federal do Piauí, sob a coordenação de docentes da referida disciplina.  A partir 

da realização de uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos nas bases de dados 

SCiELO, LILACS e Google Acadêmico, produziu-se questionários com 10 (dez) perguntas 

sobre a rotina alimentar que tinha como tema “10 passos para uma alimentação saudável”. Os 

questionários foram entregues a 16 alunas do curso de Nutrição e Gastronomia, 

correspondendo a 48,5% do total de idosas, no início da oficina que tinha como tema “10 

passos para uma alimentação saudável”. RESULTADOS Quanto ao número de refeições 

realizadas diariamente 68,75% das idosas consumia entre 5 e 6 refeições diária, que é o 

número recomendado, já 31,25% consumia menos que 5 refeições por dia. Em relação ao 

consumo de guloseimas, doces, bolos e alimentos gordurosos 75% das idosas consumiam 

esses alimentos menos de 2 vezes por semana, enquanto 25% consumiam de 2 a 3 vezes por 

semana. Quanto ao consumo de frutas, legumes e verduras 50% das alunas consumiam a 

quantidade recomendada (3 porções por dia) e 50% ingeriam menos que o recomendado por  
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dia. Foi observado ainda que o consumo de leite e derivados estava abaixo do recomendado 

na maioria das idosas, apenas 6,25% consumia mais que 3 porções por dia desses alimentos. 

Em relação ao consumo de água 68,75% das idosas consumiam o recomendado por dia (6 a 8 

copos ou mais de 8 copos), já 31,25% bebia menos que o recomendado diariamente. Quanto à 

prática de exercício físico 93,75% das alunas realizavam 30 minutos de exercício por dia, 

sendo este o recomendado, enquanto 6,25% não cumpriam o recomendado por dia. 

CONCLUSÃO: As alunas da disciplina Nutrição e Gastronomia são praticantes de atividade 

física e não têm uma alimentação saudável em relação aos alguns parâmetros de avalição 

utilizados. Apesar de terem refeições fracionadas com baixo consumo de guloseimas e 

alimentos gordurosos e consumo adequado de água, verificou-se baixo consumo de frutas, 

legumes e verduras, e dos alimentos do grupo do leite e derivados. . 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Adultos. Idosas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação saudável, equilibrada e com suficiente aporte de calorias e nutrientes é 

essencial para o bem – estar e qualidade de vida.  Boa alimentação conjugada com hábitos 

saudáveis, como a prática de atividade física, são fatores essenciais na promoção da saúde e 

prevenção de doenças. O comportamento alimentar positivo compreende comer em 

quantidades e em frequência adequadas, combinando isso à qualidade das refeições. O estado 

nutricional ótimo promove o crescimento e o desenvolvimento, mantém a saúde geral, 

sustenta as atividades da vida diária e protege o corpo contra infecções (SAMPAIO, 2004). 

A intervenção nutricional tem como objetivo a prevenção de doenças, a proteção e a 

promoção de uma vida mais saudável conduzindo ao bem-estar geral do indivíduo. A 

educação ou aconselhamento nutricional é o processo pelo qual os idivíduos são efetivamente 

auxiliados a selecionar e programar comportamentos desejáveis de nutrição e estilo de vida. A 

mudança desejada de um comportamento deve ser específica às necessidades e à situação de 

cada indivíduo (MENDONÇA, 2006). 

O envelhecimento é considerado um processo natural, progressivo e irreversível, onde 

ocorrem alterações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicossociais. 

Essas modificações, apesar de serem normais do processo de envelhecimento, acarretam 

perdas progressivas da capacidade de adaptação ao meio ambiente e prejuízo na forma de se 
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alimentar, tornando o individuo mais vulnerável e causando aumento da incidência de má 

nutrição e de processos patológicos nesse grupo (SILVA e MURA, 2007). 

No processo de envelhecimento a importância da alimentação é comprovada por 

estudos epidemiológicos, clínicos e de intervenção, entre outros, que têm demonstrado ligação 

consistente entre o tipo de dieta e o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

incluindo as doenças cardíacas coronarianas, doenças cérebro-vasculares, vários tipos de 

câncer, diabetes melito, cálculos biliares, cáries dentárias, distúrbios gastrointestinais e várias 

doenças ósseas e articulares (CERVATO et al., 2005). 

O estado nutricional dos idosos tem se modificado nos últimos anos, o que pode ser 

explicado pelo alto consumo alimentar de calorias provenientes de gorduras, principalmente 

as de origem animal, açúcar e alimentos refinados, em detrimento de outros nutrientes de 

baixa densidade energética como as frutas e verduras, bem como pela forma de obtenção e 

preparo dos alimentos (MARQUES et al, 2005).  

 Na velhice, a reposição de todos os nutrientes deve ser em maior quantidade, para o 

bom funcionamento do organismo. Isso é necessário porque ao longo dos anos o organismo 

vai diminuindo o ritmo de atividade, além de começar a perder mais do que ganha. Nessa fase 

da vida a pirâmide alimentar passa por algumas modificações: a ingestão de sal deve ser 

reduzida para evitar a retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial (hipertensão); 

diminuir ingestão de açúcares devido ao diabetes e o consumo de carne vermelha em função 

dos sistemas gastrintestinal e renal; aumentar a ingestão de cálcio e vitaminas D e B-12; 

elevar o consumo de fibras para evitar a prisão de ventre (VELLOZO, 2004).  

Tendo em vista a importância da alimentação saudável para os idosos o presente 

trabalho está direcionado à uma avaliação da alimentação de idosas participantes do curso de 

Nutrição e Gastronomia do Programa Terceira Idade em Ação (PTIA) por meio de 

questionário sobre a alimentação diária. 

 

MÉTODOS 

 

A ação foi realizada em setembro de 2014, em duas etapas, por graduandas do Curso 

de Nutrição e monitoras da disciplina “Nutrição e Gastronomia”, do projeto de extensão 

“Mediações Pedagógicas para a Promoção da Saúde da População Adulta e Idosa” do 
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Programa Terceira Idade em Ação da Universidade Federal do Piauí, sob a coordenação de 

docentes do referido projeto.  

Na primeira etapa, a partir da realização de uma pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos nas bases de dados SCiELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando-se as 

palavras-chave alimentação saudável, idosos e adultos, publicados no período de 2001 a 2013, 

produziu-se um questionário contendo 10 (dez) perguntas sobre alimentação (consumo de 

frutas, legumes e verduras e de leite e derivados, dentre outros) e hábito de vida (prática de 

atividade física).  

A segunda etapa, que correspondeu à aplicação do questionário elaborado, foi 

realizada no início da oficina “Passos para uma alimentação saudável” da disciplina Nutrição 

e Gastronomia. Foram distribuídos os questionários para 16 (dezesseis) pessoas que estavam 

no momento desta atividade e que consentiram em participar do estudo, correspondendo a 

48,5 % do total de alunas da referida disciplina. Os resultados obtidos foram tabulados e 

apresentados em números relativos. Além disso, serviram para a abordagem da temática, 

questionamentos e exposição na realização da oficina. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da aplicação do questionário que investigava hábitos alimentares pode-se 

conhecer a rotina alimentar dos participantes deste estudo em relação a número de refeições 

diárias, alimentos consumidos, bem como a atividade física. 

Quanto ao número de refeições realizadas, a maioria das participantes do estudo 

referiu praticar refeição ao longo do dia. Do total, verificou-se que 68,75% das idosas 

consumiam entre 5 e 6 refeições diárias, que é o número recomendado, e 31,25% consumiam 

menos que 5 refeições por dia. Porcentagem bem mais positiva que a encontrada por SILVA 

et al. (2010) que observaram que 96% dos idosos analisados realizavam três refeições por dia.  

Uma das explicações para o baixo índice de consumo de alimentos essenciais para a 

terceira idade seria o fator social, como, por exemplo, a falta de motivação para preparar a 

alimentação e a desmotivação psicológica das idosas, causada por isolamento, depressão e 

perdas (RUGA, 2003). Apesar de 1/3 realizar menor número de refeições, deve-se ter a 

preocupação e o cuidado de orientar a adoção de refeições ao longo do dia, para possibilitar o 

fornecimento de energia e nutrientes sem que haja uma sobrecarga ao organismo. 
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Em relação ao consumo de guloseimas, doces, bolos e alimentos gordurosos no 

presente estudo 75% das idosas consumiam esses alimentos menos de 2 vezes por semana, 

enquanto 25% consumiam de 2 a 3 vezes por semana. Diferente do observado no presente 

estudo, NIMER et al. (2013) encontraram um alto consumo de biscoitos (89,28%; n=25), 

enlatados (85,71%; n=24) e guloseimas (89,28%; n=25) em um grupo de idosos.  

Ao se pesquisar o consumo de frutas, legumes e verduras, verificou-se que 50% das 

alunas consumiam a quantidade recomendada (3 porções por dia) e 50% ingeriam menos que 

o recomendado por dia. Em outros estudos realizados com idosos, resultados apontaram 

também consumo deficiente de frutas, verduras e frutas (VIEBIG et al. 2009; JAIME et al. 

2007). O consumo inferior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde (400g ou 3 

porções diariamente), é um aspecto que deve ser trabalhado durante o projeto de extensão, 

pois são alimentos fornecedores de vitaminas, minerais e fibras, reguladores das funções do 

organismo. 

Os alimentos do grupo do leite e derivados são importantes para saúde pela qualidade 

de suas proteínas e pelo fornecimento de cálcio, devendo fazer parte da alimentação habitual 

de pessoas adultas e idosas. No presente estudo, foi observado que o consumo de leite e 

derivados estava abaixo do recomendado na maioria das pessoas pesquisadas, apenas 6,25% 

consumia mais que 3 porções por dia desses alimentos. No estudo realizado por Martins et al. 

(2010) a maioria dos participantes apresentou, também, consumo inadequado de leite e 

derivados. 

A baixa ingestão de cálcio observada mostra-se preocupante do ponto de vista 

nutricional uma vez que esse mineral é responsável por aproximadamente 2% do peso 

corporal, principalmente da estrutura óssea, exercendo ainda papel na regulação de 

mecanismos de contração muscular, entre outros (COZZOLINO, 2007). 

Em relação à ingestão de água, a maioria das idosas (68,75%) consumia o 

recomendado por dia (6 a 8 copos ou mais de 8 copos), já 31,25% bebia menos que o 

recomendado diariamente. Carvalho e Zanardo (2010) encontraram em seu estudo uma média 

de consumo de 5,7 copos diários em um grupo de idosos.  

Uma vez que este grupo apresenta uma reserva hídrica naturalmente menor, uma 

desidratação pode ser fatal. Agravando esta inadequação está o fato de que os mecanismos de 

equilíbrio interno dos idosos já não funcionam tão bem e eles não sentem sede 
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frequentemente, esquecendo-se de repor as suas perdas. Assim, é fundamental que se estimule 

o consumo de fontes de líquido para essa faixa etária (FRANK, 2004). 

Quanto à prática de exercício físico 93,75% das alunas realizavam 30 minutos de 

exercício por dia, sendo este o recomendado pelo Ministério da Saúde (2008), enquanto 

6,25% não cumpriam o recomendado por dia. Resultante bastante favorável já que com o 

envelhecimento o idoso traz consigo o desgaste natural do seu corpo, consequentemente a 

diminuição das suas valências físicas, fazendo com que ele fique debilitado e tenha menos 

oportunidades e eficiência de seu aparelho locomotor e consequentemente no 

desenvolvimento de suas atividades diárias. Porém, ele tem a oportunidade de reverter e 

equilibrar esse quadro através da prática regular de exercícios (CIVINSKI et al., 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as participantes deste estudo 

possuem, em sua maioria, uma alimentação não saudável em relação a alguns parâmetros de 

avalição utilizados. Pois, não houve consumo regular das porções recomendadas para os 

alimentos dos grupos das frutas, legumes e verduras e de leites e derivados. Por outo aspecto, 

as pessoas pesquisadas possuem como hábito saudável o consumo adequado de água, o baixo 

consumo de guloseimas e gorduras e, a adoção de atividade física.    

Dessa forma, verifica-se a importância da realização da oficina “Passos para uma 

alimentação saudável” na perspectiva da utilização de alimentação que possa promover e 

manter a saúde.  
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Resumo: A presente pesquisa objetivou analisar abundância e a biomassa de algas vermelhas 

do gênero Gracilaria na Praia do Coqueiro - PI, em função do tempo de coleta. As algas 

Gracilaria domingensis, G. birdiae e G. intermedia foram coletadas na praia do Coqueiro 

(02º51,1'S e 041º38,7'W), localizada no município de Luis Correia, Piauí, Brasil. As algas 

coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Tecnologia do Pescado/ LATEP da 

Universidade Federal do Piauí no Campus Ministro Reis Veloso, onde foram submetidas a 

limpeza de sujidades. Os dados oriundos das pesagens dos exemplares foram utilizados para o 

cálculo da biomassa. O percentual de cobertura (%) foi calculado em função do somatório das 

biomassas ao longo dos dois meses pesquisados, para cada espécie algal, utilizando-se regra 

de três simples. Os resultados apontaram uma biomassa total de 775,2 g m
-2

 , no primeiro mês 

referido e de 991,9 g m
-2

  no segundo. Observou-se certa tendência de aumento na biomassa 

das espécies G. birdiae (de 153,0 g m
-2

 para 326,3 g m
-2

) e G. domingensis (de 265,50g m
-2

 

para 362,30 g m
-2

) (Tabela 1). Comportamento inverso foi verificado em G. intermedia com 

uma diminuição de 356,70 g m
-2

 para 303,30 g m
-2

. Do presente trabalho pode-se concluir que 

nos meses de pesquisa as espécies Gracilaria birdiae, G. domingensis e G. intermedia, 
coletadas na Praia do Coqueiro/PI, apresentaram abundância nos bancos algais podendo ser 

passível a implantação de unidades de ficocultura do litoral piauiense. 

 

Palavras-chaves: algas marinhas; frequência em biomassa; litoral piauiense 

 

Introdução 

 

Uma grande variedade de espécies é encontrada nos oceanos, entre elas as algas 

marinhas, as quais podem ser utilizadas para as diversas áreas, como por exemplo, fonte de 

alimentos, de produtos industriais e para o uso medicinal, porém devido essa grande variedade 

poucos estudos podem ser encontrados que se baseiem em verificar a composição química e 

atividade biológica de algas (GRESSLER, 2010). 

As algas vermelhas das espécies Gracilaria domingensis, G.birdiae e G.intermédia 

são abundantes na costa do Piauí, podendo ser utilizadas como fontes de substâncias 

ficocolóides (ágar), sendo estas, matérias-primas utilizadas na elaboração de produtos, tais 

como cosméticos, remédios, entre outros.  

A presente pesquisa objetivou analisar abundância e a biomassa de algas vermelhas do 

gênero Gracilaria na Praia do Coqueiro - PI, em função do tempo de coleta. Com a finalidade 
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de se estabelecer futuras coletas de matrizes para compor uma unidade experimental de 

cultivo de algas marinhas no estado do Piauí a ser implantada através das ações do Programa 

Algas Marinhas/MEC/PROEXT. 

 

Material e Métodos 

 

As algas Gracilaria domingensis, G. birdiae e G. intermedia foram coletadas na praia 

do Coqueiro (02º51,1'S e 041º38,7'W), localizada no município de Luis Correia, Piauí, Brasil 

, região esta conhecida por apresentar abundância em bancos naturais de macroalgas 

marinhas. 

A coleta foi realizada manualmente no período de baixa mar (maré de sizígia), 

identificada com o auxilio da tabua de marés publicadas pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação do Ministério da Marinha (DHN, 2013).  Com o uso de GPS, foram marcados 4 

(quatro) pontos aleatórios usando-se, para tanto,  transectos de 6m
2 

(Figura 12), onde foram 

realizadas in loco as determinações de salinidade (salinômetro de campo Marca BIOBRIX,) e 

temperatura (termômetro INCOTEN, variação de ±0,2°C). As análise de pH da água de coleta 

foram realizadas no Laboratório de Tecnologia do Pescado/LATEP/UFPI, usando-se pHmetro 

de bancada (QUIMIS) conforme os padrões determinados para amostras liquidas pelo 

Instituto Adolfo Lutz (1985). 

As algas coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Tecnologia do Pescado/ 

LATEP da Universidade Federal do Piauí no Campus de Parnaíba/PI, onde foram submetidas 

a limpeza de sujidades, tais como, epífitas, areia e pequenos animais sendo, seguidamente, 

lavadas com água corrente e posteriormente pesadas em balança eletrônica.  

Os dados oriundos das pesagens dos exemplares foram utilizados para o cálculo da 

biomassa conforme a fórmula matemática seguinte:  

O calculo da área do transecto foi baseado na fórmula matemática de um retângulo, onde: 

A = b x h
2
 

Sendo (A) a área em m
2
; (b) a base do transecto (em metro) e (h

2
) a sua altura (em metro). 
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Para o cálculo da biomassa foi realizada a correlação da frequência relativa da alga 

(Frel.), por peso úmido (g) em função da área (A) do transecto (m
2
), sendo utilizada a seguinte 

fórmula: 

Biomassa (g m
-2

) = Frel/A 

O percentual de cobertura (%) foi calculado em função do somatório das biomassas ao 

longo dos dois meses pesquisados, para cada espécie algal, utilizando-se regra de três simples. 

Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1 encontram-se os valores referentes à biomassa das macroalgas Gracilaria 

birdiae, G. domingensis e G. intermedia coletadas na Praia do Coqueiro/PI no decorrer dos 

meses de dezembro (2012) a janeiro (2013). Valores estes que apontaram uma biomassa total 

de 775,2 g m
-2

, no primeiro mês referido e de 991,9 g m
-2

  no segundo.  

Os maiores níveis de biomassa foram verificados (Tabela 1) para as espécies 

Gracilaria intermedia no mês de dezembro (356,70 g m
-2

) e G. domingensis em janeiro 

(362,30 g m
-2

), com um percentual de cobertura de 46,01% e 36,52%, respectivamente. Nesse 

sentido, Cunha et al. (1999) avaliando a distribuição da biomassa de algas na Baia de 

Babitonga/SC, reportaram para algas vermelhas uma variação de ocorrência entre 60 a 100% 

o que representou uma biomassa media, por peso seco, de 45,2 g m
-2

 a 60,9 g m
-2

. 

No Brasil alguns trabalhos apontaram uma vasta distribuição de algas marinhas 

vermelhas e, na maioria deles focados no gênero Gracilaria. Assim, Reis (2009), em estudo 

na praia do Kutuca, Ilha da Marambaia, Baía de Sepetiba/RJ, no ano de 1999 e no decorrer do 

período de 2003/2005, reportou o percentual de cobertura para a macroalga Gracilaria 

cervicornis de 13% e 19% respectivamente. Ximenes et. al. (2012), realizando pesquisa no 

litoral do Estado do Ceara verificou uma biomassa de 40g (peso seco) m
-2

 para a 

espécie Gracilaria ornata. 

Observou-se certa tendência de aumento na biomassa das espécies G. birdiae (de 

153,0 g m
-2

 para 326,3 g m
-2

) e G. domingensis (de 265,50 g m
-2

 para 362,30 g m
-2

) (Tabela 

1). Comportamento inverso foi verificado em G. intermedia com uma diminuição de 356,70 g 

m
-2

 para 303,30 g m
-2

.  

IV SEMEX 105



(1) PROGRAMA: “Unidade de beneficiamento de algas marinhas: uma alternativa de renda para comunidades 

litorâneas do estado do Piauí- II Etapa” - PROEXT/2013 – MEC/SESu 
(2)  Aluno do

 
Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí/Campus Ministro Reis Veloso; 

(3) Bacharel em Engenharia de Pesca/ Universidade Federal do Piauí 

(4) Orientadora e Coordenadora do Programa Algas Marinhas  

Em vista disso, muitos autores realizaram ensaios de distribuição sazonal das algas 

marinhas no litoral do Brasil em função da biomassa algal. Marinho-Soriano et. al. (2001), 

verificaram, na costa brasileira, que a biomassa de G. cervicornis era mais expressiva durante 

a estação seca (390 g m
-2

) do que naquela apontada para a  estação chuvosa (129 g m
-2

). Reis; 

Yoneshigue-Valentin (1999), analisando a variação sazonal da biomassa algal na costa do 

estado do Rio de Janeiro, encontraram na Praia Rasa um percentual de 41% de Hypnea 

musciformis, enquanto que na Praia Grande foi observada uma percentagem da espécie H. 

musciformis, nesta região costeira, na condição de epífita, com uma participação de 18%.  

Reis et. al. (2003), na Praia Grande, Ilha de Itacuruçá e Baía de Sepetiba, município de 

Mangaratiba/RJ, reportaram valores de biomassa para H. musciformis de 15,82 ± 34,63g.m
-2

, 

na zona intermediária de 33,74 ± 49,16 g.m
-2

, e no limite inferior foi de 34,72 ± 33,08 g.m
-2

. 

  Mafra Jr & Cunha (2002), estudando bancos de algas na enseada de Armação do 

Itapocoroy, Penha/SC, obtiveram medias de biomassa e percentuais de cobertura para as 

rodofíceas Laurencia de 26,24 (21,1%) e 26,24 (13,7%) e Galaxaura 15,72 (12,6%) e 15,72 

(8,2%), de acordo com os pontos de coleta.  Para Ferreira (2007) aponta biomassa de 105,9 g 

m
-2 

para
 G. gracilis em estudo realizado em Mondego (Portugal). 

Verifica-se que os valores de biomassa reportados na presente pesquisa para as algas 

vermelhas Gracilaria birdiae, G. domingensis e G. intermedia, estão de acordo com a vasta 

distribuição do gênero na costa brasileira. 

 

Conclusão 

 

Do presente trabalho pode-se concluir que nos meses de pesquisa as espécies 

Gracilaria birdiae, G. domingensis e G. intermedia, coletadas na Praia do Coqueiro/PI, 

apresentaram abundancia nos bancos algais. A macroalga G. intermedia apresentou maior 

valor de biomassa ao longo do tempo pesquisado, podendo, dessa forma ser utilizada em 

futuros experimentos de implantação de uma ficocultura no litoral do Piaui. 

 

Agradecimentos 

 

O primeiro autor agradece ao Programa de Extensão/PROEXT, vinculado ao Ministério 

de Educação/MEC, Edital 2012, pela concessão de bolsa. 

IV SEMEX 106



(1) PROGRAMA: “Unidade de beneficiamento de algas marinhas: uma alternativa de renda para comunidades 

litorâneas do estado do Piauí- II Etapa” - PROEXT/2013 – MEC/SESu 
(2)  Aluno do

 
Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí/Campus Ministro Reis Veloso; 

(3) Bacharel em Engenharia de Pesca/ Universidade Federal do Piauí 

(4) Orientadora e Coordenadora do Programa Algas Marinhas  

 

Referências Bibliográficas 

 

CUNHA, S. R.; NASCIMENTO, J.; LIMA, G. B.; ZACHARJASIEWICZ,G.; CRESTANI, 

D. E. V.; MAFRA Jr., L. L.; PAZETO, F. D.; SANT’ANNA, F.;  COSTA, S. B. C. 

Distribuição e biomassa de macroalgas em um manguezal da Baía da Babitonga, SC: 

Resultados Preliminares. NOTAS TÉC. FACIMAR, 3: 1-15, 1999. 

 

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – DHN. Previsões de Marés (máximas 

e mínimas diárias ). CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM). BANCO 

NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO). Disponível em: 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm. Acessado em 14 de março de 2013. 

 

FERREIRA, C. S. I. F. N. L. Resposta dos produtores primários às medidas de mitigação 

implementadas para reduzir os sintomas de eutrofização num estuário temperado (Mondego, 

Portugal).   (Mestre em Ecologia), Departamento de Zoologia Faculdade de Ciências e 

Tecnologia Universidade de Coimbra. 2007 

 

GRESSLER, V. Composição química e potencial biológico das algas vermelhas marinhas 

Laurencia filiformis, Laurencia intricata, Plocamium brasiliense e Ochtodes secundiramea 

da costa brasileira. São Paulo. p. 227, 2010. 

 

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Normas Analíticas, Vol.1: Métodos Químicos e Físicos 
para Análises de Alimentos. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 3° Ed. 1985. 

 

MAFRA Jr., L. L.; CUNHA, S. R. Bancos de Sargassum cymosum (Phaeophyceae) na 

enseada de Armação do Itapocoroy, Penha, SC: Biomassa e rendimento em alginato. NOTAS 
TÉC. FACIMAR, 6: 111-119, 2002 

 

MARINHO-SORIANO, E.; SILVA, T. S. F.; MOREIRA, W. S. C. Seasonal variation in the 

biomass and agar yield from Gracilaria  cervicornis and Hydropuntia cornea from Brazil. 

Bioresource Technology. V. 77, p. 115–120. 2001. 

 

REIS, R. P. Caracterização da assembléia fitobentônica da praia do Kutuca, Ilha da 

Marambaia, Baía de Sepetiba, RJ, Brasil. Acta bot. bras. 23(2): 297-304. 2009. 

 

REIS, R. P.; LEAL, M. C. R.; YONESHIGUE-VALENTIN, Y.;  BELLUCO, F. Efeito de 

fatores bióticos no crescimento de Hypnea musciformis (Rhodophyta - Gigartinales). Acta 
bot. bras. 17(2): 279-286. 2003. 

 

 REIS, R. P.; YONESHIGUE-VALENTIN, Y. Variação espaço-temporal de populações de 

Hypnea musciformis (Rhodophyta, Gigartinales) Na Baía de Sepetiba e Armação dos Búzios, 

Rj, Brasil. Acta bot. bras. 12(3): 465-483.1999. 

IV SEMEX 107

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524/77/2


(1) PROGRAMA: “Unidade de beneficiamento de algas marinhas: uma alternativa de renda para comunidades 

litorâneas do estado do Piauí- II Etapa” - PROEXT/2013 – MEC/SESu 
(2)  Aluno do

 
Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí/Campus Ministro Reis Veloso; 

(3) Bacharel em Engenharia de Pesca/ Universidade Federal do Piauí 

(4) Orientadora e Coordenadora do Programa Algas Marinhas  

 

XIMENES, C. F.; CARNEIRO, P. B. M.; BARROS, K. V. S. Estrutura da comunidade de 
macroalgas associadas a um Banco de H. Wrightii Ascherson do Estado do Ceará, 
Nordeste do Brasil. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Ficologia. João Pessoa-PB. 2012. 

 

 

Tabelas 
 

Tabela 1. Analise da biomassa (por peso úmido) das algas do gênero Gracilaria na Praia do 

Coqueiro -PI, durante os meses de dezembro e janeiro. 
 

Espécies 

 

Peso Total 

(g) 

Meses 

 Dezembro Janeiro  

Peso 

(g) 

Biomassa 

(gm
-2

) 

% 

Cobertura 

Peso 

(g) 

Biomassa 

(gm
-2

) 

% 

Cobertura 

Gracilaria 

birdiae 

4.048,00 918,00 153,00 19,74 1.958,00 326,30 32,90 

G. 

domingensis 

5.006,00 1.593,00 265,50 34,25 2.174,00 362,30 36,52 

G. intermedia 5.472,00 2.140,00 356,70 46,01 1.820,00 303,30 30,58 

Total 14.526,00 4.651,00 775,20 100,00 5.952,00 991,90 100,00 
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Pré-Enem Popular do Vale do Gurguéia 

 

Análise das Dificuldades e Afinidades de Estudantes Pelas Disciplinas do Pré-Enem 

Popular do Vale do Gurguéia no Município de Bom Jesus-Piauí. 

 

Ayrton Senna da Silva Damasceno1, Raylson Pereira de Oliveira2, Dandara Yasmin 

Bonfim1, Kelly Cristine Rodrigues de Moura3. 

 

Resumo 

O objetivo desse trabalho é avaliar os alunos participantes do Pré-Enem Popular do Vale do 

Gurguéia, que foi feita através de um questionário com questões objetivas para avaliar as 

dificuldades e afinidades em relação às disciplinas que fazia parte da grade do Pré-Enem 

Popular do Vale do Gurguéia. Os questionários consistiam de 20 perguntas objetivas, com 

questões sobre a idade dos alunos participantes do projeto, avaliação do projeto, nível de 

escolaridade, tanto do aluno, quanto dos pais do mesmo, dificuldade com disciplinas, 

facilidade com disciplinas, auto-avaliação, quantas horas eles se dedicavam ao ENEM, área 

de interesse do projeto, e curso superior e avalição dos professores envolvidos no projeto. 

Como resultados tivemos uma maior afinidade nas disciplinas da área da natureza, com maior 

dificuldade em matemática, e o grau de escolaridade dos pais afirmado por muitos que era 

incompleto. . 

Palavras-chave: Pré-Enem, dificuldades e afinidades.  

 

Introdução 

 

 O aumento da demanda por acesso às universidades pelas camadas populares na 

última década tem gerado diferentes movimentos sociais, dentre eles os cursinhos 

denominados populares e que têm obtido significativos resultados (SANTOS 2006). Os 

cursos preparatórios pré - vestibulares, ou cursinhos caracterizam-se por serem escolas livres 

de preparação para o ensino superior, que são frequentadas por estudantes do ensino médio, 

nas suas maiorias adolescentes que estão passando por uma etapa de diversas transformações. 

O mesmo recebe influências múltiplas da família, de colegas, da escola e da mídia, que 

podem representar tanto contribuições positivas como fatores de perplexidade e indecisão 
                                                           
1
 Graduando em Engenharia Florestal, CPCE-UFPI. 

2
 Graduando em Medicina Veterinária, CPCE-UFPI. 

3
  Coordenadora do Projeto Pré-Enem Popular doVale do Gurguéia, CPCE-UFPI. 
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(LOCATELI et al, 2007). Estes fatores influem diretamente os estudantes nas suas escolhas 

que lhe sejam favoráveis e propicie um bem estar pessoal.  

 Entretanto, o ensino médio no Brasil não oferece uma educação de qualidade, 

obrigando os jovens a fazerem escolhas como trabalhar e estudar ou somente a ultima opção, 

por não verem sentido em cursar o ensino médio. Além disso, muito dos estudantes são 

prejudicados, por não terem uma escola que forneça uma estrutura adequada, com falta de 

professores e de bolsas do governo que ajudem a manter este aluno na escola (GAZETA, 

2014). Estes motivos levam muito dos alunos de pré- vestibulares a apresentar dificuldades 

em diversas disciplinas e conteúdos. Por outro lado, de acordo com TAVARES et al(2014), a 

entrada em um curso pré vestibular pode sensibilizar o alunado a imaginar, a pensar e a 

planejar seu ingresso no ensino superior, uma vez que a própria frequência a um curso destes 

é considerada uma estratégia para atingir tal meta. Levando-se em conta o pensamento de 

Tavares, os professores de um cursinho preparatório podem estimular seus alunos a ter 

interesse por determinada disciplina e com isso ele terá uma maior visão e conhecimento de 

qual curso de graduação irá optar. Professores da rede pública do ensino médio e pais dos 

discentes podem influencia-los a explorar  a capacidade na disciplina de afinidade.  

Objetivou-se neste trabalho conhecer as disciplinas que os alunos do Pré-Enem 

Popular do Vale do Gurguéia sentem mais dificuldades e as que têm maior afinidade, 

associado a fatores como o estímulo dos pais aos filhos para com a aprendizagem das 

disciplinas e o ingresso em um curso de uma instituição de ensino superior, fazendo-se assim 

uma correlação entre as disciplinas de interesse do estudante com o curso de graduação de 

preocupação.  

 

Metodologia 

 

 O trabalho foi realizado no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), com 20 

alunos participantes do projeto Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia, na cidade de Bom Jesus-

PI. Foram aplicados 20 questionários, com questões objetivas, contemplando questões 

socioeconômicas, afinidade com a disciplina, dificuldades. 

As questões propostas foram: idade dos alunos participantes do projeto, avaliação do 

projeto, nível de escolaridade, tanto do aluno, quanto dos pais do mesmo, dificuldade com 

disciplinas, facilidade com disciplinas, auto-avaliação, quantas horas eles se dedicavam ao 
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ENEM, área de interesse do projeto, e curso superior e avalição dos professores envolvidos no 

projeto. 

 

Resultados e Discursão 

 

Analisando os resultados dos questionários aplicados aos alunos do Pré Enem 

Popular do Vale do Gurguéia, para conhecer as possíveis disciplinas que os mesmos possuíam 

dificuldade e facilidades. Na figura 1 mostra as disciplinas que os alunos tem maior facilidade 

e bom desempenho. 

 

Figura 1: Disciplinas nas quais os alunos tem maior afinidade. 

Verificou-se na figura 1 que os alunos tiveram maior afinidade com a disciplina  de 

biologia, ficando em segundo lugar a química e em terceiro a física. O restante das disciplinas 

obtiveram porcentagens baixas, sendo todos os valores  somados e incluídos em uma única 

fatia do gráfico. O que leva os estudantes serem mais afinco em uma disciplina, muitas vezes, 

é o estímulo do professor para com alunos a explorarem a sua disciplina. 

 

47% 

23% 

12% 

18% 

Bio quim geo/hist/mtm/lit fis

53% 
27% 

13% 

7% 

mtm fis qui lit/bio
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Figura 2: Disciplina nas quais os alunos tiveram maior dificuldade. 

Na figura 2, analisou-se que mais da metade dos estudantes do cursinho possuem 

maior dificuldade nas disciplinas de matemática  e outra parte nas ciências da natureza. 

Percebe – se que a maioria dos alunos que possuem fragilidades na matemática, tem em física. 

De acordo com PIETROCOLA(2002) no ensino da física,  a linguagem matemática é muitas 

vezes considerada como o grande responsável pelo fracasso escolar. Para muitos, uma boa 

base matemática que antecedem o ensino de física é garantia no sucesso do aprendizado da 

outra. 

 

Figura 3: Grau de escolaridade dos pais dos estudantes do Pré Enem. 

Observou-se na figura 3, que quase metade dos pais dos discentes do cursinho não 

possui um grau de escolaridade recomendável pela sociedade. Este fator influência 

diretamente no estímulo para a busca de novos conhecimentos e também para o entusiasmo 

do aluno à disciplina.  

 

Conclusão 

 

 Pode se afirmar que os alunos do Pré Enem Popular do Vale Gurguéia possuem maior 

afinidade com as disciplinas das ciências da natureza, porém em contrapartida, mais da 

maioria tem fragilidades em matemática, sendo esta disciplina base para algumas das ciências 

da natureza como a química e a física. Constatou – se que quase metade dos pais dos 

estudantes entra no grau de escolaridade de analfabetismo, influenciando diretamente na 

educação dos filhos, no estímulo para a exploração do conhecimento e no ingresso em uma 

instituição de ensino superior. 

36% 

21% 

0% 

43% 

Fundamental incompleto médio incompleto

Superior incompleto Nenhuma das alternativas

IV SEMEX 112



Pré-Enem Popular do Vale do Gurguéia 

 

Referências 

GAZETA DO POVO. O Ensino Médio, a evasão e suas causas. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-ensino-medio-a-evasao-e-suas-

causas/. Acesso em 20 de set. 2014. 

 

LOCATELLI, A. C. D., BZUNECK, J. A., & GUIMARÃES, S. E. R. (2007). A Motivação 

de Adolescentes em Relação com a Perspectiva de Tempo Futuro. Londrina: 

Universidade Estadual de Londrina. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20 (2), 268-276. 

PIETROCOLA, Maurício. A matemática como estruturante do Conhecimento físico. Cad. 

Cat. Ens. Fís., v.19, n.1: p.89-109, ago. 2002. 

SANTOS, M.A.P. Desafios na aquisição da identidade profissional por jovens 

universitários egressos de cursinho pré-vestibular popular. 2006, 125f. Dissertação 

(Mestrado) – Instituto de Psicologia, São Paulo, 2006. 

TAVARES, Geruza D’Avila; ROCHA, Nadia Veriguine; PENNA, Dulce Helena Soares. O 

Projeto Profissional De Alunos De Um Cursinho Pré - Vestibular Popular. Disponível 

em: http://www.ppi.uem.br/camposocial/eventos/i_jornada/046.pdf. Acessado em 13 de 

setembro de 2014. 

 

IV SEMEX 113

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-ensino-medio-a-evasao-e-suas-causas/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-ensino-medio-a-evasao-e-suas-causas/
http://www.ppi.uem.br/camposocial/eventos/i_jornada/046.pdf


Analise dos Parâmetros: PH, Turbidez e Oxigênio Dissolvido Total, para Verifica a 
Qualidade da Água no Período Chuvoso, nas Comunidades da Estação Ecológica de 

Uruçuí-Una1. 
 

Jefferson Francisco Lima Moreira2; Sandra Lestinge3; Elana Maria Machado Evaristo4; 

Jadson Nunes de Araújo2; Wictor Hugo Amorim Nogueira Paranaguá de Carvalho4; Rômulo 

Vargas Lustosa5 

 

 

RESUMO:  
Para verificar se um determinado corpo d’água apresenta condições adequadas para assegurar 

os seus usos potenciais, conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05, é necessário 

efetuar a caracterização físico-química da água, ou seja, avaliar a sua qualidade. A avaliação 

da qualidade de qualquer sistema ambiental depende fundamentalmente da escolha de 

parâmetros representativos e de seu status por ocasião do momento da amostragem. Com base 

nestes pressupostos, o grupo PET "Intervenção socioambiental em Uruçuí-Una" iniciou um 

trabalho de coleta de água para obter dados e analisar, ao longo do tempo, a influência do 

crescimento exponencial de grandes fazendas produtoras de grãos estabelecidas no entorno da 

Estação Ecológica de Uruçuí-Una (ESEC), que é uma área federal, de proteção integral, mas 

sujeita aos impactos de uma agricultura convencional, com base em insumos agrícolas como 

fertilizantes e agrotóxicos facilmente carreados (por gravidade) para os cursos d'água. 

 

Palavras–Chave: Qualidade, Água, ESEC, PET. 

 
 
Introdução  

O estudo da qualidade da água ganhou evidência com a sanção da Lei Federal nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo 

como suas questões fundamentais gerir tais recursos, proporcionando uso múltiplo, em 

consonância com objetivos que assegurem que os recursos à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

Isso demonstra a preocupação com a integração da gestão quanto aos aspectos de qualidade e 

quantidade, destacando-se, também, como uma das ações principais a integração da gestão de 

                                                           
1 Intervenção socioeconômica em Uruçuí-Una: O uso do buriti (Mauritia flexuosa L.) como potencial para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais da Estação Ecológica de Uruçuí-Una-PI. 
2 Graduando em Engenharia Florestal e tutorando do PET- Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una da 

Universidade Federal do Piauí, e-mail: pet5bj@gmail.com, jefferson.eng.florestal@outlook.com. 
3 Professora Dra. e Tutora do PET- Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una, da Universidade Federal do 

Piauí, email: sandradocerrado@gmail.com. 
4 Graduandas em Engenharia Florestal e tutorandas do PET- Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una, da 

Universidade Federal do Piauí, e-mail: pet5bj@gmail.com. 
5 Graduandas em Ciências Biólogicas e tutorandas do PET- Intervenção Socioambiental em Uruçuí-Una, da 

Universidade Federal do Piauí, e-mail: pet5bj@gmail.com. 

*OBS: O número de autores aumentou com autorização do prof. Miguel Cavalcante devido ao ingresso de novos 

PETianos no grupo. 
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recursos hídricos com a gestão ambiental. 

O Comitê Científico sobre Problemas Ambientais (Scientific Committee on Problems 

of the Environment) demonstrou que a intensificação e a diversificação do uso da terra e os 

avanços na tecnologia têm levado a rápidas mudanças nos ciclos biogeoquímicos de 

nutrientes (e.g. fósforo e nitrogênio), nos processos hidrológicos e na dinâmica da paisagem 

(MELILLO; FIELD e MOLDAN, 2003). ). Na mesma via, o crescimento demográfico e o 

desenvolvimento socioeconômico são frequentemente acompanhados de aumentos na 

demanda por água, cuja quantidade e qualidade são de fundamental importância para saúde e 

desenvolvimento de qualquer comunidade (BUENO; GALBIATTI; BORGES, 2005). Para 

STEFFEN; CRUTZEN e MCNEILL (2007), vivemos a era do Antropoceno, onde as 

atividades humanas são agora tão difundidas e duradouras em suas consequências, que afetam 

a Terra em uma escala global e de maneiras complexas, intensivas e em processo acelerado. 

A ESEC abrange uma área de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) hectares, criada por 

meio do decreto n.º 86.061/81, tendo por objetivo proteger e preservar amostras dos 

ecossistemas do Cerrado. Localizada entre os municípios de Santa Filomena e Baixa Grande 

do Ribeiro (na região sudoeste do estado do Piauí), hoje está cercada por plantios transgênicos 

e um crescimento econômico baseado em commodities (LESTINGE. Possui uma rica malha 

hídrica formada por diversos riachos que, em conjunto com outros fatores, oferece condições 

excepcionais para o surgimento de uma rica biodiversidade, tendo o buriti (Mauritia flexuosa 

L.) como espécie abundante na região, conhecida por sua importância como bioindicador de 

preservação florestal, conservação e da qualidade e quantidade de água (LESTINGE et al., 

2012). 

Assim, este grupo PET, com base na proposta de educação tutorial, iniciou uma 

pesquisa para o levantamento de dados sobre a qualidade e quantidade da água da ESEC, que 

poderá ser impactada a médio e longo prazo pelas atividades agrícolas do entorno. A partir 

daí, nas atividades de extensão, pretende-se desenvolver ações de educação ambiental para 

orientar a comunidade da ESEC quanto ao melhor uso da água, considerando-a como bem não 

renovável, justificadas pelo fato da comunidade viver isolada e totalmente dependente dos 

recursos naturais (LESTINGE, 2013).  

 

Material e Métodos  
  A ESEC foi dividida em cinco pontos de coleta para a obtenção das amostras, sendo 

dois pontos nas extremidades da ESEC e outros três dentro, localizados nas proximidades das 

comunidades: Altos, Grossos e Prata. 
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Para a determinação da temperatura e potencial redox (Eh) utilizamos medidor portátil 

microprocessado Hanna Instruments HI 8424new, com compensação automática de 

temperatura e precisão de ± 0.01. A medida do oxigênio dissolvido (ODmg/L) e da saturação 

(OD%) foi obtida através de sonda HI 9145. Na descrição de massas de água é importante o 

dado sobre o parâmetro físico turbidez, que foi determinado in situ com equipamento portátil 

HI 93703C. 

Durante a coleta, realizada entre os meses de janeiro a abril, os petianos estiveram 

com a comunidade trocando informações sobre o uso da água e métodos de tratamento que 

eles devem utilizar. 

 

Resultados e Discussão 
 Os resultados obtidos das análises foram comparados nos parâmetros nacional da 

qualidade da água da resolução do CONAMA 357/05. A turbidez é uma expressão da 

propriedade óptica que faz com que a luz seja espalhada e absorvida e não transmitida em 

linha reta através da amostra. A maioria dos pontos ficou abaixo do limite estipulado pela 

resolução do CONAMA que é de 40 UTM para a água da classe I. Ponto URP 05 no mês de 

janeiro apresentou valor superior como mostra a figura 01. 

 Os parâmetros da Resolução CONAMA 357/05 estabelecem que o valor mínimo de 

oxigênio dissolvido total, dever ser de 6 mg.L-1 sendo assim apenas o ponto URP 01 está nos 

parâmetros determinados para águas classe I (Figura 02). 

Os parâmetros da Resolução COMANA 357/05 estabelecem o limite de 6 a 8 de pH 

para águas de Classe I e II, em que, com exceção do ponto URP 01 no mês de janeiro, os 

demais estão de acordo com a resolução (figura 03). 

 

Conclusões  
A partir das informações coletadas e, de maneira preliminar, pode-se verificar a boa 

condição da qualidade das águas do rio Uruçuí Preto e de seus afluentes, que fazem parte do 

sistema hídrico da Estação Ecológica de Uruçuí-Una. Isto baseia-se em dados relativos aos 

primeiros 4 meses de coleta e análise. Todavia, para um melhor diagnóstico serão realizados 

mais 8 coletas mensais, de forma a contemplar dois períodos hidrológicos distintos (seca e 

chuva). Posteriormente, estas informações serão repassadas à comunidade na forma de índices 

de qualidade, utilizando material demonstrativo, de modo a traduzir de maneira mais clara e 

simples as condições encontradas pela pesquisa e, juntamente com eles, definirmos as 

estratégias para o uso seguro da água. 
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Gráfico  
 

 

 
Figura 01: Turbidez nos meses de janeiro a abril de 2014. 
 

 

 

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

URP 01URP 02URP 03URP 04URP 05

T
u
r
b

i
d

e
z
 
(
U

N
T

)

jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

IV SEMEX 117



 
Figura 02: Oxigênio Dissolvido Total. 
 

 

 
Figura 03: pH nos meses de janeiro à abril de 2014. 
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RESUMO 

Nos países desenvolvidos, o fator predominante que favoreceu o desenvolvimento 

econômico, tecnológico, intelectual destas nações foi o grande incentivo dos governos na 

educação. A história da Educação no Brasil tem indicado caminhos, papéis, deveres e 

estigmas que se modificam através do tempo. A Matemática é, sem dúvida, o ramo da ciência 

que melhor permite analisar o trabalho da mente e desenvolver um raciocínio. Dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem de Matemática existem e devem ser sempre questionadas e 

analisadas objetivando sempre a otimização no processo. A Álgebra nos fornece uma 

ferramenta importantíssima para a resolução de situações cotidianas, o problema é que o seu 

ensino é a abordado de forma genérica pelos professores. A Geometria está por toda parte, 

desde antes de Cristo, No entanto ela não é abordada em toda a sua plenitude e nem de forma 

prática. Esse trabalho teve como objetivo apresentar os principais resultados das análises 

feitas com os estudantes do Pré- Enem Popular Vale do Gurguéia, no que diz respeito à 

aprendizagem da Álgebra e Geometria. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal 

do Piauí, Campus Cinobelina Elvas na cidade de Bom Jesus, onde foram consultados 16 

alunos egressos do Pré-Enem popular Vale do Gurguéia. Durante a realização do trabalho, foi 

aplicado um questionário e uma avaliação para levantamento e análises dos dados. Todos os 

alunos admitiram e demonstraram ter dificuldades para aprender Matemática. Os resultados 

indicam que o ensino da Álgebra e Geometria deve ser abordado de forma completa no 

currículo das escolas, de forma contextualizada com o cotidiano do aluno. 

Palavras-chave: Educação, Conteúdos matemáticos, Ensino–aprendizagem 

INTRODUÇÃO 

Se observarmos a história recente dos países considerados bem desenvolvidos, ou seja, 

países de primeiro mundo, o fator predominante que favoreceu o desenvolvimento 

econômico, tecnológico, intelectual destas nações foi o grande incentivo dos governos na 

educação, desta forma, podemos chegar à conclusão que a educação é a principal ferramenta 

que estimula o desenvolvimento de um povo (SILVA, 2009). A história da Educação no 
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Brasil tem indicado caminhos, papéis, deveres e estigmas que se modificam através do tempo, 

a medida que a sociedade, a família e a escola também mudam. A função do educador se 

altera e torna-se um desafio diante das transformações por que passa a Educação (RESENDE 

E MESQUITA, 2013). 

A Matemática é, sem dúvida, o ramo da ciência que melhor permite analisar o trabalho 

da mente e desenvolver um raciocínio que se aplica ao estudo de qualquer assunto ou 

temática. Contudo, pela criação de hábitos mentais de que dificilmente nos conseguimos 

libertar, muitas são as dificuldades que os jovens encontram no seu estudo (GUERATO, 

2008). Hoje, a situação do ensino–aprendizagem da Matemática necessita recorrer à 

capacidade e ao empenho de todos, alunos, professores e demais envolvidos no processo 

educacional para melhorar o padrão “ensinar/aprender Matemática”. Nesse contexto, políticas 

públicas educacionais, escolas, professores, alunos e comunidade devem se preocupar em 

conhecer o ambiente em que se encontram para procurarem superar o modelo tradicional de 

ensino que, ao invés de promover o desenvolvimento dos cidadãos/as, contribui para sua 

decadência e para o descaso com a sociedade. (RESENDE E MESQUITA, 2013). 

Dificuldades no processo ensino-aprendizagem de Matemática existem e conforme relatadas 

na literatura devem ser sempre questionadas e analisadas objetivando sempre a otimização no 

processo (RESENDE E MESQUITA, 2013). 

Entende-se a Álgebra como parte da Matemática que trabalha a generalização e 

abstração, representando quantidades através de símbolos (GIL,2008). A Álgebra nos fornece 

uma ferramenta importantíssima para a resolução de situações cotidianas se for trabalhada 

com esse objetivo, O problema é que o ensino da Álgebra é a abordado de forma genérica 

pelos professores, em sua maioria, com a mínima ou nenhuma relação desses conteúdos com 

o cotidiano do aluno, tornando-os difíceis, pois ao relacioná-los o assunto com uma situação 

cotidiana, torna mais compreensível, concreto e menos frustrante.  

A Geometria está por toda parte, desde antes de Cristo, mas é preciso conseguir 

enxergá-la... mesmo não querendo, lidamos em nosso cotidiano com as idéias de paralelismo, 

perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, medição (comprimento, 

área, volume), simetria: seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na 

comunicação oral, cotidianamente estamos envolvidos com a Geometria”. 

(LORENZATO,1995). Existe uma dificuldade em se estabelecer uma ponte entre a Geometria 

prática indicada para a escola elementar e a abordagem axiomática introduzida no ensino 
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médio. Para alguns autores, em geral, as escolas procuram trabalhá-la segundo uma 

abordagem “intuitiva” que se concretiza, nos livros didáticos, pela utilização dos teoremas 

como postulados, mediante os quais podem resolver alguns problemas. Não existe qualquer 

preocupação com a construção de uma sistematização a partir das noções primitivas e 

empiricamente elaboradas ( SANTOS, 2010). Outra possível explicação para a deficiência no 

aprendizado da Geometria é o fato de que nos currículos de algumas escolas, principalmente 

das escolas públicas estaduais e municipais, a Geometria não é abordada em toda a sua 

plenitude. Em muitos livros didáticos de Matemática da educação básica, o assunto relativo a 

parte geométrica se encontram na segunda parte, onde devido a problemas estruturais, 

pedagógicos, políticos e outros, os alunos não vêem o livro por completo, ficando esses 

conteúdos defasados. 

 O objetivo primordial desse trabalho é apresentar os principais resultados das análises 

feitas com os estudantes do Pré- Enem Popular Vale do Gurguéia (PEPVG), no que diz 

respeito à aprendizagem da Álgebra e Geometria. 

MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, Campus Cinobelina 

Elvas na cidade de Bom Jesus, onde foram consultados 16 alunos egressos do PEPVG. 

Durante a realização do trabalho, foi aplicado um questionário objetivo e uma breve 

avaliação para levantamento e análises dos dados. O questionário possuía perguntas sobre a 

escola onde estudaram no ensino médio, conteúdos matemáticos (Álgebra e Geometria) de 

maiores dificuldades, de maior importância e de maior aplicação prática e como esses 

conteúdos eram trabalhados no ensino médio. A avaliação foi composta de 8 questões ( 4 de 

álgebra e 4 de geometria) diversas e de nível elementar. Os dados foram apresentados em 

gráficos e tabelas, para melhor compreensão dos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando os dados obtidos entre os alunos pesquisados, em respeito a rede de ensino 

médio de origem, 62% dos alunos vieram de escolas públicas estaduais e 38% de escolas 

particulares (Figura 1). 

 

Figura 1- Percentual de alunos do PEPVG em relação ao tipo de escola que estudaram no 

ensino médio, 2014. 
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Em relação à média de acertos dos alunos oriundos de escola pública estadual e escola 

particular em um teste de 8 (oito) questões básicas de matemática ( 4 de álgebra e 4 de 

Geometria) (Tabela 1). A porcentagem média de acertos dos alunos das escolas públicas 

estaduais (6,25%) foi três vezes menor que os alunos das escolas particulares ( 18,75%), 

demonstrando uma  desvantagem da aprendizagem dos alunos do ensino público em relação 

aos alunos do ensino privado, fato que pode explicar uma maior adesão desses alunos ao 

PEPVG (Figura 1) como meio de suprir essas deficiências. Outro fato interessante a ser 

ressaltado é que mesmo os alunos das escolas privadas terem tido um maior desempenho, os 

resultados ainda são preocupantes, com apenas 18,75% de média de acertos, o que mostra que 

devemos estar atentos no processo ensino aprendizagem da matemática nas nossas escolas. 

 

Tabela 1- Média Percentual de acertos no teste, pelos alunos do PEPVG oriundos de escolas 

públicas e particulares do ensino médio, 2014. 

 

Área da Matemática 

  Pública estadual     Particular Total de alunos 

   %   %   % 

Álgebra 12,50 37,50 25,00 

Geometria 0,00 0,00 0,00 

Álgebra + Geometria 6,250 18,750 12,50 

 

De acordo com a resposta dos alunos, no que se refere à área da matemática de maior 

dificuldade no ensino médio (Figura 2), a maioria dos estudantes respondeu que a álgebra foi 

à parte mais difícil. 

 

62% 

38% 

REDE DE ENSINO MÉDIO DE 
ORIGEM  

PÚBLICA ESTADUAL 

PARTICULAR 
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Figura 2- Percentual de alunos do PEPVG em relação a área da matemática de maior 

dificuldade no ensino médio, 2014. 

 

No entanto, analisando a Tabela 1 e a Figura 3, os dados indicam que a disciplina de 

maior dificuldade e mais deficiente no ensino médio foi à geometria, mostrando que os alunos 

não sabem diferenciar a álgebra e a Geometria de forma precisa. A maior dificuldade do aluno 

no aprendizado da Geometria em relação à Álgebra pode ser explicada pela possível 

defasagem desse assunto no currículo das escolas, principalmente as púbicas, e por exigir 

noção de medida, dimensão e outros. 

 

Figura 3- Percentual de alunos do Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia em relação ao 

conteúdo da matemática de maior dificuldade no ensino médio, 2014. 

 

Em relação à abordagem dos conteúdos pelos professores Figura 4, nota-se que a 

grande maioria (62%) não relaciona o conteúdo com a prática e que poucos aplica essa 

69% 
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relação com freqüência (13%), fato que pode explicar a falta de compreensão dos alunos na 

disciplina da Matemática, principalmente no que se refere à Álgebra e a Geometria que tanto 

necessita dessa ponte entre o teórico e o prático para ser melhor entendida e menos chata. 

Figura 3- Abordagem dos assuntos pelos professores do ensino médio, 2014. 

 

Realizando uma análise mais criteriosa em relação aos erros dos alunos no teste 

aplicado, em relação às questões de Geometria, infere-se Tabela 2, que mesmo não tendo 

acertado nenhuma questão completa sobre o assunto, houve, em média, (28, 125%) de acertos 

parciais, onde devido a não inclusão das unidades de medida ou a troca dessas unidades por 

não terem muita noção de dimensão, segundo o teste aplicado, fizeram com que não tivessem 

êxito na resolução da questão. 

 

Tabela 2- Percentual de acertos, nas questões de Geometria, pelos alunos do Pré-Enem 

Popular Vale do Gurguéia oriundos de escolas públicas e particulares do ensino médio, 2014. 

 

Desempenho 

 

       Questão 5 

 

       Questão 6 

 

       Questão 7 

 

       Questão 8 

   %   %   %   % 

Não tentaram 43,75 37,50 56,25 50,00 

Erraram 25,00 25,00 25,00 25,00 

Acertaram Parcialmente 31,25 37,50 18,75 25,00 

Acertaram 0,00 0,00 0,00 0,00 

Questões 5 e 6 ( cálculo da área de figuras planas), questão 7 ( cálculo do volume do 

cilindro) e questão 8 ( cálculo do comprimento da circunferência) 

 

62% 

25% 
13% 0% 

ABORDAGEM DO ASSUNTO 
PELOS PROFESSORES DO ENSINO 
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CONCLUSÕES 

Todos os alunos admitiram e demonstraram ter dificuldades para aprender matemática, 

tanto os oriundos das escolas públicas estaduais, quanto nas particulares; onde a situação mais 

crítica foi encontrado com os alunos das escolas públicas, demonstrando uma menor 

eficiência da educação pública estadual em relação à privada. 

A geometria foi à área da matemática de maior dificuldade encontrada pelos alunos 

Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia. 

Os resultados indicam que o ensino da Álgebra e Geometria deve ser abordado de 

forma completa no currículo das escolas, contextualizada com o cotidiano do aluno, tornando 

a matemática mais prazerosa e visivelmente importante para a vida do educando. 
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RESUMO 
 

 
 Foram realizadas diversas ações de ensino-aprendizagem para o aproveitamento integral dos 

constituintes do coco babaçu, visando o desenvolvimento social, econômico e cultural dos 

moradores das comunidades de assentamento de reforma agrária Porto do Designo e Centro 

do Designo, localizadas no Município de Miguel Alves, PI. Foi utilizada uma metodologia 

participativa e multidisciplinar, valorizando a participação da comunidade para a promoção da 

troca de saberes e práticas entre ospopulares e a universidade. Os recursos aplicados foram 

investimentos importantes para a realização de oficinas, nutrição, operação e manejo de 

máquinas para beneficiamento do coco babaçu, empreendedorismo, desenvolvimento da 

região e das potencialidades para uso do coco babaçu em atividades do agronegócio; 

fortalecimento e incentivo de expressões e iniciativas artístico-culturais; criação de 

cooperativa para a produção de artesanato; multiplicação e impacto social das ações.Estima-se 

que as ações desse Projeto tenham atingido um público de 60 famílias, contribuindo para o 

enriquecimento cultural e social dos participantes, estimulando a criação e o aperfeiçoamento 

das técnicas de geração de produtos a partir do endocarpo e mesocarpo do coco babaçu. O 

desenvolvimento do projeto demonstra o compromisso social da universidade, no sentido de 

fortalecer o exercício pleno da cidadania e a superação de formas de exclusão social, 

fomentando o artesanato e valorizando o saber e a experiência do artesão, bem como o 

desenvolvimento de novos produtos, propiciando às famílias alternativas viáveis para 

agregação de valor comercial, nutricional e social ao coco babaçu.  

 

Palavras-chave: coco babaçu; agronegócio; artesanato.  

 

INTRODUÇÃO 

O babaçu é considerado um dos principais produtos de extrativismo dos Estados do Piauí e 

do Maranhão, contribuindo significativamente para economia de mais de um milhão pessoas. Sua 
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importância social é acentuada pela grande capacidade de absorção de mão de obra, 

principalmente na entressafra das culturas tradicionais dos Estados onde ocorre (CARVALHO, 

2008).  

A principal utilidade do babaçu consiste na produção de óleo, para fins culinários e 

industriais, a partir da amêndoa, que representa apenas 7% do peso total do fruto. O uso comercial 

apenas da amêndoa torna esse produto de baixo valor monetário gerando pouco interesse pela 

exploração e consequentemente, pela preservação desse recurso natural (BRASIL, 1982). 

O babaçu pode ser aproveitamento de forma racional, quando todos os seus componentes 

são utilizados para a criação de novos produtos. O aproveitamento dos quatro componentes 

básicos do fruto – epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo (59%) e amêndoa (7%) – só é 

possível com a introdução da quebra mecânica e separação desses componentes, o que não 

acontece quando se usa o modelo tradicional, via quebra manual, cuja operação é lenta e de baixa 

rentabilidade, sob péssimas condições de trabalho com baixa remuneração (CARVALHO et al., 

2007) 

O objetivo desse projeto foi a aquisição de uma máquina com características especiais e 

específicas, que possibilitasse às “quebradeiras de coco” uma produção mais eficiente e de 

baixo custo.  

O equipamento em pauta, fabricado pela metalúrgica MBL – Máquinas do Brasil Ltda., 

sediada em Teresina, PI,ao invés de extrair os componentes mais externos do coco – epicarpo 

e mesocarpo - e depois quebrar o endocarpo com as amêndoas nele contidas usa um serrador 

que o divide  transversalmente em quatro fatias. As duas fatias centrais são encaminhadas à 

lixadeira onde são extraídos, separadamente, o epicarpo e o mesocarpo, depois seguem para 

um “kit” de cinco extratores manuais de amêndoas. As duas fatias restantes – base e ponta – 

são reservadas para a fabricação de carvão (CARVALHO et al., 2007). 

Este projeto foi realizado com o objetivo de se realizar diversas ações de ensino-

aprendizagem para o aproveitamento integral dos constituintes do babaçu, buscando garantir a 

sua sustentabilidade, estimular a criatividade e valorizar o trabalho das quebradeiras de coco, 

especialmente, socializando as experiências entre a comunidade do campo e da universidade. 

 

METODOLOGIA 

As atividades programadas no projeto representam um conjunto de ações da Universidade 

Federal do Piauí, implementadas nas comunidades Centro do Designo e Porto do Designo, no 

município de Miguel Alves.  
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As duas comunidades compõem uma única associação, que explora em regime 

comunitário uma área de aproximadamente 6.000 ha, com cerca de 60% ocupada por 

palmeiras de babaçu.  Esses povoados situam-se a 10 km do município de Miguel Alves e a 

130 km de Teresina, tendo como via de acesso uma estrada caroçal e representam lugares de 

grande ocorrência de palmeiras de babaçu com baixo rendimento na produção de amêndoas, 

em virtude da quebra do coco ser artesanal.A população desses povoados é constituída por 

pessoas muito carentes e sem perspectiva de emprego, vivendo da produção da roça de coco 

babaçu, plantada pelos maridos para o sustento da família, e da atividade da quebra do coco, 

realizada pelas esposas para fins de consumo doméstico. Em conjunto, os povoados abrigam 

um total de 500famílias, estimando-se em 2.200 o número de habitantes da região. Cerca de 

60 famílias participaram do projeto. 

A metodologia adotada para o cumprimento das ações do projeto foi participativa e 

interdisciplinar, tendo como princípios fundamentais a valorização da participação da 

comunidade para promoção da troca de saberes e de experiências entre os atores populares e 

acadêmicos, permitindo, desta forma, intensificar o contato da universidade com a sociedade, 

contribuindo para o cumprimento do seu papel social. Neste sentido, foram realizados cursos 

de formação/capacitação para qualificação das “quebradeiras de coco” para uso da máquina 

para a quebra mecânica do coco, e dos produtores, jovens e demais interessados, para 

confecção de peças de artesanato a partir do endocarpo e preparações alimentícias a base de 

mesocarpo do babaçu  

O material didático foi produzido pelos estudantes e pesquisadores, com interação entre os 

saberes científico e popular, na qual os monitores, em especial, atuaram como criadores e 

protagonistas dos processos de desenvolvimento sustentável promovido nos assentamentos. 

As ações foram registradas em fotografias e divulgadas junto ao município de Miguel Alves e 

municípios vizinhos [(citar os municípios vizinhos)], visando incentivar a formação de 

núcleos de produção e comercialização de produtos alimentícios, enriquecidos com babaçu. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As comunidades beneficiadas, Porto do Designo e Centro do Designo, localizadas no 

Município de Miguel Alves, PI, estão inseridas em uma área de grande ocorrência de 

palmeiras de babaçu, com uma produção de amêndoas de baixo rendimento, quando da 

quebra artesanal do coco. As atividades de coleta e de extração da amêndoa do coco babaçu 

favorecem às quebradeiras dessa matéria prima uma das atividades extrativistas 

economicamente importantes no Estado. 
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As frações do endocarpo alcançaram 70,5% do valor total dos produtos, vindo em 

segundo lugar o mesocarpo peneirado (farinha amilácea), com 15,7%, e em terceiro, os 

produtos da amêndoa, com 11% resultando da soma de óleo e torta gorda. 

O epicarpo, mesocarpo e endocarpo, antes utilizado somente na produção de carvão ou 

venda in natura, adquirem novos significados quando separados, conseqüentemente, ganham 

maior valorização comercial e social, estabelecendo, assim, um diferencial e uma nova 

perspectiva nas comunidades rurais nas regiões de babaçuais.  

O epicarpo é matéria-prima para produção de farinha, e o carvão da casca serve 

justamente para consumo próprio pelas famílias (no aquecimento dos fogões à lenha) ou para 

venda no mercado local. O endocarpo, usado na fabricação de peças artesanais, e o mesocarpo 

é destinado à elaboração de receitas alimentares para uso na merenda escolar.  

Desse modo, consegue-se promover um aumento significativo de ocupação, 

principalmente das mulheres, no beneficiamento do coco e confecção de peças de artesanato, 

após um treinamento programado. Essa última atividade levou à diversificação de artefatos de 

artesanato e à profissionalização efetiva de membros da comunidade que podem se tornar 

numa referência regional. 

De fato, um resultado importante na criação das peças artesanais foi a maior 

diversidade dos produtos gerados, agregando valor à atividade de produção de brincos, cintos, 

chaveiros, colares, jarros, tabuleiros de damas, conjuntos americanos de mesa, cortinas, 

bolsas, dentre outros, com a intenção de atingir novos mercados. As peças mais procuradas 

são jarros, conjuntos americanos, enfeites de mesae cortinas. 

Vale destacar, que a iniciativa ampliou a visibilidade e promoveu a construção de uma 

visão empreendedora, trazendo melhoria da qualidade de vida e valorização da cultura local, 

além de uma mudança na postura e sentimentos de cidadania manifestados pelos integrantes 

do projeto.  

O resultado do treinamento para uso da máquina de beneficiamento trouxe uma 

valorização do babaçu em todas as suas dimensões, estimulando a transformação de jovens, 

adolescentes e adultos da comunidade a serem agentes políticos e sociais no uso do coco 

babaçu em atividades do agronegócio. Tudo isso se apresenta como importantes 

oportunidades que podem ser vivenciadas por todos, trazendo para as famíliasalternativas 

viáveis à agregação de valor ao babaçu para a comercialização, fazendo a região ganhar em 

desenvolvimento e melhoria de auto-estima das pessoas.  

O setor de artesanato, após os treinamentos programados, assumiu a posição mais 

importante em relação ao interesse do grupo, o que levou a necessidade de implementar novos 
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treinamentos, principalmente ao uso de materiais externos, acabamento e combinação de 

cores na confecção das obras. Dessa forma, foi possível dar seguimento ao processo de 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural, estimulando a comunidade para o 

aperfeiçoamento das técnicas para a transformação do coco e produção de novos produtos 

bem mais atrativos, promovendo exposições e criação de pontos de vendas. 

Eventos de divulgação e comemoração foram implementados para a difusão dos 

conhecimentos adquiridos e exposição das peças artesanais produzidas e aperfeiçoadas, além 

da exposição sobre as preparações alimentícias à base de mesocarpo, criadas e fabricadas pela 

comunidade como resultados da aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos.  

A farinha amilácea de mesocarpo é, na verdade, um produto novo no mercado direcionado 

a alimentação humana. Sua utilização ocorre na forma pura ou misturada a outros ingredientes 

para gerar produtos como pães, bolos, bebidas achocolatados, mingaus e outros produtos a 

serem elaborados para agregação de valor.  

 Integraram, também, como atividades de destaque do projeto os dias-de-campo, 

seminários e feiras culturais do babaçu, envolvendo um grupo de produtores rurais, artesãos e 

demais interessados que tornavam-se multiplicadores das ações. Os Seminários aconteciam 

com o intuito de dar publicidade e envolver o maior número de moradores possíveis em 

relação ao projeto. 

Os procedimentos de organização social e política dos produtores rurais e artesãos foram 

feitos a partir da criação de uma cooperativa de artesãos na comunidade e de uma unidade 

demonstrativa da quebra mecânica do coco babaçu. Nesse sentido, fomentou-se o artesanato 

valorizando o saber e a experiência do artesão, transformando-o numa possibilidade 

econômica, através do resgate da sua identidade e autenticidade, da melhoria da qualidade e 

diversidade dos produtos e da divulgação de sua arte.  

Com a criação da Cooperativa de Artesanato “Encantos do Babaçu”as atividades do 

projeto vem sendo continuadas através de cursos, oficinas, visitas e assessoramento de 20 

artesãos que fazem parte da linha de montagem de artesanatos da região. O projeto conseguiu 

agregar várias famílias, além das novas parcerias como exemplo, com o INCRA, direcionados 

ao treinamento de catadores de coco, técnicos agrícolas e público em geral, além de estimular 

a produção e comercialização de novas peças artesanais e preparações alimentícias com 

exposição dos produtos, contribuindo para a ampliar a formação e favorecer a criação do 

espírito associativo e participativo em torno do projeto.  

Esse projeto reveste-se de grande significado econômico, político e social na medida 

que, os seus integrantes passaram a ter mais conscientização e qualificação, promovendo um 
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incremento de valor sobre o coco, a valorização do saber popular e a promoção do 

desenvolvimento social da população em comunidades de baixa renda, recuperando-se a auto-

estima de artesãs anônimas, na maioria das vezes desprestigiadas em suas próprias 

comunidades.  

CONCLUSÕES 

O projeto agregou profissionais e estudantes de diferentes formações, além da 

comunidade, buscando a integração comunidade-universidade para o aproveitamento 

completo do coco babaçu. Essa integração promoveu a criação de espaços de registros, 

documentação e transmissão de conhecimentos ligados ao beneficiamento do coco, ao 

artesanato e à gastronomia do babaçu como possibilidade de inclusão social,ao tempo em que 

proporcionou o resgate e a valorização da identidade cultural, o desenvolvimento social e 

econômico entre seus participantes. 

O projeto promoveu o revigoramento, o resgate do artesanato e da produção de 

preparações alimentícias à base do coco babaçu, baseado nas tradições culturais, promovendo 

mais confiança na capacidade de criação dos artesãos. Ainda possibilitou a multiplicação e a 

troca de experiências entre os diversos atores da comunidade, entre a universidade e a 

sociedade. 

Acredita-se que, com à valorização econômica, se conseguirá promover uma 

preservação muito eficiente dos babaçuais e gerar uma renda decente para as quebradeiras de 

coco babaçu. 

Com a expansão do projeto, pode-se manter os artesãos de difícil acesso integrados 

com outros municípios e comunidades, favorecendo a criação de uma rede de inserção social, 

levando os produtos do artesanato do babaçu a outros locais, tornando a região um pólo 

pioneiro no aproveitamento integral do babaçu. 
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Resumo 

  

 O pescado é um alimento benéfico, rico em proteínas, minerais e vitaminas, 

além de ser muito saboroso, ele pode substituir qualquer proteína como a carnes 

bovinas, aves e suínos. As aparas e espinhaços são tidos como resíduos do 

processamento de peixes, sendo comumente descartados e não aproveitados como 

alimento. As aparas do pescado pode ser submetida a uma série de processamentos 

diferentes atendendo gostos e apresentações. O pescado de baixo valor comercial é uma 

dessas formas de transformação do pescado em matéria prima para a fabricação de 

subprodutos. Este trabalho tem por objetivo a elaboração de linguiça de peixe, aplicando 

tecnologias ao pescado excedente de pescadores das comunidades do  litoral piauiense. 

 

Palavras-chave: pescado, lingüiça, tecnologia 

 

 

Introdução 

 

 O pescado possui características específicas que o fazem um alimento benéfico. 

Entre estas características destaca-se ser rico em proteínas de alta qualidade e de rápida 

digestibilidade, em lisina e outros aminoácidos essenciais e, em micronutrientes que 

geralmente não são encontrados em alimentos básicos, como exemplo, fonte de 

vitaminas A e D, caso suas gorduras sejam ingeridas. Também contém tiamina e 

riboflavina (Vitaminas B1 e B2), é fonte de ferro, fósforo e cálcio e contribui com 

ácidos graxos necessários ao desenvolvimento do cérebro e do corpo. O consumo de 

peixe é muito nutritivo, além de saboroso, e deveria estar sempre na alimentação da 

população. Ele pode substituir qualquer outra carne por ser rico em proteínas. Além 
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disso, tem grande quantidade de minerais, entre eles iodo, cálcio, cobalto, fósforo e 

também em vitaminas A, D e B. 

 

Linguiça pode ser definida como produto cárneo industrializado, adicionado ou 

não de tecidos adiposos e ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial 

(BRASIL, 2000). A linguiça de peixe é um produto que se pode obter a partir da carne 

do peixe, principalmente dos peixes de baixo valor comercial. É elaborado com mistura 

de carne de peixe picada, toucinho, gorduras da carne e/ou intencionalmente 

adicionadas e condimentos, embutidos em envoltórios naturais (suína, ovina, caprina ou 

de vitela). 

 

Os peixes podem ser submetidos a uma série de processamentos diferentes, o 

que permite a obtenção de uma ampla gama de gostos e apresentações, o que torna esta 

matéria-prima uma das mais versáteis “commodities” alimentícias (FAO,2007). 

 

 O presente trabalho tem por objetivo principal a fabricação da Linguiça de Peixe 

com o intuito de transformar o pescado em matéria prima para novos produtos, criando 

alternativa de renda para as comunidades pesqueiras do litoral do Piauiense. 

 

 

Metodologia 

 

 O processo de elaboração da linguiça de peixe foi realizado no Laboratório de 

Tecnologia Aplicada ao Pescado - LATEP,  da Universidade Federal do Piauí, Campus 

Ministro Reis Velloso em Parnaiba-Pi. Os pescados foram adquiridas de fornecedores 

do município de Luís Correia e Morros da Mariana- Parnaíba-Pi. A matéria-prima 

principal é o peixe,  seguido por sal, condimentos e tripas de bovinos. Os produtos adquiridos 

sob condições de higiene e conservação satisfatórias, foram transportados ate o LATEP,  sob 

congelamento e guardados em freezer  para posterior utilização na elaboração da linguiça. 

 Durante a realização de produção da lingüiça de peixe, a matéria prima foi 

devidamente lavada em água corrente e potável para a retirada de impurezas. A carne do 

peixe sem espinhas foi devidamente levada ao moinho. Após a trituração a massa 
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homogênea foi colocada em recipiente limpo onde adicionou-se os temperos para 

completa condimentação, PTS hidrolizada texturizada de soja, caldo de limão, pimenta 

do reino e tempero pronto pra peixe. A massa homogênea foi descansada por uma hora 

antes do embutimento. 

  

Na etapa de embutimento utiliza-se tripas bovinas naturais, bem lavadas e 

hidratadas, sem gorduras e sem defeitos na película. As tripas naturais apresentam 

algumas vantagens em relação as artificiais como:  proteção ao sabor puro da lingüiça, 

pois mantêm a suculência e permitem o sabor típico do produto. Pelo sistema 

doméstico, realizou-se  com o auxílio de um funil ou de uma embutideira doméstica a 

elaboração do produto que em seguida após término do embutimento foram submetidas 

ao amarrio, as linguiças foram amarradas com fio de algodão (barbante), este fio não 

deve ser muito fino pois a pressão dos nós excessiva poderá causar corte na tripa e 

posterior extravazamento da massa. Em seguida, as linguiças foram embaladas  em 

sacos plásticos e acondicionadas em congelador a -18 ºC, para posterior consumo. As 

linguiças caseiras, podem ser armazenadas em geladeira por ate 15 dias e congeladas 

por ate seis meses. 

 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com o produto elaborado, a lingüiça de peixe, apresentou-se como um 

produto satisfatório e de fácil realização. De acordo com o Regulamento de Qualidade 

de Linguiças (BRASIL, 2000), a classificação dos tipos de lingüiça é feita de acordo 

com a composição da matéria prima e com as técnicas de fabricação. Um dos fatores 

críticos para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios é a aceitabilidade por 

parte dos consumidores (CORREIA et al., 2010). Pode-se considerar que o produto 

obteve boa aceitação para os atributos avaliados (cor, aroma, sabor, aparência e textura). 

  

A produção de linguiça de peixe inserida na comunidade possibilitará uma 

melhor geração de renda para os pescadores. Com o aproveitamento total do pescado a 

comunidade passará a ser valorizada por se preocupar com o desperdício, sendo modelo 

de sustentabilidade.  
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Conclusão 

 

A viabilidade do aproveitamento do pescado visando à produção de novos 

produtos para o consumo humano como a linguiça de peixe foi uma alternativa bem 

aceita, assegurando melhores condições para que os subprodutos do pescado sejam 

valorizados, incrementando a geração de renda para comunidades pesqueiras no litoral 

piauiense. 
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Tabela  
 

Tabela 1: Material utilizado na formulação da Linguiça de Peixe 
  MATÉRIAS UTILIZADOS QUANTIDADES 
Linguiça de peixe 1 kg 

Aparas de peixe 800g 

Caldo de Limão 1 colher de sopa 

Pimenta do reino 10g 

Tempero pronto pra peixe 8g 

Proteína texturizada de soja 200g 

 

IV SEMEX 136



As Dificuldades Para a Promoção do Aleitamento Materno na Promoção à Saúde 
da Criança1 

 

Ingred Pereira Cirino
2
; Edina Araújo Rodrigues Oliveira

3
 

RESUMO: 

Introdução: O leite materno é o melhor alimento para o bebê, promove um aumento do 

vinculo mãe-filho e supre suas necessidades alimentares tendo a quantidade adequada dos 

nutrientes essenciais para seu crescimento saudável. 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. Na 

realização do estudo foram seguidos todos os princípios éticos contidos na Resolução 466/12. 
Resultados: Em relação aos dados socioeconômicos, se obteve mediana da renda de 724,00 

reais, idade e escolaridade média das puérperas de 22,60 e 10,60 anos, respectivamente. 

Obteve-se maior prevalência de crianças que não usa/usou mamadeira (60%) e 80% dos 

recém-nascidos mamaram, houve problema na mama em 20% das puérperas. Conclusão: Os 

resultados preliminares encontrados podem servir como meio para traçar as principais 

dificuldades locais, podendo contribuir para reflexões de quais os principais caminhos a serem 

traçados pelos profissionais de saúde da área abrangida. 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Saúde da Criança. Enfermagem.  

INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é um processo que ocorre naturalmente, o corpo da mãe se 

prepara durante os nove meses da gestação para estar apto a produzir o leite materno, quando 

o bebê nasce ocorre sua descida.  O leite materno é o melhor alimento para o bebê, promove 

um aumento do vinculo mãe-filho e supre suas necessidades alimentares tendo a quantidade 

adequada dos nutrientes essenciais para seu crescimento saudável. O colostro é rico em 

anticorpos que servirão para proteção do bebê. 

O momento de amamentar representa um bem emocional para a mãe e para o bebê pela 

troca de amor proporcionada, um momento de doação em que a mãe se entrega em 

beneficiário de seu filho independente de suas preocupações ou dor, em um ato de amor e 

carinho, recebendo como recompensa o bem estar e a boa saúde de seu bebê. (GOUVEIA, et 

al., 2011) 

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

aleitamento materno” cadastrado no CPPEx, com registro de nº 05-Picos-2014. 
2
 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí/CSHNB 

. Bolsista PIBEX/UFPI. 
3
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora Assistente I do Curso de Enfermagem da Universidade Federal 

do Piauí/CSNHB. Coordenadora do Projeto de Extensão: “Estratégias de educação em saúde para promoção do 

aleitamento materno”.  
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A organização mundial de saúde preconiza aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de vida e que a amamentação seja mantida ate pelo menos ate dois anos de idade junto 

a uma alimentação complementar saudável. Muitos fatores dificultam o cumprimento dessas 

recomendações, muitas vezes pela falta de conhecimento adequado sobre os benefícios que o 

aleitamento materno proporciona a mãe e ao bebê.  

A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno (IIPPAM) mostrou que a mediana 

de aleitamento materno exclusivo (AME) no Brasil era de 1,8 mês e de aleitamento materno 

total de 11,2 meses. As prevalências no Nordeste são de 19,8% e 8,4% de amamentação 

exclusiva aos quatro e seis meses, respectivamente. Mesmo reconhecendo os inúmeros 

benefícios da amamentação para o binômio mãe e filho, as taxas de aleitamento materno no 

Brasil ainda se encontram baixas em virtude dos elevados índices de desmame precoce. 

(BRASIL, 2009) 

Estudos brasileiros identificaram o uso de chupeta, baixa escolaridade e idade maternas, 

primiparidade, cesárea e conselho das avós da criança para a utilização de suplementos, 

determinantes da interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (AME). (SUSIN; 

GIUGLIANI, 2005) 

A enfermagem tem papel crucial no incentivo à promoção do aleitamento materno pelo 

convívio com a gestante durante todo o período pré-natal e no puerpério, devendo dar apoio e 

orientações quanto às dúvidas e potenciais dificuldades do processo que possam vir a surgir. 

Por acompanhar as modificações que ocorrem no corpo e no psíquico da mulher que passa a 

ser nutriz, o enfermeiro deve proporcionar uma educação continua que se afunile a medida 

que o parto se aproxima. 

Muitas mães interrompem o aleitamento exclusivo por considerarem seu leite fraco, não 

suprindo as necessidades alimentares do lactente. Atividades educativas que tenham por 

finalidade reconhecimento da auto eficácia para a produção e liberação do leite adequado 

melhoram o processo de amamentação.  

O presente trabalho teve 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; levantar as dificuldades para 

desenvolvimento do aleitamento materno na população pesquisada e produzir estratégias 

educativas de incentivo ao aleitamento materno. 

MÉTODOS  
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Estudo de natureza descritiva do tipo longitudinal, pois foram investigadas 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 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. 

Trabalharemos 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 trabalharemos com todos os nascidos vivos. 

Os participantes foram selecionados de forma consecutiva, à medida que forem 

nascendo, e que preencherem os critérios de elegibilidade. 

Para participar as crianças e mães atenderam que atender os seguintes critérios de 

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

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. 
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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 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 

conhecimento acerca da alimentação complementar adequada para seu filho. E no formulário 

6, a mãe informa 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. 

Para a realização do estudo seguimos todos os princípios éticos contidos na Resolução 

466/12 (BRASIL, 2012) que rege pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi 

encaminhado para apreciação e posterior aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí (CAAE: 33473014.1.0000.5214) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 caracteriza a amostra estudada em relação aos dados socioeconômicos, onde 

se obteve mediana da renda de 724,00reais (1446,00). Em estudo realizado sobre a 

amamentação no primeiro semestre de vida, observou-se que das 94 mães com renda familiar 

entre um e dois salários mínimos, 20 não amamentavam e 49 amamentavam exclusivamente. 

(SANTOS; SOLER; AZOUBEL, 2005). Quanto à idade, pôde-se observar que as puérperas 

apresentaram e media de 22,60anos (3,28). Estudo realizado em Londrina-PR mostrou que 

os filhos de mães adolescentes tiveram menos chances de serem amamentados 

exclusivamente. (SOUZA, et al, 2012). A escolaridade obteve media de 10,60 anos (4,15), 

quanto menor a escolaridade menor a duração do aleitamento materno. Filhos de mães com 
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nível superior que não estavam trabalhando fora ou multíparas apresentaram mais chances de 

estarem em AME. (SOUZA, et al, 2012).  Quanto a cor da pele obteve-se uma maior 

prevalência de mães de cor parda (60%) em relação à cor branca (40%). 

A tabela 2 caracteriza o recém-nascido por dados do nascimento, obtendo-se média de 

peso em gramas de 3548,00(247,73), mediana de comprimento em centímetros de 

51,00(1,64). Quanto aos perímetros em centímetro obteve-se mediana de 32,00de perímetro 

cefálico (PC), media de 33,33 (1,52) de perímetro torácico (PT) e de 32,67(1,52) de 

perímetro abdominal (PAB). 

A tabela 3 expõe os dados do aleitamento materno do recém-nascido, verificou-se que 

80% dos recém-nascidos mamaram e que 20% nunca mamaram como consequência de leite 

insuficiente e que houve problema na mama (fissura mamilar) em 20% das puérperas, 

problemas comumente encontrados no processo de amamentação. 

Ao analisar a tabela 4 que mostra o uso de mamadeira pelo recém-nascido, obteve-se 

maior frequência de crianças que não usa/usou mamadeira (60%). Em estudo realizado sobre 

o uso da mamadeira no primeiro mês de vida, percebeu-se que as crianças que recebera 

mamadeira teve mais dificuldade para o posicionamento e menor qualidade da pega, aos 30 

dias. (FRANÇA, et al, 2008). Crianças que fizeram uso de bicos artificiais tiveram menos 

chances de estarem em AME e o uso de mamadeira e chupeta está ligado ao desmame 

precoce. (SOUZA, et al, 2012). No que diz respeito às ações educativas referente ao último 

objetivo, ainda não apresentamos resultados, pois estamos na fase de levantamento de artigos 

científicos para embasar a construção do material educativo a ser desenvolvido. 

CONCLUSÃO 

Diante do estudo, nota-se que o aleitamento materno é de grande importância para a 

saúde e desenvolvimento do bebê, portanto, é necessário capacitar os profissionais de saúde 

em dar instruções práticas além das informações sobre seus benefícios pode ser o ponto chave 

no incentivo a uma amamentação de qualidade, afim de orientar corretamente as gestantes 

durante todo o pré-natal. 

A presente pesquisa permitiu concluir que o aleitamento materno está sendo praticado 

pela maior parte das mães, e que uma menor parte delas inserem a mamadeira na alimentação 

da criança até 30 dias. No entanto ainda são necessárias estratégias que promovam uma 

educação em saúde para que o aleitamento materno seja mantido por mais tempo, dando 

ênfase a sua exclusividade. 
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Os resultados preliminares encontrados podem servir como meio para traçar as 

principais dificuldades locais, podendo contribuir para reflexões de quais os principais 

caminhos a serem traçados pelos profissionais de saúde da área abrangida, no entanto, cada 

mãe e cada bebê apresentam particularidades únicas que sempre devem ser levadas em 

consideração para definir a melhor forma de incentivar e proporcionar o aleitamento materno. 

Ante ao exposto, faz-se necessário programar medidas e desenvolver estratégias para 

aprimoramento da pesquisa, que encontra-se em andamento, sendo apenas um passo na 

produção do perfil do aleitamento materno no município de Picos.  
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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 %   
Porque nunca mamou     

Mamou 4 80,0   

Leite insuficiente 1 20,0   

Problemas na mama     

Nenhum 4 80,0   

Fissura mamilar 1 20,0   

 

TABELA 4. Distribuição dos recém-nascidos por dados do aleitamento materno. Picos, 2014. n=5 

Variáveis (ao nascer) N %   
Criança usa/usou mamadeira     

Sim 2 40,0   

Não 3 60,0   
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Resumo: A pesca artesanal praticada no litoral piauiense vem sendo a forma de renda de muitas 

famílias ribeirinhas. Com isso, a atividade vem sendo repassada de geração em geração, 

tornando-se necessário fazer uma abordagem nos aspectos socioeconômicos desses pescadores. 

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento do perfil socioeconômico de pescadores 

de arrasto de camarão do litoral do estado do Piauí. Foram aplicados 35 questionários junto aos 

pescadores da Colônia de Pescadores Z-1/ Luis correia/PI, em relação aos aspectos: 

escolaridade, faixa etária, tempo na atividade, números de filhos, renda mensal e tipo de 

moradia. Os resultados mostram que em sua maioria, 48% têm o ensino fundamental 

incompleto, 37% estão entre a faixa etária 30 a 39, sendo que desde 46% exercem a atividade 

no período de 1 a 10 anos e o tempo de pesca diária esta em torno de 8 a 12 horas (67%). Além 

disso, dos pescadores casados, 37% não possuem filhos, possuem casa própria (80%) e a renda 

mensal é de um salário mínimo (46%). Conclui-se que os pescadores artesanais são mal 

remunerados em relação a atividade, possuem baixa escolaridade e em sua maioria apresentam 

pouco tempo de experiência. 

 

Palavras-chave: aspectos sociais, aspectos econômicos, pescadores de arrasto. 

 

Introdução 

 

A situação sócio-econômica do país coloca o pescador artesanal a procura de uma 

segurança financeira, a qual tem gerado um grande problema social, levando o pescador a optar 

por um emprego assalariado ou subemprego (BRANCO, 2006). 

Avaliar o perfil socioeconômico de determinado grupo caracteriza-se de fundamental 

importância, pois, possibilita diagnosticar e caracterizar diferentes aspectos relacionados às 
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condições de trabalho, bem como, a tomada de medidas que proporcionem a melhoria da 

qualidade de vida das populações avaliadas (BOLINA et al, 2013).  

A presente pesquisa objetivou caracterizar as condições socioeconômicas apresentadas 

pelos pescadores dos barcos que realizam pesca de arrasto na captura de camarão no município 

de Luis Correia/PI, com a finalidade de levantar informações sobre a realidade de vida e 

trabalho aplicada ao setor pesqueiro neste município piauiense, na tentativa de que, com os 

resultados, possam ser incluídos prioritariamente em futuros programas ou projetos de melhoria 

de condição de vida. 

 

Materiais e Métodos 

 

 Os dados avaliados nesta pesquisa foram oriundos da aplicação de um questionário junto 

a 35 pescadores cadastrados na Colônia de Pescadores Z-1/Luis Correia/PI. A escolha dos 

pescadores foi direcionada exclusivamente àqueles que realizam pesca de arrasto de camarão 

e, a aplicação do citado questionário foi efetivada a partir de uma reunião anteriormente 

realizada com a finalidade de se informar aos presentes os objetivos da pesquisa. 

Os questionários foram estruturados nos seguintes aspectos: (1) Dados pessoais tais 

como: Grau de instrução, faixa etária, estado civil, número de filhos, (2) Condições econômicas: 

Situação profissional, faixa salarial, tipo de moradia e, (3) Trabalho: Profissão, tempo de 

profissão, tipo de treinamento para exceção do trabalho, experiência na área de pesca e jornada 

de trabalho.  

O questionário citado foi aplicado por estudantes do curso de Engenharia de Pesca, 

naturais do município de Luis Correia/PI, que possuíam afinidade com os pescadores 

entrevistados, visando não deixá-los constrangidos com a presente abordagem.   

Os dados gerados pela aplicação do questionário foram armazenados em planilha 

eletrônica e analisados com recurso matemático de regra de três simples.  

 

Resultados e Discussão 

 

A partir da avaliação dos dados acerca das condições socioeconômicas dos pescadores 

praticantes de arrasto de camarão no litoral do Piauí, pode-se verificar na Tabela 1 que no 
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tocante ao grau de instrução desses pescadores, 48% possuem o ensino fundamental 

incompleto, no entanto 31% são analfabetos.  

Em pesquisa Tocantins (2011), na Colônia Z11 no município de Poconé, Pantanal do 

Mato Grosso, observou que a maioria dos pescadores possuem níveis de escolaridade baixas, 

de 1 a 3 anos, ou muitas vezes são analfabetos. 

A faixa etária mais representativa dos profissionais questionados esteve entre 30 a 39 

anos (37%), com apenas 12% com mais de 50 anos.  Sendo que, 46% possuem entre 1 a 10 

anos de experiência na pesca de arrasto de camarão. Esse resultado foi contrário ao obtido por 

Tocantins (2011), onde o autor observou uma predominância na faixa etária de 40 a 60 anos 

dos pescadores entrevistados. 

Quanto a jornada de trabalho (Tabela 1), 63% praticam a pesca entre 8 e 12 horas diárias, 

ficando apenas 3% com jornadas superiores a 12 horas. 

Conforme o Gráfico 1, os pescadores casados não possuem ainda filhos em 37% dos 

entrevistados, no entanto para aqueles que os têm, o número oscila entre 2 a 3 filhos (20%). Na 

pesquisa de Santos (2011), 53% dos entrevistados são casados e possuem entre 4 a 5 filhos. Os 

dados da presente pesquisa diferem do autor citado, notadamente devido a presença de 

pescadores mais jovens (34% com menos de 30 anos) e, portanto ainda não sem uma formação 

familiar formal. 

A faixa salarial desses pescadores, conforme Gráfico 2, está representada em 46% das 

respostas como sendo um salário mínimo, no entanto foi observado salários maiores em 31% 

dos questionados (três salários mínimos).  

Santos (2011) observou que a média dos entrevistados apresentou renda mensal 

inferiores a um salário mínimo. Os resultados mostram a realidade do pescador artesanal no 

país, tendo que sobreviver com uma renda de até um salário. 

Em relação às condições de moradia indicadas pelos pescadores de arrasto, Gráfico 3, 

foi observado que 80% deles moram em residência própria, ficando 9% em casas alugadas. 

Conforme os dados obtidos observa-se que os pescadores de arrasto de camarão 

pertencentes a Colônia de Pescadores Z-1, dentro  da média observada por outros autores no 

tocante às condições socioeconômicas. 
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Conclusão 

 

Pode-se concluir que os pescadores de arrasto de camarão possuem baixa escolaridade, 

praticam a pesca com pouca experiência e são parcamente remunerados pelo trabalho que 

praticam.  
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Tabela 
 

Tabela 1. Caracterização quanto ao grau de instrução, faixa etária e tempo de experiência dos 

pescadores de arrasto de Luis Correia/PI 
 

Grau de 
Instrução 

 
N 

 
% 

 
Faixa 
Etária 
(anos) 

 
N 

 
% 

 
Experiência 

(anos) 

 
N 

 
% 

 
Jornada 

de 
Trabalho 

(horas/dia) 

 
N 

 
% 

Analfabeto 11 31 18 - 29 12 34 1 – 10 16 46 5 - 8 10 29 

Fundamental 

Incompleto 

17 48  

30 - 39 

 

13 

 

37 

 

11 - 20 

 

9 

 

26 

 

8 - 12 

 

22 

 

63 

Fundamental 

Completo 

3 9  

40 - 49 

 

6 

 

17 

 

21 - 29 

 

5 

 

14 

 

Mais de 12 

 

3 

 

8 

Médio Incompleto 1 3  

Mais de 50 

 

4 

 

12 

 

Mais de 30 

 

5 

 

14 Médio Completo 3 9 

Total 35 100 Total 35 100 Total 35 100 Total 35 100 
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Gráfico 
 

 

Gráfico 1. Percentual de filhos, indicados por família, dos pescadores de arrasto de Luis Correia/PI 

 

 

 

Gráfico 2. Faixa salarial indicada pelos pescadores de arrasto em Luis Correia/PI 

 

 

Gráfico 3. Condições de moradia dos pescadores de arrasto em Luis Correia/PI 
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RESUMO 

A sífilis é considerada um problema de saúde pública mundial, com consequências graves à 

saúde da mulher e de seu concepto, se a gestante não é tratada ou é inadequadamente tratada. 

Sendo a doença de fácil diagnóstico, com tratamento eficaz e de baixo custo, entende-se que o 

seu controle está estreitamente relacionado à qualidade da assistência pré-natal. Este estudo 

tem por objetivo analisar as publicações científicas inseridas no período de 2006 a 2013, 

acerca da assistência pré-natal no contexto da sífilis.  Trata-se de uma revisão bibliográfica da 

literatura, com abordagem quantitativa. Para tanto, realizou-se entre junho e julho de 2014, 

uma busca nas bases de dados SCIELO e LILACS, usando os descritores “pré-natal”, “sífilis” 

e “assistência”, em português, associando-os ao conectivo booleano and. Encontrou-se 115 

artigos e, depois de considerados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados para 

análise 12 artigos. Os resultados encontrados demonstram que, apesar da maioria das 

mulheres terem realizado o pré-natal, a trajetória assistencial dessas gestantes aponta para 

falhas, tais como: número inadequado de consultas, deficiências no diagnóstico durante a 

gestação, ausência e/ou inadequação do tratamento das gestantes e seu(s) parceiro(s), o que 

reflete em uma assistência pré-natal de baixa qualidade. Dessa forma, evidencia-se como 

necessária a adoção de estratégias para o enfrentamento deste agravo, que se traduzam em 

melhorias na rede de apoio diagnóstico e no manejo clínico da doença na gestante e em seus 

parceiros.  

Palavras-chave: Assistência. Pré-natal. Sífilis. 

 

INTRODUÇÃO 
A sífilis, doença infecciosa e crônica causada pelo Treponema pallidum, representa 

um problema de saúde pública mundial. Quando ocorre no contexto de uma gestação, traz 
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implícito o risco de transmissão vertical (TV), com consequências graves à saúde da mulher e 

de seu concepto, se a gestante não é tratada ou é inadequadamente tratada.  

 Com vistas à prevenção da sífilis congênita (SC), o Ministério da Saúde preconiza a 

realização do VDRL no primeiro trimestre gestacional, preferencialmente na primeira 

consulta, e um segundo teste no terceiro trimestre (próximo à 30ª semana). Na ocorrência de 

gestante com teste reagente, deve ser solicitada a testagem do(s) parceiro(s) sexual(ais) e, 

sempre que viável, o teste confirmatório Fluorescent Treponema Antigen Absorbent (FTA-

abs), Microhemoaglutinação para Treponema pallidum (MHATp) (BRASIL, 2006a, 2006b).

 Conforme forem os resultados encontrados, a gestante e seu(s) parceiro(s) sexual(ais) 

devem ser tratados, de acordo com o estágio da sífilis, com penicilina G benzatina, única 

droga capaz de atravessar a barreira placentária e, consequentemente, proteger o feto da sífilis 

congênita.            

 Com base na problemática apresentada, o presente estudo tem como objetivo analisar 

as publicações científicas nacionais que abordem a temática da assistência pré-natal no 

contexto da sífilis com vistas à prevenção da sífilis congênita. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura científica, de natureza quantitativa, 

acerca da assistência pré-natal à gestante com sífilis.     

 Para a condução da revisão, adotou-se as seguintes questões norteadoras: Está havendo 

deficiência da assistência pré-natal no que se relaciona à prevenção da transmissão vertical da 

sífilis? Quais os pontos vulneráveis dessa assistência?      

 Entre junho e julho de 2014, realizou-se busca nas bases de dados eletrônicas 

disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Para tanto, utilizou-se os descritores indicados pela biblioteca de terminologia em saúde 

(DeCS/BIREME): “pré-natal”, “sífilis” e “assistência”, em português, associando-os ao 

conectivo booleano and. 

Como critérios de inclusão, delimitou-se inicialmente artigos publicados no período de 

2006 a 2013, visto que a sífilis em gestantes passou a ser considerada doença de notificação 

compulsória a partir de 2005 (BRASIL, 2005). Ademais, considerou-se: texto completo para 

acesso online sem custos, em formato de artigo (excluindo teses e dissertações), em língua 

portuguesa, tendo à sífilis gestacional como assunto principal. A partir da busca realizada 

foram encontrados 115 artigos. Depois de analisados, a mostra resultou em 12 artigos, sendo 

quatro do SCIELO e oito do LILACS, os quais compõem a amostra do presente estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A revisão integrativa analisou publicações cientificas do período de 2006 a 2013, 

acerca da assistência pré-natal no contexto da sífilis.  

Quadro 1 - Análise descritiva dos estudos revisados acerca da assistência pré-natal no 

contexto da sífilis. Picos-PI, jun./jul. de 2014. 
Procedência Titulo Autores Delineamento Região Periódico 

LILACS Sífilis congênita no Ceará: análise 

epidemiológica de uma década. 

Costa et al., 

2013 

Transversal, 

documental, 

Quantitativo 

Nordeste Rev Esc 

Enferm USP 

LILACS Sífilis congênita como indicador de 

avaliação da assistência ao pré-natal 

no município de Olinda (PE), Brasil. 

Brito; Jesus; 

Silva, 2009 

Descritivo, 

Quantitativo 

 

Nordeste Rev. APS 

LILACS Importância do pré-natal na 

prevenção da sífilis congênita. 

Araujo 

et al., 2006 

Quantitativo Norte Revista 

Paraense de 

Medicina 

LILACS Sífilis congênita como fator de 

Assistência pré-natal no município de 

Campo Grande - MS. 

Figueiró-Filho 

et al., 2007 

Transversal, 

quantitativo 

 

Centro- 

Oeste 

DST - J bras 

Doenças 

Sex Transm 

LILACS Investigação da sífilis congênita na 

Microrregião de Sumaré, Estado de 

São Paulo, Brasil – desvelando a 

fragilidade do cuidado à mulher 

gestante e ao recém-nascido*. 

Donalisio; 

Freire; 

Mendes, 2007 

Retronspectivo, 

descritivo, 

quantitativo 

Sudeste Epidemiol. 

Serv. Saúde 

LILACS Sífilis gestacional como indicador da 

qualidade do pré-natal no centro de 

saúde n° 2 Samambaia-DF. 

Leitão et al., 

2009 

Retrospectivo, 

transversal, 

quantitativo 

Centro- 

Oeste 

Com. 

Ciências 

Saúde 

SCIELO Sífilis materna e congênita: ainda um 

desafio. 
Magalhães et 

al., 2013 
Descritivo, 

Quantitativo 
Centro- 

Oeste 
Cad. Saúde 

Pública 
LILACS Análise dos casos de sífilis congênita 

em Sobral, Ceará: contribuições para 

assistência pré-natal.  

Mesquita et 

al., 2012 

Documental, 

exploratorio-

descritivo, 

quantitativa 

Nordeste DST-J bras 

Doenças 

Sex Transm 

LILACS Sífilis e Gestação: Estudo 

Comparativo de Dois Períodos (2006 

e 2011) em População de Puérperas. 

Figueiró-Filho 

et al., 2012 

Observacional, 

transversal, 

comparativo, 

retrospectivo, 

prospectivo, 

quantitativo 

Centro- 

Oeste 

DST - J bras 

Doenças 

Sex Transm 

SCIELO Epidemiologia da sífilis gestacional 

em Fortaleza, Ceará, Brasil: um 

agravo sem controle. 

Campos et al., 

2010 
Transversal, 

descritivo, 

quantitativo 

Nordeste Cad. Saúde 

Pública 

SCIELO Sífilis congênita: evento sentinela da 

qualidade da assistência pré-natal 

Domingues et 

al., 2013 

Transversal, 

Quantitativo 
Sudeste Rev Saúde 

Pública 

SCIELO Avaliação das ações de controle da 

sífilis e do HIV na assistência pré-

natal da rede pública do município do 

Rio de Janeiro, Brasil. 

Domingues; 

Hartz; Leal, 

2012 

Transversal, 

Quantitativo 
Sudeste Rev. Bras. 

Saúde 

Matern. 

Infant. 

No que se refere à natureza do estudo, encontrou-se que 100% (doze) deles eram de 

natureza quantitativa. Os tipos de estudos encontrados foram: transversal, retrospectivo, 

descritivo, exploratório, documental, comparativo, prospectivo e observacional.   

 Em relação aos locais de realização das pesquisas, as regiões com maior número de 

publicações foram o Nordeste e o Centro-Oeste (33,3%). Segundo Saraceni e Miranda (2012), 

o volume maior de pesquisas realizadas no Nordeste do país pode ser explicado pelas altas 

taxas de cobertura da ESF, que chegam a 71%, nessa região.    

 Além disso, entre 1998 e junho de 2012, foram notificados no SINAN, 80.041 casos 
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de SC em menores de um ano de idade, tendo como destaque o Sudeste, com 36.770 (45,9%) 

casos e o Nordeste, com 25.133 (31,4%). No que se refere à taxa de incidência de SC no 

Brasil, no ano de 2011, pode se observar uma taxa de 3,3 casos por 1.000 nascidos vivos, 

sendo que as Regiões Nordeste e Sudeste apresentaram as maiores taxas nesse ano, 3,8 e 3,6, 

respectivamente (BRASIL, 2012).        

 No que diz respeito à assistência pré-natal, buscou-se identificar se as gestantes 

participantes dos estudos analisados realizaram as consultas de pré-natal. Cabe ressaltar que 

os autores dividiram os resultados em duas categorias, a saber: realizado (número de consultas 

adequados ≥ 6 e número de consultas inadequado ≤ 5) e não realizado, limite estabelecido em 

consonância as diretrizes do MS, que preconiza a realização de seis ou mais consultas durante 

o pré-natal.           

 Percebeu-se uma proximidade nos resultados de Magalhães et al. (2013); Campos et 

al. (2010); Leitão et al. (2009) e Donalisio, Freire e Mendes (2007), no que se refere à 

realização do pré-natal e a quantidade adequada de consultas. Os valores encontrados nos 

quatro estudos mencionados estavam acima de 80%. Porém, observou-se que a quantidade de 

gestantes com número inadequado de consultas variou entre 39,6 % e 68,3 %.  

 Trabalho desenvolvido por Mesquita et al. (2012) destacou que, mesmo apresentando 

uma cobertura de 100% das gestantes, não foi alcançado um resultado satisfatório, pois apesar 

de 66,7% terem realizado mais do que a quantidade preconizada de consultas (seis), a 

distribuição destas em cada trimestre gestacional  foi realizada de forma inadequada. 

 Ademais, os autores observaram que, em alguns casos, a realização de três ou mais 

consultas se deu principalmente no terceiro trimestre, provocando uma lacuna nos dois 

primeiros trimestres. Destaca-se que a captação tardia dessas gestantes dificulta a criação de 

um vinculo com a equipe e implica em atraso no diagnostico, comprometendo, dessa forma, a 

realização do tratamento da gestante, o rastreamento do parceiro e a realização de seu 

tratamento (RODRIGUES; GUIMARÃES; CESAR, 2008).    

 Analisando-se os estudos utilizados nessa revisão, foi possível observar que os 

profissionais de saúde apontaram como principais causa para a não realização de exames 

laboratoriais a falta de entendimento sobre o problema das doenças sexualmente 

transmissíveis, desconhecimento da importância do diagnostico precoce, e a pobreza, que 

impede as mulheres e aos seus companheiros de se deslocarem para a realização dos exames 

(COSTA et al., 2013; BRITO; JESUS; SILVA, 2009).     

 Buscando melhorar o acesso das gestantes aos serviços de saúde, o governo brasileiro 

criou o programa Rede Cegonha que oferece apoio financeiro no deslocamento das gestantes 
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para a realização das consultas de pré-natal, assim como para o local onde será realizado o 

parto (BRASIL 2011).         

 Levando-se em conta a meta de redução e controle da SC, se faz necessário que a 

assistência pré-natal seja de fato encarada como uma prioridade, pois estudo multicêntrico 

realizado em 24 estados brasileiros encontrou que somente 26,9% das gestantes avaliadas 

haviam sido testadas para sífilis (RODRIGUES, GUIMARÃES; CÉSAR, 2008).  

 Com relação aos parceiros, a não realização do tratamento ou a inadequação do 

mesmo ocorre quase que na totalidade dos casos. A expressiva ausência de tratamento dos 

parceiros das gestantes com sorologia positiva indica que estas mulheres estão expostas ao 

risco de reinfecção, ainda que seu tratamento durante o pré-natal tenha sido adequado. 

 Ressalta-se que o tratamento da gestante e do parceiro deve ser realizado de forma 

adequada e concomitante, pois não é possível tratar a SG, nem ao menos prevenir a SC, sem 

realizar o tratamento em conjunto, evitando-se assim a reinfecção da gestante e o risco de 

transmissão vertical. 

CONCLUSÃO 

 A presente revisão evidenciou fragilidades na assistência pré-natal, notadamente no 

que se refere às ações de prevenção e controle da sífilis congênita, tais como: inadequação das 

consultas de pré-natal, da investigação dos casos de sífilis na gravidez, do tratamento da 

gestante e a não realização do tratamento do parceiro. 

 A ocorrência de SC em crianças cujas mães realizaram o acompanhamento pré-natal é 

um indicativo de falha na assistência prestada e sugere a necessidade das ESF seguirem as 

normas de assistência com envolvimento de toda a equipe. Entretanto, a resolução de 

problemas como a SC e outros agravos à saúde requer ainda a adoção de políticas 

estruturantes e ações envolvendo outros setores como, por exemplo, o da educação e do 

trabalho e a redução da pobreza.       

 Destaca-se, por fim, a necessidade de se realizar estudos voltados para o(s) parceiro(s) 

sexual(ais) das mulheres diagnosticadas com sífilis gestacional, abordando a realização do 

tratamento, o conhecimento acerca dessa temática, bem como as dificuldades apontadas por 

estes homens para a adesão ao tratamento. 
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RESUMO 

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de ordem metabólica, sendo extremamente 

onerosa tanto para o paciente, como para o sistema público de saúde. A atenção farmacêutica é 

uma ferramenta que desponta como nova habilidade do farmacêutico, podendo trazer grande 

melhoria na adesão ao tratamento, seja ele, medicamentoso ou não. Por fim, a adoção dessa 

nova ferramenta pode contribuir na melhoria da qualidade de vida desse tipo de paciente. Este 

estudo tenta fazer uma rápida discussão sobre a experiência inicial da implantação desse tipo 

de serviço de atenção farmacêutica em escala piloto em uma Unidade de Saúde da Família 

teresinense.  
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INTRODUÇÃO 

Diabetes é uma desordem metabólica caracterizada pelo aumento de glicemia 

(hiperglicemia), decorrente da falta de insulina ou incapacidade desta exercer adequadamente 

seus efeitos nos tecidos-alvos, e, cronicamente está associada à disfunção e falência de vários 

órgãos, especialmente dos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. (DORNAS et al., 

2009) 

Atualmente, o Diabetes mellitus do tipo 2 (DM 2) é considerado um dos principais 

problemas de saúde pública da América Latina, tanto pelo número de pessoas afetadas pelas 

incapacitações e mortalidade prematura, como pelos custos envolvidos no controle tratamento 

das suas complicações. (FREITAS, 2011) 

Uma doença crônica para a maioria das pessoas pode modificar de forma profunda a sua 

vida. As modificações estão relacionadas às atividades da vida cotidiana, pois, desde o 

estabelecimento do diagnóstico, ocorrem sentimentos de angústia e desespero perante a 

percepção do pouco controle acerca de sua vida, diminuindo a potência para agir e pensar. Essa 
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situação leva as pessoas à necessidade de cuidado integral de saúde, envolvendo os aspectos 

biológicos, culturais, sociais, econômicos, psicológicos, entre outros. Sendo assim torna-se 

necessário a presença de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais como o 

educador físico, nutricionista, assistente social, farmacêutico e etc. (OLIVEIRA; ZANETTI, 

2011) 

O principal marco nos novos paradigmas da profissão farmacêutica no âmbito clinico, 

foi a definição de Atenção Farmacêutica (ATF) por Hepler e Strand (1990) sendo definida por: 

É a provisão responsável do tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados 

concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente independentemente do lugar em que 

seja praticada. 

A ATF constitui uma nova filosofia de exercício profissional farmacêutico, já que está 

regulamentada pela Lei 8080/1990 que, em seu capítulo I, artigo 6º, parágrafo 1º, declara que 

“estão incluídas, no campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica”. Não existe, porém, uma concepção concreta da prática de tal 

conceito. Isso, então, permite a cada farmacêutico uma certa flexibilidade para adaptar a 

provisão da Atenção Farmacêutica à sua realidade, seus próprios recursos e habilidades, 

procurando sempre uma farmacoterapia racional, segura e custo-efetivo para o cuidado do 

paciente. (SILVA; PRANDO, 2004) 

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão da bibliografia, visando 

avaliar possíveis soluções para as problemáticas encontradas na parte piloto do projeto de 

extensão Intervenções Multidisciplinares para aumentar a qualidade de vida em pacientes DM-

2 atendidos no programa HIPERDIA em Teresina-PI. 

MÉTODOS 

Fazer avaliação da adesão ao tratamento farmacológico de pacientes diabéticos 

cadastrados no HIPERDIA e assim avaliar possível impacto da atenção farmacêutica, sobre a 

qualidade de vida desse tipo de paciente. O projeto tenta demonstrar a importância da ATF e os 

benefícios que ela pode trazer a qualidade de vida desse tipo de paciente.  

Para participar da pesquisa, o paciente deverá ser maior de 18 anos; portador de diabetes 

mellitus tipo 2 diagnosticada por um médico, segundo prontuário; possuir receita médica 

indicando uso de medicamentos hipoglicemiantes ou algum indício de problema relacionado à 
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sua farmacoterapia; ser cadastrado no programa HIPERDIA e consentir em participar da 

pesquisa com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Após a assinatura do TCLE o paciente foi conduzido a responder um questionário no 

qual consta-se dados socioeconômicos e relacionados à adesão ao tratamento medicamentoso.O 

índice de adesão dos usuários foi medido pela ferramenta Morinsky-Green, considerando como 

aderentes as pessoas que responderam corretamente todas as perguntas do teste. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população atendida pelo serviço e caracterizada por ser totalmente do sexo feminino, 

com média de idade de 57,75 anos, média de 3,25 indivíduos morando no mesmo domicilio, 

sem cuidador em todos os casos, renda média de 1- 3 salários mínimos. Notabilizando-se que 

as mulheres têm maior predileção ao procurarem os serviços, e como encontrado em estudos 

anteriores a população de estudo tem renda média abaixo de 3 salario mínimos. 

Estudos anteriores demonstraram ser a dieta e o fator financeiro as maiores dificuldades 

encontradas pelos pacientes no tratamento do DM. Nesse estudo, verificou-se que existe uma 

relação entre as duas dificuldades, visto que uma melhor renda poderia facilitar a aquisição de 

alimentos. (ASSUNCAO; URSINE, 2008)  

Sobre a aderência ao tratamento medicamentoso de acordo com o teste de quatro 

perguntas de morinsky-green, 50 % são considerados aderentes e os outros 50% tem adesão 

moderada (1 pergunta respondida negativamente para com adesão). As interações 

medicamentosas foram raras, somente sendo encontradas quando umas das pacientes procurou 

tratamento fora da terapêutica do HIPERDIA, o mesmo tinha como indicação a perca de peso.  

A adesão é uma característica que qualifica a eficiência do processo terapêutico do 

enfermo, sendo a sua quantificação o melhor recurso para tal fim. O teste de Morinsky-Green 

é uma das principais ferramentas de avaliação indireta da adesão. Estas se focalizam no usuário, 

observando seu conhecimento acerca de sua doença e seu comportamento diante do tratamento 

medicamentoso, respectivamente (LEITE; VASCONCELOS, 2003). O teste permiti avaliar as 

atitudes do usuário a respeito do seu tratamento medicamentoso. O teste é composto por quatro 

perguntas, classificando o usuário como aderente quando o mesmo responder todas as perguntas 

positivamente para a adesão. (MORISKY et al., 1986) 
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Embora não existam dados populacionais sobre a prevalência das complicações crônicas 

do DM no Brasil, estima-se que o número de complicações crônicas seja elevado. Além disso, 

provavelmente apenas uma pequena fração da população dos pacientes diabéticos é avaliada 

regularmente para a presença de complicações nas suas fases inicias e recebe orientação 

terapêutica apropriada. (GROSS; NEHME, 1999)  

Nesse contexto a Atenção Farmacêutica pode ser inserida de forma a tentar amenizar os 

problemas para com a terapêutica do paciente, como uma prática profissional voltada ao 

paciente, que além de propiciar a educação em saúde, provê ao farmacêutico a responsabilidade 

conjunta pela terapia medicamentosa; pela identificação, solução e prevenção dos problemas 

relacionados ao uso de medicamentos, de forma a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 

A Atenção Farmacêutica também possibilita a redução da morbimortalidade relacionada ao uso 

de medicamentos; do tempo de internação em hospitais e a diminuição dos custos do 

tratamento, acarretando na mudança comportamental e é uma prática que se compromete com 

o paciente, de modo a reverter os prejuízos. (PAROLINA; CARAVANTE, 2007) 

Por fim, a ATF justifica-se por diversos fatores, pois a mesma goza de instrumentos 

capazes de aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso ou não-medicamentoso, buscar 

ativamente possíveis complicações na terapia do paciente que muitas vezes não é notado a 

tempo suficiente de evitar maiores complicações. 

 CONCLUSÕES 

A população de estudo apresenta diversos fatores que pode agir negativamente no 

prognóstico do paciente, seja a não adesão ao tratamento ou baixa renda, todavia o farmacêutico 

tem toda a qualificação necessária para que possa intervir sobre esses problemas é resolve-los, 

melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes atendidos. Conclui-se que a ATF pode vir 

a torna-se uma ferramenta de grande valia ao sistema de saúde brasileiro agindo de forma 

sinérgica com o sistema vigente de atenção básica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ATF desenvolvida no projeto de extensão, nessa fase inicial, mostra o grande 

potencial que o mesmo tem de melhorar a qualidade de vida de pacientes que tem grande 

probabilidade de apresentarem complicações no decorrer da vida, já que, o DM é uma doença 
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crônica que causa grande ônus ao indivíduo portador. Todavia, a manutenção das taxas a níveis 

adequados pode torna o prognostico bem mais próximo a um indivíduo saudável.  

Agradecimentos aos recursos advindos do edital FAPEPI/SESAPI/MS/CNPq/ N.º 

003/2013 - Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS). E as 

bolsas aos alunos extensionistas do edital 02/2014 PIBEX/PREX. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSUNCAO, T.S; URSINE, P.G.S. Estudo de fatores associados à adesão ao tratamento não 

farmacológico em portadores de diabetes mellitus assistidos pelo Programa Saúde da Família, 

Ventosa, Belo Horizonte. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro ,  v. 13, supl. 2, Dec. P. 2189-

2197,  2008 .    

DORNAS, W. C. et al . Antidiabetic effects of the medicinal plants. Rev. bras. farmacogn.,  

João Pessoa ,  v. 19, n. 2a, June, p .488-500,  2009 .    

FREITAS, R.W.J.F. et al. Fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem autocontrole 

ineficaz da saúde entre diabéticos. Acta paul. enferm. vol.24, n.3, p. 365-372, 2011.  

GROSS, J.L.; NEHME, M. Detecção e tratamento das complicações crônicas do diabetes 

melito: Consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes e Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

Rev. Assoc. Med. Bras. [online]., vol.45, n.3, pp. 279-284, 1999. 

HEPLER, C.D; STRAND L.M. Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care. Am 

J Hosp Pharm, Bethesda, v. 47, p. 533-543, 1990. 

LEITE, S.N; VASCONCELOS, M.P.C. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos para 

a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v. 8, 

n. 3, p. 775-782, 2003. 

MORISKY, D.E.; GREEN, L.W.; LEVINE, D.M. Concurrent and predective validity of self-

reported measure of medication adherence. Med. Care, v. 24, p. 67-74, 1986. 

OLIVEIRA, K.C.S.; ZANETTI, M.L. Conhecimento e atitude de usuários com diabetes 

mellitus em um serviço de atenção básica à saúde. Rev. esc. enferm. USP, vol.45, n.4, p. 862-

868, 2011.  

IV SEMEX 160



Intervenções Multidisciplinares para aumentar a qualidade de vida em pacientes DM-2 atendidos no programa 
HIPERDIA em Teresina-PI 
1 – Graduando em farmácia pela Universidade Federal do Piaui. 
2- Professor do Curso de Farmácia pela Universidade Federal do Piaui.   

PAROLINA, R.D.; CARAVANTE, F.P.G.J. Congresso de extensão da UNIMEP, 9º, 2007. 5º 

amostra acadêmica da UNIMEP. Piracicaba. Atenção farmacêutica como estratégia para a 

melhoria do controle e tratamento da asma. Anais. 2007.  

SILVA, D.D.; PRANDO, L.E. As dificuldades do profissional farmacêutico para implantação 

da atenção farmacêutica e da farmacovigilância nas farmácias hospitalares e comunitárias. 

Infarma, v.16, nº 11-12, p. 85-88, 2004. 

VOLTARELLI, J.C. et al. Terapia celular no diabetes mellitus. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 

2009, vol.31, suppl.1, p. 149-156.  Epub June 05, 2009.  

IV SEMEX 161



 
Projeto de Extensão: Elaboração de tecnologia educativa para a promoção da saúde da gestante. 

1-Acadêmica de nutrição pela Universidade Federal do Piauí. Bolsista do projeto de extensão. Membro do grupo 

de Pesquisa em Saúde Coletiva na área de saúde sexual e reprodutiva. 

2-Mestre e professora da Universidade Federal do Piauí. Coordenadora do grupo de pesquisa em Saúde Coletiva 

na área de saúde sexual e reprodutiva. 

 

 

Avaliação dos Dados Antropométricos das Gestantes no Município de Picos-Piauí 
 
 

Samandra Maria de Moura
1
; Dayze Djanira Furtado de Galiza

2
 

 

Resumo: A gestação é um período muito importante para as mulheres, mas ainda é grande a 

preocupação pública durante este período devido à alta taxa de mortalidade materna por 

causas evitáveis. Um dos grandes problemas que acabam trazendo consequências sérias na 

gestação é quanto à alimentação. Logo, um acompanhamento nutricional adequado fará com 

que essas mulheres tenham uma diminuição em vários fatores de riscos. Diante ao exposto, o 

objetivo principal do estudo é avaliar os dados antropométricos tanto pré-gestacional como o 

atual das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde do munícipio de Picos-Piauí. O estudo foi 

realizado no período de julho a setembro de 2014, tendo a coleta sido realizada nos domicílios das 

gestantes cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde da zona rural e urbana do município de Picos - 

PI. Das 54 gestantes entrevistadas, verificou-se no período pré-gestacional o Índice de Massa 

Corporal (IMC) estava adequado. No entanto, no decorrer da gestação houve o aumento de 

peso, no qual a maioria estava com sobrepeso e obesidade do tipo I. Além do mais, presente 

estudo verificou que muitas não recebem informação necessária que possam sensibilizá-las a 

mudarem seus hábitos alimentares e praticarem o autocuidado. 

 
Palavras-chave: Gestante. Alimentação. Pré-Natal. 

 

Introdução 

A gestação é um período muito importante para as mulheres, mas ainda é grande a 

preocupação pública durante este período devido à alta taxa de mortalidade materna por 

causas evitáveis.  

Um dos grandes problemas que acabam trazendo consequências sérias na gestação é 

quanto à alimentação. Logo, um acompanhamento nutricional adequado fará com que essas 

mulheres tenham uma diminuição em vários fatores de riscos. 

Além do mais, o ganho de peso poderá levar a obesidade e suas consequências como 

diabetes gestacional, hipertensão arterial, entre outros (MARTINS; BENICIO, 2011). 

Com isso, vários estudos têm constatado a importância da nutrição materna em relação 

ao desenvolvimento do feto e a saúde do neonato (BERLAMINO et al, 2009). 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), deve-se avaliar e acompanhar o estado 

nutricional e ganho de peso durante toda gestação. Sendo assim, torna-se fundamental 

conhecer os dados antropométricos das mesmas, visando a partir dessas informações a 

promoção do estado nutricional materno. 
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Logo, conhecer a realidade da gestante quanto o consumo da alimentação e a 

higienização, será mais fácil orientá-la quanto à maneira adequada e assim mudar seu 

comportamento alimentar, proporcionando práticas para o autocuidado. 

Deste modo, para promover uma melhoria nas ações e no acompanhamento nutricional 

das gestantes, as mesmas devem receber orientações adequadas quanto a higienização dos 

alimentos, como o consumo dos mesmos e a importância da alimentação saudável tanto para o 

ganho de peso necessário como também para o funcionamento intestinal. 

Diante ao exposto, o objetivo principal do estudo é avaliar os dados antropométricos 

tanto pré-gestacional como o atual das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde do munícipio 

de Picos-Piauí. Portanto, o presente estudo se faz necessário à medida que irá proporcionar e 

divulgar conhecimentos acerca da temática, de tal maneira a contribuir para o planejamento 

de ações e estratégias destinadas ao acompanhamento nutricional adequado na gravidez. 

 

Métodos 

 O presente estudo é do tipo descritivo, exploratório e de natureza quantitativo. 

 O estudo foi realizado no período de julho a setembro de 2014, tendo a coleta sido 

realizada nos domicílios das gestantes cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde da zona 

rural e urbana do município de Picos - PI.  

Esse estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Elaboração de Tecnologia 

Educativa para a promoção da saúde das gestantes”, no qual a população do mesmo é 

composta pelas mulheres que realizaram o acompanhamento pré-natal nas Estratégias Saúde 

da Família (ESF) de Picos - PI. 

Dessa forma, por esse estudo dar suporte a um projeto maior, a amostra será composta 

pelas gestantes cadastradas em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade de Picos – PI, 

no período de julho a setembro de 2014, totalizando 54 gestantes.  

A coleta de dados foi realizada através de visita domiciliária, sendo acompanhadas 

pelas Agentes Comunitárias de Saúde de cada unidade básica. A entrevista foi realizada 

através de um formulário e utilizado balança e fita métrica para analisar os dados 

antropométricos das gestantes entrevistadas, para assim obter o Índice de Massa Corporal 

(IMC) tanto pré-gestacional como o atual. 
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 Para a compilação das variáveis, foi utilizado o programa SPSS. Os dados foram 

descritos conforme analise descritiva. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e está conforme a 

resolução n° 466/12 do Conselho Nacional da Saúde que dispõe sobre pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

Resultados e Discussão 

 Das 54 gestantes entrevistadas, verificou-se no período pré-gestacional o Índice de 

Massa Corporal (IMC) estava adequado. No entanto, no decorrer da gestação houve o 

aumento de peso, no qual a maioria estava com sobrepeso e obesidade do tipo I. Constatou-se 

durante as entrevistas que muitas das gestantes estavam acima do peso, devido à falta de 

informação pelos profissionais e por muitas ainda acreditarem no mito de que devem comer 

por dois. 

Em conformidade com o estudo de Berlamino (2011), ele pode observar que 50% das 

gestantes havia riscos nutricionais, esse fato se deu pela falta de avaliação e orientação 

nutricional no pré-natal. 

Já Barros et al. (2004), afirma e destaca a importância do papel do pré-natal na 

aquisição de hábitos alimentares saudáveis. 

Portanto, observa-se que um pré-natal de qualidade com assistência no 

acompanhamento nutricional da gestante fará com que essas mulheres aumentem apenas o 

necessário para nutrir o feto e assim evitando complicações que podem agravar na hora do 

parto. 

 

Conclusões 

Tendo em vista o objetivo proposto no ínicio da pesquisa, os resultados foram 

esclarecedores e levaram a afirmar que a maioria das gestantes não estão se alimentando 

adequadamente e assim ficando acima do peso ideal. 

Além do mais, presente estudo verificou que muitas não recebem informação 

necessária que possam sensibilizá-las a mudarem seus hábitos alimentares e praticarem o 

autocuidado. 
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Por fim, espera-se que os resultados obtidos sejam norteadores para melhorar a 

assistência pré-natal quanto ao acompanhamento nutricional e assim conscientizar os 

profissionais sobre a importância de orientar sobre hábitos de vida saudáveis. 
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Resumo: Gelados comestíveis são produtos obtidos a partir da emulsão de gorduras e 

proteínas e de outros ingredientes e que posteriormente são mantidos sobre congelamento. Os 

estabilizantes e/ou emulsificantes são adicionados logo após a adição de leite, um exemplo 

desses emulsificantes é o ágar, um polissacarídeo extraído das algas vermelhas do Gênero 

Gracilariaceas. O presente trabalho teve por objetivo a elaboração de um sorvete a base de 

algas marinhas para posterior avaliação de aceitação do produto. As algas foram coletadas na 

praia do Coqueiro/PI, onde passaram pelos processos de limpeza e higienização, onde o gel 

foi obtido através do método de extração a quente e mantido sob refrigeração até posterior 

uso. Após a elaboração do sorvete foi feita a análise sensorial em cima dos atributos cor, 

aroma, sabor, textura, características geral e intenção compra. Para obtenção dos resultados 

foi utilizado ANOVA (0,05%). A maior média encontrada foi no atributo aroma, 7,95. 

Conclui-se que o produto elaborado teve boa aceitação pelos provadores, sendo considerado 

passível de ser elaborado e comercializado pelas mulheres de pescadores de Luis Correia/PI. 

 

Palavras-chave: alga marinha, sorvete, teste de preferência 
 

Introdução 

As macroalgas marinhas constituem um recurso fundamental para a economia de 

diversas regiões do mundo, e têm sido exploradas devido a sua capacidade de produção de 

ficocolóides, bem como pelo seu amplo uso na alimentação, na indústria de farmacêutica, 

bioquímica e de alimentação (PAREEK, et. al., 2010). 

O agar agar é um hidrocolóide (mistura de polissacarídeos complexos) extraído de 

algas marinhas que é largamente utilizado na indústria alimentícia, e nos últimos anos na 

indústria farmacêutica. Entre as suas principais propriedades destacam-se seu alto poder 
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gelificante, elevada força de gel a baixas concentrações, baixa viscosidade em solução, alta 

transparência, gel termo-reversível e temperaturas de fusão/gelificação bem definidas 

(EMBRAFARMA, 2010). 

Segundo Xavier (2009) dentre os gelados comestíveis, encontram-se o sorvete recebe 

denominações diversas de acordo com sua composição ou quanto ao seu processo de 

fabricação e apresentação. 

A análise sensorial de produtos alimentares é muito importante, pois ela fornece 

indicações fundamentais para a produção e comercialização desses produtos, no tocante às 

preferências e exigências do consumidor. Uma dessas indicações é a nota média de aceitação 

atribuída a cada uma das propriedades, como cor, aroma, sabor e aparência de um produto, ou 

de diferentes marcas, ou ainda de variações de um produto. (SILVA & AZEVEDO, 2009; 

A presente pesquisa propõe-se avaliar sensorialmente o gelado comestível formulado 

usando-se, como espessante, o gel extraído artesanalmente da alga marinha Gracilaria 

domingensis coletada no litoral do Piauí. Com a finalidade de se aplicar em futuras 

formulações de sorvetes para serem elaborados e comercializados pelas mulheres de 

pescadores da Unidade de Beneficiamento de Algas Marinhas implantada pelo Programa 

Algas Marinhas MEC/PROEXT. 

 

Materiais e Métodos 

 

As algas foram coletadas em maré baixa nos bancos algais presentes na praia do 

Coqueiro/PI. Em seguida levadas ao Laboratório de Tecnologia do Pescado/LATEP da 

Universidade Federal do Piauí, onde passaram pelos processos de limpeza e higienização, o 

gel foi obtido através do método artesanal de extração a quente e mantido sob refrigeração até 

posterior uso.  

Formulou-se um gelado comestível (sorvete) usando-se sabor artificial de chocolate e, 

o gel foi adicionado após a homogeneização do leite condensado, creme de leite e chocolate 

solúvel. Após homogeneizado o gelado resultante, foi colocado, individualmente, em 55 

copos transparentes com capacidade para 50 mL cada. Para avaliação sensorial foram 
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selecionados aleatoriamente provadores não treinados pertencentes ao corpo discente do 

Campus Ministro Reis Velloso/UFPI.  

 Para o registro da aceitação dos provadores em relação as amostras, foi utilizada 

escala hedônica mista de nove pontos (9 = gostei extremamente; 8 = gostei muito; 7= gostei 

moderadamente; 6= gostei ligeiramente; 5= nem gostei nem desgostei; 4 = desgostei 

ligeiramente; 3= desgostei moderadamente; 2= desgostei muito e 1= desgostei 

extremamente), de acordo com Stone e Sidel (1993). Para a obtenção dos resultados foi 

aplicado o teste de preferência pareada, sendo os atributos avaliados (sabor, aroma e 

impressão global) tratados estatisticamente através do uso da tabela de comparação pareada 

bicaudal a um nível de 5% de significância.  

 

Resultado e Discussão 

 

Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre os atributos sabor, aroma e 

impressão global (Tabela 1), assim como também foram considerados diferentes os valores 

atribuídos dentro de cada atributo avaliado. Verificou-se, no entanto, maior tendência de 

aceitação para o atributo aroma com média de 7,95, seguida pelo atributo sabor (7,61).  

Em analise de formulação de sorvete sabor chocolate, Araújo et al (2014) usando a 

ágar extraído da alga vermelha Gracilaria cervicornis, obteve os melhores resultados para os 

atributos cor e aroma, com valores respectivos de 8,24 e 8,06. Esse resultado indicado para o 

atributo aroma difere do encontrado na presente pesquisa, porém devem ser consideradas as 

diferenças entre as espécies algais, diferenças essas que concorrem para a dedução de haver 

um melhor poder gelificante no ágar extraído de espécie G. cervicornis.  

O atributo de menor avaliação foi a impressão global (7,24), provavelmente em função 

da consistência do produto ofertado, notação esta indicada no formulário do teste sensorial 

pela maioria dos provadores. Pflanzer et al  (2010) trabalhando com a análise do perfil 

sensorial de aceitação de bebida láctea achocolatada em função das marcas conhecidas no 

mercado, reportou para o atributo: impressão global uma variação entre as marcas de 6,25 a 
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6,65 e para o sabor de 6,18 para 6,56.  Valores esses inferiores aos obtidos para estes atributos 

na presente pesquisa. 

Gomes e Penna (2009) informam que a aceitabilidade geral é entendida pelo conjunto 

relativo à primeira impressão causada pelo produto como todo, dessa forma no presente 

trabalho pode-se afirmar que, de uma forma geral, o gelado comestível (sorvete) sabor 

chocolate  foi bem aceito pelos provadores. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que houve aprovação de todos os atributos avaliados, sendo o gelado 

comestível sabor chocolate aceito pelos provadores e passível de ser elaborado e 

comercializado pelas mulheres de pescadores Unidade de Beneficiamento de Algas Marinhas 

localizada na Colônia Z-1 em Luis Correia/PI. 
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Tabela 1. Resultados estatísticos da análise sensorial de gelado comestível (sorvete) sabor chocolate 

usando Gracilaria domingensis 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Linhas 166,9333333 54 3,091358025 3,521350038 1,33E-08 1,456164408 

Colunas 13,85454545 2 6,927272727 7,890820762 0,000633 3,080386863 

Erro 94,81212121 108 0,877890011 

   
       Total 275,6 164         
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CARACTERIZAÇÃO DAS PODAS REALIZADAS EM INDIVÍDUOS ARBÓREOS 
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DO PIAUÍ 

Thiciane Maria Barreto Rodrigues1; Dinael David Ferreira Lima2; Sabrina Evelyn Silva 
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RESUMO  

Este estudo teve por objetivo principal caracterizar as podas realizadas em indivíduos 

arbóreos em determinado trecho do Campus Ministro Petrônio Portella na Universidade 

Federal do Piauí. Estabeleceram-se como objetivos específicos para a contemplação dos 

resultados necessários: identificar as espécies existentes na área de estudo e averiguar os tipos 

de podas realizadas nas espécies catalogadas. Um dos principais problemas com a arborização 

urbana são os conflitos com os equipamentos urbanos, sendo necessária manutenção 

esporádica dos mesmos com constantes podas, porém geralmente as podas realizadas são 

drásticas ocasionando danos ecológicos ao individuo vegetal como mutilações, 

desencadeando danos à saúde do mesmo, ou até a morte do individuo.  Observando os 

problemas na arborização de espaços urbanos e reconhecendo-se a relevante importância da 

mesma para a melhoria da qualidade de vida das populações, torna-se necessário verificar 

quais os principais danos que estão sendo causados por podas indevidamente realizadas na 

arborização do Campus Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do Piauí, situado 

na cidade de Teresina-PI, contribuindo dessa maneira, para o conhecimento dos aspectos 

paisagísticos da área em estudo. 

Palavras-chave: Podas, Arborização, UFPI. 

 

INTRODUÇÃO 
De forma mais intensa, sobretudo nas últimas décadas, a discussão dos problemas 

ambientais vem se tornando uma temática obrigatória no cotidiano citadino. Assim sendo, as 

áreas verdes tornaram-se os principais ícones de defesa do meio ambiente pela sua 

degradação, e pelo exíguo espaço que lhes é destinado nos centros urbanos (LOBODA & DE 

ANGELIS, 2005). 

                                                           
1 Graduada em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
2 Graduado em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
3 Graduanda do curso de Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
4 Docente do curso de em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
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E, conforme Abbud (2006) é por meio dos vazios urbanos que se conhece e se formula 

uma opinião sobre a qualidade de uma cidade, vazios estes que podem abrigar uma 

considerável área arborizada, tais como ruas, calçadas, largos, rotatórias, praças, entre outros. 

A arborização no meio urbano traz diversos benefícios às pessoas em seu entorno, desde 

aspectos psicológicos e paisagísticos até as interferências positivas nos elementos ambientais, 

tais como no clima, na poluição sonora e do ar. Facilmente é possível serem notados os 

benefícios da presença arbórea na minimização do calor, como no município de Teresina-PI, 

no qual a temperatura do ar em meses mais quentes chega a 37,6° C (EMBRAPA MEIO 

NORTE, 2010). 

A composição arbórea de determinado ambiente urbano é representada pelas áreas 

verdes públicas e privadas, que podem estar em logradouros, alamedas, parques, complexos 

turísticos, centros universitários, dentre outros. Os grandes centros universitários abrigam 

uma grande massa de estudantes, profissionais, pesquisadores e visitantes. Para que o 

conforto destes venha a ser alcançado, além de vestimentas adequadas, é necessário um 

aparato arbóreo que forneça sombreamento suficiente, bem como a amenização do calor 

excessivo. 

Contudo, arborizar uma cidade não significa apenas cultivar espécies vegetais 

aleatoriamente ou por simples modismos, sendo o adequado conhecimento das características 

e das condições do ambiente um pré-requisito imprescindível ao sucesso da arborização. As 

condições do ambiente onde se pretende implantar arborização devem ser bem conhecidas, 

uma vez em que a multiplicidade de fatores relativos ao ambiente artificial criado pelo 

homem, torna complexa a tarefa de arborizar as cidades, exigindo para tanto bons 

conhecimentos técnicos (BALENSIEFER; WIECHETECK, 1987). 

A poda em árvores urbanas é um dos principais motivos de perda do indivíduo e 

quando tal poda é drástica se torna, ainda, antieconômica, uma vez que depois de sua 

execução ocorre uma super brotação nas proximidades do corte e de ramos que tendem a uma 

posição ascendente (BALENSIEFER, 1987). 

Tendo isso em vista, esse estudo teve por objetivo principal caracterizar as podas 

realizadas em indivíduos arbóreos em determinado trecho do Campus Ministro Petrônio 

Portella na Universidade Federal do Piauí. Estabeleceram-se como objetivos específicos para 

a contemplação dos resultados necessários: (1) identificar as espécies existentes na área de 

estudo; (2) averiguar os tipos de podas realizadas nas espécies catalogadas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no município de Teresina, capital do Piauí, localizada entre a 

Latitude 05°05’21’’ e Longitude 42°48’07’’, na confluência dos rios Poti e margem esquerda 

do rio Parnaíba. Possui uma área de 1.391,981 Km2, com população de 814.230 mil/hab, e 

densidade demográfica 584,95 hab/Km2; possuí em seu território os biomas Cerrados e 

Caatinga (IBGE, 2010). 

Dentro da cidade de Teresina está inserida a Universidade Federal do Piauí, que foi 

criada com a aprovação da Lei 5.528/1968 e tem recursos providos do Governo Federal, 

agências de fomento educacional, entre outras. Tem sede principal na capital do Piauí, e 

campus distribuídos em algumas cidades do estado (UFPI, 2010). 

É em sua sede principal que está localizada a Biblioteca Carlos Castelo Branco 

(BCCB), inaugurada em 1995, funcionando seis dias por semana (UFPI, 2010), está situada 

ao lado de um dos Restaurantes Universitários, próxima de bancos e outros órgãos de apoio 

ao andamento das atividades cruciais da universidade (Farmácia Escola, Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal, Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão, Cine 

Teatro, entre outros), sem contar com sua ligação com os canteiros, estacionamentos e praças, 

o que configura este espaço como um local intensamente utilizado para os mais variados fins, 

sendo estes fatores decisivos para a delimitação da área de estudo deste trabalho. 

Para idealização do presente estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca 

do tema, além de visitas in loco (no segundo semestre de 2013) para identificação e 

caracterização das espécies, bem como para especificação dos tipos de podas realizadas nos 

indivíduos existentes no local de estudo. Os tipos de poda considerados para fins deste 

trabalho foram: a poda em “U” ou “V”, a poda em furo, a poda lateral e poda de levantamento 

de copa. 

Cada tipo de poda é adequado para um tipo (ou vários) de diferentes situações. A poda 

em “U” ou em “V” (praticamente idênticas) é adequada para situações em que há conflito dos 

galhos com a rede elétrica (MATOS; QUEIROZ, 2009). E o mesmo ocorre com a poda em 

furo, onde há a cautela em se extrair menos galhos do indivíduo, também se caracteriza como 

manutenção da árvore que sofreu poda em “V” ou em “U” (PIRES et al, 2007). A poda lateral 

ou de levantamento são mais utilizadas para o controle do volume da copa do indivíduo 

(PETTO NETO, 1991 apud MENDONÇA et al, 2004), dessa forma, deve ser indicada para 

otimizar a passagem de transeuntes e veículos, bem como evitar o contato da copa com outras 

estruturas, ou com outras copas que estejam contaminadas ou infestada por insetos parasitas. 
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Na pesquisa de campo foram realizados registros fotográficos para catalogação das 

espécies (todas de médio ou grande porte) e posterior avaliação dos tipos de podas e uma 

ficha de levantamento arbóreo, elaborada para o levantamento das seguintes informações: 

nome vulgar, localização, tipo de podas, motivos das podas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Identificação e distribuição das espécies encontradas 

Com base em leituras e pesquisa feitas na literatura foi elaborado o Gráfico 1, com 

dados sobre os 88 indivíduos de 11 espécies diferentes encontradas no local delimitado, 

dentre as informações coletadas com base no nome vulgar das espécies estão: o nome 

científico, ocorrência natural da espécie, altura máxima em metros e diâmetro máximo da 

copa em metros. 

 

Gráfico 1: distribuição de espécie por nome vulgar. (Fonte: Pesquisa direta, 2013). 

 

Tipos de podas averiguadas 
Segundo Santos & Teixeira (1991), na arborização urbana a poda é utilizada adequar a 

planta ao interesse do homem que habita a cidade, sendo, desta forma, executada para corrigir 

os conflitos existentes entre a árvore e os equipamentos e/ou as edificações da cidade. 
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Gráfico 2: distribuição das podas no estacionamento da BCCB (Fonte: Pesquisa direta, 2013). 

 

Como pode-se constatar no Gráfico 2, o tipo de poda mais realizado na área de estudo 

é a poda lateral, observado em 36 indivíduos de diferentes espécies correspondendo a 41% no 

total de poda, isso ocorre, em grande parte, devido a conflitos entre o individuo arbóreo e os 

postes de iluminação e/ou fiação elétrica. 

Outro tipo de poda frequente em árvores urbanas e que foi encontrada em 26% dos 

indivíduos na área de estudo é a poda para levantamento de copa, que, segundo a CEMIG 

(2011) consiste na retirada de galhos baixos da copa da árvore a fim de propiciar espaço para 

edificações, trânsito de pedestres e veículos, e acesso visual a paisagem. Pôde-se observar que 

a maior parte dos indivíduos onde se realizaram podas do tipo levantamento de copa foi, 

principalmente, devido a iluminação publica do local, o que proporciona uma melhor 

iluminação ao local, e ao usuário o poder de usufruir o bem estar que uma área verde urbana a 

qualquer momento do dia. 

A poda é uma intervenção agressiva para o organismo vegetal, mas muitas vezes 

necessário, especialmente no ambiente urbano, onde sua finalidade principal é a adequação da 

árvore a arquitetura. Observou-se que há uma grande quantidade de indivíduos, 19, 

totalizando 22% das árvores observados que combinam dois tipos de poda 

lateral/levantamento de copa, a maior parte desses indivíduos, 8, 42% foram podados para 

adequação a uma estrutura de trailler que já não existe no local, o que significa uma falta de 

manejo e manutenção adequados no local de estudo. 
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Foram observados na área de estudo, totalizando 1% cada, podas dos tipos: 

combinação de podas em “furo” e “U” devido à fiação elétrica, e combinação de podas 

levantamento de copa e em “u”. Na pesquisa de campo, foi observada também a necessidade 

da realização de podas em alguns indivíduos, principalmente de manutenção, para evitar o 

alastramento de pragas como o cupim a outros indivíduos circunvizinhos a árvore que 

apresenta infestações, além de um caso de poda de crescimento (ou educação), segundo a 

CEMIG (2011) são usadas na fase jovem da árvore, através do corte de galhos mais finos, 

visando a obtenção de uma copa bem formada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados, pôde-se inferir que as podas mais realizadas na área de 

estudo são as podas referentes ao alivio dos conflitos do individuo arbóreo com o aparato 

urbano (Podas Laterais e de levantamento de Copa), como postes de iluminação e redes de 

fiação elétrica, concluindo assim que as maiorias das podas realizadas condizem com a sua 

finalidade, porém quase sempre o serviço de poda é confiado a pessoas sem preparo correto 

para o corte tanto de mudas quanto de arvores adultas, o que torna necessário a recomendação 

de um treinamento constante desses profissionais.  

No local, o estacionamento é arborizado com indivíduos médios e de copas densas, 

contudo os algodoeiros da praia que somam a maioria das arvores escolhidas para arborização 

do estacionamento, encontravam-se com sinais de doença (por fungo não identificado). Pôde-

se observar uma atrofiação das folhas, onde foi perceptível a não adapção da espécie ao 

fatores ambientais locais, não atendendo o objetivo de sombreamento que é necessário para 

estacionamentos. 

Recomenda-se para este caso a substituição de todos os algodoeiros da praia por Pau-

ferro, pois além de ser nativa constatou-se que ele é médio porte, não tem raízes agressivas, 

com copa arredondada e ampla oferecendo assim sombra, características ideais para o 

estacionamento, mas, contudo deve-se evitar sua inserção em áreas com rede de fiação 

elétrica devido à estrutura da copa.  

Assim concluí-se que a área de estudo apresenta uma arborização satisfatória visto que 

suas árvores proporcionam sombra em quase toda a extensão do local. Porém pode-se 

ressaltar que há necessidade de realizar podas periódicas de manutenção, para evitar conflitos 

futuros com os aparatos de iluminação existentes no local. 
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Portanto, o adequado conhecimento das características e condições do ambiente 

estudado é uma das principais condições ao sucesso da arborização. Aliado a isso, uma 

monitoração constante do desenvolvimento das espécies plantadas é imprescindível para a boa 

qualidade da arborização urbana. 
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CÁRIE PRECOCE DE INFÂNCIA  E FATORES ASSOCIADOS 

Natália Silva Andrade, Zacarias Soares Brito-Neto, Lúcia de Fátima Almeida de Deus 
Moura, Marina de Deus Moura de Lima 

 

 

Introdução  

 Cárie precoce de infância (CPI) pode ser definida como a "presença de 

um ou mais dentes cariados (lesões cavitadas ou não-cavitadas), restaurados 

ou perdidos em crianças menores de seis anos” (AAPD, 2010). A avaliação de 

aspectos sociais e ambientais que interferem diretamente no desenvolvimento 

da CPI pode contribuir significativamente para a resolução de problemas, 

tratamento, controle e prevenção da doença em crianças com a doença e 

naquelas expostas a situações de risco. Dessa forma, o objetivo deste estudo 

foi determinar a prevalência de CPI e os fatores associados em um Programa 

Odontológico de Atenção Materno-Infantil de Teresina-PI. 

 

Metodologia  

 Trata-se de estudo caso-controle retrospectivo observacional, analítico e 

longitudinal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) (parecer 0240.0.045.000-10).  

 Para determinar os grupos, entre os meses de setembro e outubro de 

2010, todos os registros do Programa Preventivo para Gestantes e Bebês 

foram inspecionados (MOURA, et al., 2006). Os pacientes foram selecionados 

de acordo com os critérios diagnósticos da Academia Americana de 

Odontopediatria para CPI (AAPD, 2010).  

 O grupo controle, determinado de forma aleatória, foi composto por um 

número igual de crianças que participaram do mesmo programa, pareados por 

sexo e idade, e não foram diagnosticados com CPI.  

 A coleta de dados foi realizada por meio da revisão dos registros. As 

seguintes variáveis relacionadas à mãe /cuidador foram analisadas: número de 

consultas pré-natais, escolaridade do pai e da mãe, renda familiar, visita da 

mãe ao dentista durante a gravidez, indivíduo que realizou a escovação bucal 

na criança, história de cárie na mãe ou no pai. As seguintes variáveis 
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referentes às crianças avaliadas foram: sexo, idade, a duração do aleitamento 

materno exclusivo durante a noite, uso de mamadeira durante o sono, o 

consumo diário de açúcar, tipo arco maxilar e mandibular (BAUNE, 1950) e o 

número de consultas do programa odontológico.  

 Ingestão de carboidratos fermentáveis foi avaliada através da análise do 

recordatório alimentar diário (24 horas), sendo definidos os escores da seguinte 

forma: alta (ingestão de sacarose na demanda ou mais de 6 vezes), média 

(ingestão de sacarose entre 4 a 6 vezes) e baixa (ingestão de sacarose até 3 

vezes). Os dados referentes aos valores do índice CPOD foram transcritos 

para formar o estudo como uma variável contínua.  

 A análise estatística foi realizada utilizando o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) ® versão 17.0 utilizando teste qui-

quadrado, com alfa (α) = 0,05 (nível de significância) e intervalo de confiança 

de 95%. As variáveis foram transformadas em formato binário e testadas para 

a associação com a presença de cárie, utilizando a razão de teste e as 

probabilidades de qui-quadrado (OR) com intervalo de confiança de 95%. A 

regressão logística multivariada foi realizada para cada variável 

individualmente. No modelo final, mantivemos apenas as variáveis 

estatisticamente associadas ao evento. 

 

Resultados e Discussão  

  Dos 3.374 registros de pacientes atendidos pelo programa, 140 

(4%) apresentaram dentes com lesões de mancha branca e 390 (11%) dentes 

com cavitações, restaurados ou perdidos por cárie. Dessa forma, a prevalência 

de CPI no programa foi de 15%, sendo justificada pela procura de atendimento 

no programa odontológico depois que os pais têm observado a presença de 

cavitações, bem como o fato do aleitamento materno em livre demanda estar 

presente na maioria das crianças do nosso estudo. Na população em geral, a 

prevalência de CPI não está bem definida, pois os estudos realizados não 

tiveram amostras representativas para a população nessa faixa etária (TIANO, 

et al., 2009).   

 A maior prevalência de ECC foi detectada em crianças de 3-4 anos. A 

faixa etária com menor prevalência de CPI foi <1 ano, confirmando os 

resultados de Tiberia et al. (2007). Para idades ≥ 5 anos, observou-se uma 
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menor prevalência (15% e 11% para homens e mulheres, respectivamente), 

pois o programa dental visa atender indivíduos até aos 3 anos de idade, e os 

pacientes mais velhos são encaminhadas para Clínica Odontológica Infantil da 

UFPI. 

 Neste estudo, houve uma maior possibilidade de crianças com índice 

CPO-D igual a zero quando o alto nível de escolaridade dos pais foi 

identificado. Portanto, pode-se inferir que a saúde oral das crianças é um 

reflexo das atitudes e padrões de comportamento dos pais (MATTILA, et al., 

2000). Dessa forma, observou-se que a experiência de cárie materna (OR = 

2,61; IC 95% = 1,45-4,67) e paterna (OR = 1,72; IC 95% = 1,02-2,89) foram 

fatores determinantes para CPI, ratificando a relação entre o nível de 

escolaridade dos pais e a prevalência dessa condição (PRAKASH, et al., 

2012). 

 Ingestão de carboidratos fermentáveis superior a 4 vezes por dia e 

apresentou associação com CPI, resultado consistente com os dados 

apresentados por Feldens, et al. (2010). Diante da dificuldade de controle da 

dieta, uma vez que a ingestão de carboidratos fermentáveis está diretamente 

relacionada às condições econômicas e culturais, os dentistas passam a 

enfatizar a importância do controle da placa bacteriana por meio da escovação 

com dentifrício fluoretado (CAMACHO, et al., 2009).  

 Os resultados deste estudo mostraram que o aleitamento materno por 

um período superior a 16 meses representa um importante fator associado ao 

desenvolvimento de CPI. Assim, após a erupção dos primeiros dentes, as 

mães devem ser aconselhadas a suspender as mamadas noturnas (AAPD, 

2010). Feldens, et al. (2010) relataram que a amamentação não representa um 

fator de risco se ocorrer apenas uma vez ou duas vezes por dia. White, et al. 

(2008) afirmou que a falta de clareza e padronização da amamentação nos 

estudos torna difícil a comparação dos resultados.  

 Neste estudo, notamos que o processo de motivação e educação em 

saúde bucal é lento e gradual, de modo que mais de 3 retornos ao programa 

representou fator de proteção para o desenvolvimento de cárie dentária.  

 

Conclusão 

 A partir dos resultados obtidos pôde-se concluir que os fatores de risco 
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associados a CPI foram: aleitamento materno em livre demanda por período 

superior a 16 meses, ingestão diária de açúcar amamentação maior que quatro 

vezes por dia, um número de consultas abaixo PPGB quatro visitas, arco tipo II 

e história de cárie na mãe e pai. A prevalência de CPI foi de 15%, incluindo 

lesões de mancha branca. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva apresentar alguns dados sobre a produção de grãos de dois municípios 

do Piauí (Bom Jesus e Uruçuí), e discutir como o potencial alimentar está ameaçado por esta 

forma de produção. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Foram 

colhidos dados do IBGE (2007, 2009) do arroz, milho e soja transgênicos. Os resultados 

evidenciaram a característica dada de “última fronteira agrícola brasileira” contrapondo-se a 

tríade da sustentabilidade: se o agronegócio é economicamente viável, é socialmente injusto e 

ecologicamente incorreto. Nas comunidades estudadas, o potencial dos frutos do cerrado é 

destaque, entre eles o buriti, que gera trabalho e renda, como peça chave no combate à 

desnutrição e fixação do agricultor tradicional no lugar que lhe é de direito. Concluiu-se, que 

o agronegócio voltado às commodities está pautado apenas no crescimento econômico, mas 

não no desenvolvimento sustentável. 

 
Palavras-chave: Commodities Agrícolas. Segurança alimentar e nutricional. Comunidades 

Tradicionais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O cenário do agronegócio, de monocultura de grãos no sudoeste do Piauí, surgiu como 

uma oportunidade de crescimento econômico. Baseado na produção de soja caracteriza-se 

como uma atividade agrícola que visa atender a indústria internacional de produção e 

comercialização de ração animal. Assim, os grãos produzidos são exportados in natura, e 

como não são transformados no Brasil, há uma perda considerável na geração de emprego e 

renda e, portanto, de desenvolvimento social e tecnológico. Paralelo a isso, a produção de 

grãos emanou impactos na sociedade, no ecossistema e na biodiversidade da região.  

Com as grandes riquezas biológicas encontradas no bioma Cerrado, as práticas 

agrícolas voltadas às commodities tornaram-se uma ameaça para a segurança alimentar e 

nutricional das comunidades rurais, da população urbana local e regional. Assim, os dramas 

da fome e da desnutrição, de ampla recorrência histórica, constituem problemas crônicos de 

insegurança alimentar enfrentados pela população, fortemente associados à pobreza e à 
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desigualdade distributiva estrutural de nossa sociedade (PESSANHA, 2002, p. 6). São 

commodities, pela característica da produção uniforme, e por não passar por processo 

industrial, ou seja, o Brasil em pleno século XXI ainda é exportador de matérias-primas, como 

há 500 anos. Ou seja, o agronegócio está pautado apenas no crescimento econômico, mas não 

no desenvolvimento, quando compreendido como possibilidade de realização das capacidades 

humanas, ou seja, o conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida (VEIGA, 

2012, p.24). Desta maneira, este trabalho objetiva expor dados do setor agrícola sobre a 

produção de grãos de dois municípios do sudoeste do Piauí (Bom Jesus e Uruçuí), e discutir 

como o potencial alimentar está ameaçado por esta forma de produção. 

 

METODOLOGIA 

A região encontra-se inserida no cenário agroeconômico nacional, com destaque à sua 

região sudoeste, devido à fertilidade do solo, da topografia plana, do baixo custo das terras e 

mão de obra, e chuvas concentradas. O município de Bom Jesus é considerado a última 

fronteira agrícola do país, caracterizado por uma topografia diferenciada, com extensas áreas 

relativamente planas, localizadas nos topos das serras e entre elas destaca-se a Serra do 

Quilombo, uma das maiores áreas plantadas após o desmatamento do Cerradão e do Campo 

Cerrado.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo com intervenção dos 

autores, juntamente com a equipe de alunos da Universidade Federal do Piauí que lidera, o 

grupo PET, que realiza atividades de pesquisa e extensão junto as comunidades tradicionais 

da Estação Ecológica de Uruçuí-Una, onde os comunitários fazem uso de diversos frutos que 

possuem relevância para sua culinária e cultura, com importantes funções para a segurança 

alimentar e nutricional. Mediante isso, foram colhidos dados do IBGE (2007, 2009) para 

algumas lavouras dos municípios supracitados que possuem destaque na produção de arroz, 

milho e soja transgênicos. Visando compreender um pouco da realidade em que vivem os 

agricultores tradicionais que habitam na Estação Ecológica de Uruçuí-Una, realizou-se 

entrevistas com vinte e três pessoas, sendo dez mulheres, que se destacam pela diferenciação 

nas atividades com o buriti há décadas, em continuidade aos costumes ancestrais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A seguir, apresentamos dados do IBGE (2007, 2009) para algumas lavouras tempo-

rárias, nos dois municípios do nordeste do Piauí que tem se destacado pela produtividade, 

seguido de análise de conteúdo. 
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Tabela: Quantidade de cereais produzidos em Bom Jesus e Uruçuí (em toneladas) 

 
Cereal 

Quantidade 
produzida (t) em 

2007 

Quantidade 
produzida (t) em 

2009 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

2007 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

2009 
Uruçuí Bom 

Jesus 

Uruçuí Bom 

Jesus 

Uruçuí Bom 

Jesus 

Uruçuí Bom 

Jesus 

Arroz 
(em 

casca) 

9.949 2.662 14.616 5.987 869 656 2.069 2.136 

Milho 
(em grão) 

6.832 5.517 87.167 18.096 3.578 3.395 7.916 6.155 

Soja (em 
grão) 

125.483 60.512 189.045 85.830 1.911 2.421 2.727 3.023 

Fonte: IBGE (2007; 2009). 

Para o município de Uruçuí, verifica-se na Tabela acima, que a produção da soja em 

grão passou de mais de 125 mil toneladas em 2007 para pouco mais de 189 mil em 2009, 

portanto, houve um aumento de mais de 50% na quantidade produzida, e certamente, aumento 

de área plantada. Outro dado que se destaca é o rendimento médio do grão em Bom Jesus, que 

salta de 2.421 kg/ha em 2007 para 3.023 kg/ha em 2009. Mas esta produtividade, acima da 

média nacional (e que na safra de 2009/2010 foi de 2941 kg por hectares) precisa ser 

confrontada com as consequências e alguns dos impactos negativos para a região: 

concentração de renda e de bens de consumo pelos proprietários dos “projetos”, como são 

chamadas as áreas plantadas; perda irreversível de biodiversidade e de fertilidade do solo; 

esgotamento dos recursos hídricos ou poluição dos mesmos por agrotóxicos e fertilizantes 

químicos; erosão cultural de uma população historicamente carente de políticas públicas 

inclusivas e coerentes com a realidade, para convivência com o semiárido; estradas 

intrafegáveis na maior parte do ano, quase sem manutenção e sem segurança, aonde ocorrem 

acidentes com grande frequência; exploração imobiliária para casas, terrenos e terras; 

aumento da demanda por serviços básicos (saúde, educação, saneamento básico, moradia, 

transporte), que continuam muito deficientes ou são inexistentes, como no caso do 

saneamento. 

  Estes resultados evidenciam a característica dada de “última fronteira agrícola 

brasileira” pela excelente produtividade de grãos, fato que nos permite afirmar que, segundo a 

tríade da sustentabilidade, se o agronegócio é economicamente viável, é socialmente injusto e 

ecologicamente incorreto, pela supressão de floresta primária, ecossistemas e da 

biodiversidade; degradação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, deixando 
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comprometidas e fragilizadas as condições ambientais, culturais e sociais dessas 

comunidades.  

  Nas comunidades tradicionais estudadas, a importância dos frutos se destacam no 

processo coletivo para colheita e preparo dos produtos alimentícios, fortalecendo seus laços. 

O trabalho é bem definido em relação ao gênero, enquanto às mulheres cabe à 

responsabilidade da colheita, o manuseio e as preparações para o consumo da família, aos 

homens cabe à tarefa de carregar/transportar os frutos dos brejos até a casa. Assim, destaca-se 

o potencial do buriti na geração de trabalho e renda, como peça chave no combate à 

desnutrição e fixação do agricultor tradicional no lugar que lhe é de direito. Da palmeira do 

buriti, o buritizeiro, tudo se aproveita: folhas novas (chamada de olho), verdes, secas, talo, 

tronco caído, que servem para corda, cestarias, utilitários e cobertura de casas, vassouras, 

movelaria, adubo. Dos frutos, de um marrom avermelhado brilhante, que se organizam 

abundantes em longos cachos, pode se extrair a raspa (polpa) e o óleo; da polpa é possível 

fazer uma grande diversidade de alimentos como geleias, balas, doces em barra de diferentes 

texturas, farinha, raspa desidratada in natura, sucos com água ou leite (conhecido como 

"sebereba") e, certamente, muitos outros preparados, não apenas doces, que merecem 

pesquisa gastronômica e difusão. Já do óleo, se produz sabonetes, shampoos e cremes para a 

pele por ser naturalmente um potente protetor solar, pois contém betacaroteno que, 

combinado com ácido oléico, filtram e absorvem raios ultravioletas. Portanto, é um produto 

nobre, que tem mercado nacional e internacional já reconhecido pela indústria cosmética. 

A importância do Cerrado para a segurança alimentar e nutricional está presente na 

literatura e em diversas pesquisas. O potencial do uso do jatobá é reconhecido pela sua 

capacidade adoçante e nutritiva, utilizado como substitutivo do açúcar em pratos doces 

(Diniz, 2012, p. 5127), é distinto do que se observa na região de estudo onde há o uso 

limitado de frutos nativos. Por exemplo, o pequi, apesar de ser muito apreciado, está restrito 

apenas à época da safra, não sendo observado no Piauí nenhum processo ou armazenagem do 

pequi que possibilite o seu consumo fora da estação. Outro potencial da região é a cultura do 

caju, rico em vitamina C, e a produção da castanha de caju. O pseudofruto, rico em polpa e 

suco, presta-se para uma infinidade de preparações doces já conhecidas na culinária regional, 

mas também algumas criações salgadas, como por exemplo, a moqueca de caju. O líquido do 

pseudofruto prensado transforma-se num líquido doce amarelado muito apreciado e que tem 

alto valor no mercado: a cajuína. São inúmeras as possibilidades para se agregar valor e gerar 

emprego e renda com o caju e a castanha. 

Nas comunidades tradicionais, há outros frutos muito apreciados, de grande 

aceitação, pois fazem parte da dieta e costume, principalmente pelas populações tradicionais, 
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e merecem destaque apesar da produção estar restrita ao extrativismo e sazonalidade, são eles: 

ananás, araçá, araticum, amêndoa de babaçu, amêndoa de baru, bacupari, cagaita, cajá, 

cajuzinho do cerrado, ingá, jatobá, jenipapo, mangaba, maracujá do cerrado, seriguela, umbú, 

umbucajá, entre muitos outros. Exceção para o jatobá e jenipapo que, apesar de seu teor 

nutritivo ser reconhecido, constatou-se que não são consumidos nas comunidades 

pesquisadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Concluiu-se, que o agronegócio voltado às commodities está pautado apenas no 

crescimento econômico, mas não no desenvolvimento sustentável; e, o cerrado oferece uma 

grande gama de produtos alimentícios e da biodiversidade que despertam o interesse de um 

mercado cada vez maior, que paga, reconhece e incentiva o comércio justo. Considera-se 

ainda importante a realização de estudos que considerem a resistência das comunidades frente 

à degradação da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, da qualidade do solo, da 

perda da biodiversidade, além das condições ambientais, culturais e sociais em curto prazo 

nesta região. 
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Resumo: Num primeiro momento o projeto de estudo buscou sensibilizar os moradores do 

Assentamento Brejo dos Altos sobre as vantagens da implantação de um plano de manejo 

florestal sustentável por meio de uma oficina ministrada para os moradores com os atores 

envolvidos no projeto. Pretendeu-se destacar os benefícios ecológicos, econômicos, sociais, 

culturais e legais que o a atividade proporciona a comunidade. Durante o processo de 

execução dividiu-se o trabalho em três etapas. Na primeira etapa foi realizado o primeiro 

contato com os assentados rurais, na segunda realizou-se o mapeamento da possível área para 

adoção do manejo florestal, e na terceira houve a execução de uma oficina de sensibilização 

sobre a importância das práticas do manejo florestal sustentável, onde houve um debate com a 

população. A comunidade preferiu por não dar continuidade às atividades previstas no 

projeto. Posteriormente, voltou-se no local e foi aplicado entrevista semi-estruturada contendo 

oito perguntas, entrevistando oito famílias (36% do total) sobre qual a importância do bioma 

caatinga, do manejo florestal e o porquê da não aceitação do projeto na comunidade.  

Palavras chave: conservação, plano de manejo, sensibilização, reforma agrária.  

 

Introdução 

Conservação da biodiversidade, redução da pobreza e alternativas econômicas 

sustentáveis estão na pauta de grande parte dos projetos socioambientais. Uma das formas de 

promover essas ações diz respeito ao uso de recursos naturais por populações locais. Um 

movimento que ganha força no Brasil é o que defende o fortalecimento de iniciativas 
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comunitárias de manejo de recursos naturais, sejam eles florestais, agroflorestais ou 

pesqueiros. O Manejo Comunitário, nome dado a essas iniciativas, vem sendo cada vez mais 

apoiado por associações governamentais e não governamentais que defendem a ideia do uso 

sustentável dos recursos. (MARTINELLI, 2006) 

O manejo florestal comunitário (MFC) apresenta-se como uma alternativa viável e 

sustentável que alia a conservação dos recursos naturais com a geração de renda para as 

comunidades rurais que o adotam, preservando as funções e a diversidade da floresta e 

promovendo o uso de todos os seus recursos (madeira, caça, plantas medicinais, árvores 

frutíferas, óleos, dentre outros) (SILVA, 2009).  

Este tipo de prática é passível de ser aplicada na Caatinga, pois do ponto de vista 

vegetacional este bioma possui peculiaridades e é diversificado em fisionomia e composição. 

Para Loiola et al. (2004) quando comparado com outras regiões semiáridas do mundo a 

diversidade biológica da Caatinga é extremamente significativa, além de conferir valores 

biológicos e econômicos denotados no Brasil. Além disso, grande parte da população que se 

encontra no domínio de tal bioma necessita dos recursos da sua biodiversidade para 

sobreviver. 

A finalidade do MFC é a de “obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema”, demandando um plano de 

manejo florestal sustentável (PMFS) ou desmatamentos autorizados (SFB, 2014). O manejo 

ainda reduz o passivo ambiental, evita a degradação da floresta, propicia uma alternativa de 

trabalho e renda para o homem do campo, favorece sua fixação na zona rural e proporciona o 

uso sustentável dos recursos naturais e produção florestal legalizada. (Pareyn, 2010 apud 

GOMES 2013). 

Um ponto extremamente importante para a implantação do manejo florestal 

comunitário é a organização social da comunidade, baseando-se no desenvolvimento de um 

programa socioeducativo, em quatro etapas: sensibilização, capacitação, planejamento e 

difusão.  

Segundo Oliveira et al. (2004)  ao se desenvolver um processo de sensibilização para o 

uso racional dos recursos florestais, a capacitação e a geração de informações por meio de 

grupos de estudo, se estará promovendo , de forma participativa, as discussões preliminares 

sobre o  uso múltiplo da floresta, fortalecendo a capacidade organizativa dos assentados para 

tomar decisões e estabelecer o modelo  de manejo florestal comunitário a ser implementado. 
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O Plano de Manejo elaborado e a definição dos atores sociais envolvidos em sua execução 

será o produto principal do processo de organização comunitária. 

 O projeto “Sensibilização e proposta de implantação do manejo florestal em um 

assentamento localizado em Bom Jesus, PI” realizou no assentamento rural Brejo dos Altos 

diferentes etapas com intuito de sensibilização e implantação de um plano de manejo florestal 

(PMF). O objetivo do presente trabalho foi retornar ao local e realizar questionários semi-

estruturado contendo 8 perguntas, entrevistando oito famílias (36% do total) sobre questões 

ambientais, econômicas e socais. 

 

Materiais e Métodos  

O assentamento rural Brejo dos Altos está localizado no município de Bom Jesus, 

Piauí, Brasil. Esse assentamento é recente e há pouco tempo se obteve a instalação de energia 

elétrica. Na comunidade vivem aproximadamente 22 famílias, onde a maioria trabalha na 

própria terra para subsistência. O acesso à cidade é difícil, visto estar a 34 quilômetros de 

distância em uma estrada de chão e em más condições, o que dificulta 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. 

A avaliação do projeto desenvolvido no assentamento efetuou-se através de uma 

pesquisa avaliativa por meio de questionário semi-estruturados feitos após uma oficina de 

sensibilização a respeito da importância e dos benefícios ambientais, econômicos e sociais 

que podem ser adquiridos com a prática do Manejo Florestal Comunitário na Caatinga.  

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 discutiu-se a possibilidade da 

realização do projeto em parceria com a comunidade 

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 feito no dia 24/05/2014, com a participação de um aluno 
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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 passiveis 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 de um plano de manejo e a consequente venda de madeira para lenha e carvão 

legalizada.  

Por fim, utilizou-se como instrumento de pesquisa uma entrevista direcionada aos 

assentados no dia 28/09/2014, procurando compreender suas opiniões a respeito da 

importância da Caatinga para o Assentamento e como a possível implantação do Manejo 

Florestal Comunitário poderia beneficiá-los. 

 O questionário era composto pelas seguintes perguntas:  

(1ª) Quantas pessoas residem na casa? Descriminar gênero. 

(2ª) Qual a principal fonte de renda da família? 

(3ª) Grau de escolaridade dos moradores. 

(4ª) Qual a importância da Caatinga para você e seus familiares? 

(5ª) O que você utiliza proveniente da floresta? Que tipo de produto? 

(6ª) Já ouviu falar sobre manejo florestal? Achou interessante? 

(7ª) Acha importante a pratica sustentável na exploração da Caatinga? 

(8ª) O que o desmotivou a dar inicio nas atividades de manejo florestal como renda extra?  

 

Resultados e Discussão 

Após a realização da oficina houve um debate entre os moradores do assentamento, 

coordenadora e alunos do projeto, onde não houve adesão da maioria dos produtores rurais 

sobre a ideia da implantação do plano de manejo florestal sustentável para o assentamento, 

pois muitos concluíram que o retorno econômico era pouco e só seria adquirido em longo 

prazo, e que, além disso, não seria viável deixar a terra “parada” por 15 anos devido ao ciclo 

de corte que o manejo florestal comunitário da Caatinga estabelece.  
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Outra questão que segundo os moradores poderia interferir na implantação do manejo 

estaria relacionada à ocorrência de incêndios imprevistos, o que é comum na região. Outros 

moradores disseram que o potencial madeireiro da área não era suficiente para um retorno 

financeiro satisfatório em benefício da comunidade. E, por fim, após ampla discussão o que 

sobressai 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. 

Através da entrevista de avaliação feita com a comunidade tornou-se possível fazer o 

levantamento de dados dos moradores. Somente oito das vinte e duas famílias foram 

entrevistadas devido à maioria estarem em outras localidades.  

Após tabuladas todas as entrevistas, os resultados apontaram que em média cada 

família é composta por cinco pessoas, tendo como principal fonte de renda a agricultura 

familiar ou benefícios oferecidos pelo Governo, como a Bolsa Família, Bolsa Escola e no 

caso dos idosos a aposentadoria. Metade (50%) dos adultos é analfabeto e a outra metade só 

cursou até a 4ª série, com a exceção de uma moradora que possui ensino médio incompleto, 

mas todas as crianças estão cursando o ensino fundamental. Os recursos da Caatinga 

utilizados pelos moradores de uma forma geral são: a utilização da madeira para a construção 

e lenha, plantas medicinais, frutos e pastagem natural para os rebanhos de bovino que alguns 

possuem. A maioria (87,5%) dos entrevistados não tinha conhecimento do que era o Manejo 

Florestal Comunitário até a realização da Oficina de Sensibilização na comunidade. Grande 

parte (75%) os assentados relatou que com a oficina foi possível compreender o que seria o 

MFC, além de aprender o quanto é importante à preservação e conservação dos recursos 

naturais da Caatinga. 

 

Considerações finais 

Mesmo com o rompimento da execução do projeto pela comunidade, valores sobre os 

benefícios e importância do Manejo Florestal Comunitário foram passados para alguns dos 

moradores do assentamento.  
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Resumo: Este trabalho é resultado de um projeto desenvolvido no Programa de Extensão- 

“Fortalecimento dos Conselhos de Educação dos Municípios de Teresina e Floriano”, da Rede 

Publica Estadual de Ensino do Estado do Piauí, financiado pelo Ministério da Educação do Edital 

PROEXT 2014, foi implementado no Colégio Estadual Professor Pinheiro Machado, Teresina- 

Piauí, atendendo as especificações do programa. Tem como objetivo geral contribuir para o 

fortalecimento dos Conselhos da Educação ( municipal, de controle social do FUNDEB e escolar) 

mediante realização de pesquisa-ação, assessoria e atividade de extensão nos municípios de 

Teresina e Floriano, visando garantir o principio 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 conselheiro.  

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática. Conselho Escolar. Participação. 

 

Introdução 

O perfil dos gestores tem mudado ao longo do tempo, a gestão democrática vem se 

tornando realidade em muitas escolas, apesar de inúmeras dificuldades. Diante disso, constatou-se 

que o principio da Gestão Democrática está constantemente sendo posto em prática, seja no 

compartilhamento de direitos como no compartilhamento de deveres, mas muito ainda precisa ser 

mudado. 

É importante saber que, numa gestão democrática, é preciso lidar com conflitos e opiniões 

diferentes. O conflito faz parte das relações humanas. No entanto, existe a necessidade de diálogo 

com pessoas de diferentes concepções. Algumas características da gestão escolar democrática são: o 

compartilhamento de decisões e informações, a preocupação com a qualidade da educação e com 

relação custo - benefício, a transparência (capacidade de deixar claro para a comunidade como são 

usados os recursos da escola, inclusive os financeiros). Compartilhar decisões significa envolver 

alunos, pais, professores, funcionários e pessoas da comunidade na administração escolar. Quando 
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as decisões são tomadas pelos principais interessados na qualidade da escola, as chances de que 

deem certo é bem maior. 

Os conselhos escolares como mecanismo de participação da comunidade na escola, já 

estão presentes em muitas escolas do país. A função dos conselhos é orientar, opinar e decidir sobre 

tudo o que tem a ver com a qualidade da escola, como participar da construção do projeto político-

pedagógico e dos planejamentos anuais, avaliar os resultados da administração e ajudar na busca de 

meios para solucionar os problemas administrativos e pedagógicos, decidir sobre os investimentos 

prioritários. Contudo há falta de conhecimento por parte de alguns conselheiros escolares, que não 

sabem para que serve os conselhos e tão pouco sobre os programas que chegam à escola, atribuindo 

ao conselho uma função somente fiscalizadora.  

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

Floriano- PI, ao promover duas etapas de formação desses conselheiros buscou ampliar seus 

conhecimentos com vistas a qualificar a sua atuação e contribuir com sua participação na gestão 

administrativa, financeira e pedagógica da escola. 

Metodologia 

A pesquisa-ação é uma metodologia que estimula a participação das pessoas envolvidas na 

pesquisa, buscando a participação e explicação dos participantes que se situam, assim, em situação 

de investigador com caráter participativo. Com base na pesquisa-ação foi desenvolvido o Programa 

de Fortalecimento dos Conselhos de Educação, onde ocorreram atividades, oficinas, cursos de 

formação e acompanhamentos comedidos dos conselhos escolares.  

Atendendo as especificações do Programa, o primeiro passo foi a escolha das escolas, 

contemplando 8 (Oito) escolas, sendo  quatro escolas de Teresina (municipal e estadual) e quatro 

em Floriano, além do conselho estadual do Fundeb e Conselho Municipal . 

Para que fossem entendidos os problemas que envolvem os conselhos escolares, houve 

uma formação, pois é preciso o conhecimento antes de buscar qualquer mudança e subsídio para os 

conselhos, só através da informação e do conhecimento adquirido como curso de formação, estudos, 

debates e conscientização do papel de cada bolsista e professor envolvidos no programa. É um 

trabalho árduo, com grande importância para que os conselhos se fortaleçam e cheguem ao objetivo 

do programa. 
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Após a formação dos participantes do programa de extensão, deu-se início ao 

planejamento. Nesse momento foram divididos os grupos de trabalhos e as escolas, tendo sido parte 

como objeto de estudo a Unidade Escolar Professor Pinheiro Machado,que está situada no bairro 

Dirceu Arcoverde I, localizada na zona sudeste de Teresina, capital do Estado do Piauí.Atualmente 

a escola oferece apenas as modalidades do Ensino Médio do 1º ao 3º ano, a qual funciona nos dois 

turnos manhã com 367 alunos e tarde com 160 alunos, totalizando 527 alunos nos dois turnos, 

distribuídos em 10 salas de aulas.  

A Gestão Democrática na escola é apontada atualmente como um processo de busca 

compartilhada de soluções do conhecimento do sistema atual de ensino, proporcionando um 

ambiente de trabalho que seja favorável às inovações, ao preparo e motivação das pessoas, 

envolvendo-as no processo educacional de forma direta ou indireta, levando-as ao 

comprometimento com a consolidação e a eficácia de resultados. 

Nesse sentido, preocupado com a melhoria da qualidade da educação junto com a gerência 

regional na escola são desenvolvidos os programas: PNAE – Programa Nacional de Alimentação 

Escolar; PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola; PACTUE – Programa de Autonomia, 

Cooperação e Transparência nas Unidades Escolas Públicas; PROEMI – Programa Ensino Médio 

Inovador e Atleta na Escola. Os programas funcionam com assessoria constante da gerência 

regional da educação, fazendo também o controle de reprovação, evasão escolar, frequência dos 

alunos, bolsa família, conselho escolar, prestação de contas dos repasses e frequência dos 

professores. 

Alguns programas são gerenciados pelo conselho escolar: PDDE, PACTUE, PNAE, 

PROEMI e Atleta na escola, que a cada trimestre realizam reuniões para prestação de contas, 

avaliam o desempenho das ações e metodologias do Proemi e avaliam o índice de aprovação e 

reprovação do Ensino Médio.Após a prestação de contas com o conselho, a escola presta conta com 

a Gre 21º com oficio, extrato,planilhas, ordem de compras, demonstrativo de nota fiscal, cópia de 

cheque, mapa de comparação, cardápio onde é feito a conferênciapela Gre 21º e elaborado um 

parecer para a SEDUC. 

Foi realizada num primeiro momento na escola uma visita, buscando conhecer as práticas 

realizadas e a sua real situação com relação ao conselho e coleta de dados, informações, 

composição do conselho, atas das reuniões e estatuto do conselho.  

Após as coletas de dados, em outro momento foi aplicada a dinâmica FOFA e um 

instrumento metodológico para análise de projetos. Este instrumento tem sido utilizado com êxito 
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por organizações de pequeno porte (associações, sindicatos, igrejas, etc), projeto de médio alcance, 

movimentos sociais diversos e agências multilaterais. Portanto, a dinâmica FOFA foi aplicada junto 

aos conselhos, no intuito de coletar informações doconselho para diagnosticar suas necessidades e 

delinear ações para o seu fortalecimento. 

Uma vez realizada a coleta de dados para o diagnóstico do conselho, foi realizado o 

questionário no intuito de fazer um levantamento para conhecer melhor o perfil dos conselheiros 

com diferentes entendimentos e concepções acerca do mesmo. 

Diante das necessidades apontadas e diagnosticadas no conselho, todos foram chamados a 

participar da primeira etapa da formação com temas que nortearam as ações e fortalecimento do 

conselho, principalmente conhecer o papel dessa instância que é o conselho, e de seus membros, 

definindo a sua organização e importância na escola. 

A segunda etapa de formação aconteceu com palestras e a presença de algumas entidades 

como representantes legais do SINTE, SEDUC, Pró- Reitoria de Extensão, Conselho Escolar, 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação. 

 

Resultados 

 

O conselho escolar serve para as tomadas de decisão sobre as ações das escolas dentro da 

comunidade na qual ela está inserida. A partir da sua definição já fica notado os fins, pois envolvem 

professores, alunos, pais de alunos, funcionários da escola, representante da comunidade. Sendo 

assim, com a criação do conselho, o poder não fica centralizado em uma única pessoa, todos tem 

poder, domínio e conhecimento dos acontecimentos que cercam a escola. Portanto, foi dada a 

importância e a função dos conselhos escolares, através do Fortalecimento dos conselhos de 

educação dos municípios de Teresina e Floriano. 

 

Considerações finais 

 

Durante a realização das atividades com os sujeitos pesquisados, na Unidade Escolar 

Professor Pinheiro Machado e através das falas e da participação na formação, foi diagnosticado 

algumas razões pelas quais ainda há resistência para um conselho democrático participativo: Falta 

de interesse dos mesmos; a falta de conhecimento a respeito do que é e de como agir nas 

participações do conselho; a falta de atuação do próprio gestor, que vê muitas vezes o conselho 
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como uma obrigação e não faz necessária a participação de todos na relação dos problemas da 

escola. 

Sendo assim, as funções atribuídas ao conselho escolar: 1) Função normativa: Orientar e 

disciplinar a vida escolar criando normas e diretrizes acerca de atitudes e comportamentos através 

dos regimentos internos. 2) Função Consultiva: Tratar do aconselhamento e emissão de opiniões 

sobre dada matéria ou problema da escola, a ele encaminhado. 3) Função  Deliberativa: examinar 

situações e aplicar sobre essas uma decisão; dar pareceres sobre assuntos a ele submetidos, bem 

como credenciar ações para serem efetivadas. 4) Função fiscalizadora: acompanhar todas as 

atividades realizadas pela comunidade escolar. Está sendo alterado, não foram exatamente essas 

definições encontradas nos conselhos fiscalizados.   
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RESUMO 

 

O trabalho apresenta os resultados obtidos na primeira oficina do programa de 

extensão Roda da Fogueira da Universidade Federal do Piauí, que teve como objetivo a 

revisão do Plano de Desenvolvimento Rural aplicado sobre a comunidade Olho D’água dos 

Negros (Esperantina, Piauí) no ano de 2008. O plano abordava as dimensões econômica, 

sociocultural, ambiental e político-organizacional. Os resultados da oficina são apresentados 

levando em consideração as mesmas dimensões. 

 

Palavras chaves: Comunidade quilombola, desenvolvimento rural, programa de 

extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante os dias 02, 03 e 04 de maio de 2014, na comunidade Olho D’água dos 

Negros, Piauí, foi realizada a primeira atividade em campo do Programa “Roda da Fogueira”, 

organizada pela Universidade Federal do Piauí em parceria com a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores da Comunidade Olho D'água dos 

Negros (ADECOPOL). A oficina “Construção de Estratégias de Desenvolvimento Rural” foi 

coordenada pela professora Maria Lídia Medeiros de Noronha Pessoa e tinha como objetivos 

a revisão do Plano de Desenvolvimento Sustentável aplicado sobre a comunidade no ano de 

2008 e a visão da comunidade sobre si e sobre sua história.  

A oficina contou com a presença de representantes de diversos órgãos ligados de 

alguma maneira ao desenvolvimento da comunidade, sendo eles:  

 Sindicato; 

 Escola Família Agrícola; 

 Movimento Interestadual de Quebradeiras de Babaçu (MIQCB); 
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 Prefeitura de Esperantina. 

O desenvolvimento – econômico, social, cultural, político – é um conceito complexo 

e só pode ser definido por meio de simplificações, que incluem “decomposição” de alguns de 

seus aspectos e “aproximação” por algumas formas de medidas (Kageyama, 2004). 

No meio rural, o desenvolvimento pode ser encarado como mais do que um aumento 

de tecnologias em áreas periféricas às urbanas. A ideia de desenvolvimento rural está ligada 

ao melhoramento da qualidade de vida no meio rural, interferindo em índices sociais e 

econômicos, de acordo com Kageyama (2004), “o desenvolvimento rural deve combinar o 

aspecto econômico (aumento do nível e estabilidade da renda familiar) e o aspecto social 

(obtenção de um nível de vida socialmente aceitável) e que sua trajetória principal reside na 

diversificação das atividades que geram renda (pluriatividade) ”. 

Na comunidade Olho D’água dos Negros, esse desenvolvimento foi pensado durante 

a adoção do Plano de Desenvolvimento Sustentável, 2008, quando a EMATER via Projeto 

Ater no Quilombo, acreditou que o próprio projeto geraria o fortalecimento da organização 

comunitária e o envolvimento de toda a comunidade, proporcionando também a formação de 

líderes em diferentes idades. 

É indiscutível a organização e o envolvimento atual da comunidade com suas 

problemáticas, sendo também indiscutível o potencial em diversas áreas, principalmente a 

cultural, onde podemos encontrar de crianças à idosos participando de alguma atividade 

cultural que remeta à história da comunidade e seu orgulho próprio. 

 

METODOLOGIA 

 

Materiais: 

 Câmeras fotográficas; 

 Fotografias da comunidade; 

 Cartazes; 

 Pôsteres; 

 Pincéis; 

 Foguete artesanal para guardar opiniões; 

 Plano de Desenvolvimento Sustentável. 
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Foi adotado uma metodologia semelhante à do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, que consistiu em um diagnóstico participativo, onde a própria comunidade 

abordaria e comentaria as questões de seus interesses e seus diagnósticos e possíveis soluções. 

Trabalhou-se separadamente três grupos: crianças, jovens e adultos, assim cada 

grupo optaria por uma metodologia adequada a cada faixa etária. 

O principal método – e “marca” do Programa – usado para a manifestação da 

opinião, foi a formação de rodas de discussão sobre pontos específicos do plano nas 

dimensões: econômica, ambiental e sócio-cultural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como resultados, pôde-se perceber que a comunidade lembra e ainda busca resolver 

as problemáticas apontadas pelo plano, sendo que muitos outros pontos já foram resolvidos 

(totalmente ou parcialmente). 

Um dos pontos presentes no plano e ainda não solucionados é o êxodo rural por parte 

dos pais das famílias que vão para estados do sul e sudeste do Brasil em busca de melhores 

oportunidades de emprego, contribuindo a distância para a renda da família que é 

complementada pelo Programa Bolsa Família, atividades extrativistas, quebra do côco babaçu 

e comercialização de subprodutos vegetais. 

A comunidade se sente carente quanto a aplicação de políticas públicas, 

principalmente na área da saúde, saneamento básico e regular distribuição de água e energia 

elétrica.  

Outro ponto de muita discussão foi o desejo que a comunidade tem que um dia o 

Casarão (ponto turístico e patrimonial) seja revitalizado e ganhe um uso semelhante a um 

“ponto de cultura”, funcionando como um espaço de visitação, gerando renda e 

reconhecimento para a comunidade.  

Na esfera agrícola, as queimadas e o uso de agrotóxicos em algumas lavouras ainda 

podem ser encontrados, contudo ficou evidente a vontade que parte da comunidade tem em 

começar o sistema de cultivo orgânico, que já é praticado por uma produtora da comunidade. 

Contrariando o que o plano havia constatado, a maioria dos jovens pensa em 

continuar morando na comunidade ou estudar e retornar para ajudar no desenvolvimento e 

crescimento da mesma. 

Muito se comentou sobre preconceito e racismo, dentro e fora da comunidade. 

Alguns moradores (principalmente jovens) afirmam já terem sido vítimas de alguma forma de 
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discriminação, seja pela sua cor ou religião, e quanto a isso a comunidade também vem 

lutando de forma árdua para a conscientização das crianças e jovens.  

 

CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento rural é consequência de múltiplos fatores, endógenos e exógenos 

ao ser e à comunidade e depende também da consciência e organização comunitária. 

Organização que pode ser conseguida através de criação de movimentos trabalhistas e 

sindicatos específicos às necessidades pensadas. Também é importante que, para alcançar um 

desenvolvimento sustentável, os jovens e as crianças saibam desde cedo a importância da 

conscientização ambiental, moral e político-social quanto a sua comunidade e a sua história. 
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Resumo  

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar meios que estimulem o interesse das 

crianças pela leitura, através de instrumentos que favoreçam o gosto e o desejo pela mesma. 

Dessa forma, a Biblioteca Itinerante surge como um instrumento fundamental para levar à 

escola e outros ambientes o acesso à leitura, sendo esta uma forma de despertar e envolver os 

sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. Para a realização deste trabalho utilizamos uma 

metodologia de cunho qualitativo, onde realizamos uma pesquisa bibliográfica, a fim de 

construirmos nossa base teórica para a referida pesquisa, nos apoiando em alguns estudiosos 

sobre o assunto, como: Kauark; Manhães e Medeiros (2010); Nunes (2012); Silva (2005); 

Tabosa; Pereira (2012); Luís (2008) e Simão (1993). A pesquisa de campo teve como lócus de 

execução a Escola Municipal Mário Quintana, onde realizamos intervenções utilizando como 

meio para o estímulo a leitura na escola a Biblioteca Itinerante, com as turmas de terceiro e 

quarto ano do ensino fundamental. Por meio da atividade desenvolvida percebemos que a 

leitura é essencial para o indivíduo ampliar seu próprio conhecimento e exercer sua função na 

sociedade, de modo a proporcionar aos alunos maior contato com o mundo dos livros. O 

estudo evidenciou que a atividade “Biblioteca itinerante” funcionou como um bom 

instrumento para a prática pedagógica na escola, contribuindo com valores positivos, 

colaborando assim para a construção da aprendizagem das crianças, de modo que as mesmas 

possam despertar a imaginação, criatividade e o encanto pelo gosto literário. 

Palavras-chave: Biblioteca Itinerante. Leitura. Práticas Pedagógicas. 

 

Introdução 
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Esta atividade se inscreve no âmbito do Projeto “Contando e Encantando: práticas 

socioeducativas em ambientes escolares e não escolares”, desenvolvido pelo Programa de 

Educação Tutorial-PET, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

Teve por objetivo investigar a contribuição do projeto para desenvolver o interesse das 

crianças pela leitura fazendo uso da contação de história juntamente com práticas 

socioeducativas diversificadas, como: a biblioteca itinerante, empréstimos de livros, ciranda 

de leitura, apresentação das histórias por meio de encenações por parte dos alunos, varal de 

poesias, pintura, colagem e recorte de figuras relacionadas com as histórias contadas. Todas 

essas atividades tiveram o objetivo envolver o aluno na prática da leitura, de modo a despertar 

e aproximar o interesse pelos livros.  

Percebemos que a falta de incentivo à leitura, em casa e na escola impossibilita que a 

criança desenvolva sua capacidade de imaginação e criatividade. É nesse contexto que a 

Biblioteca Itinerante surge como um instrumento importante para levar às crianças o acesso 

ao mundo dos livros. A escola deve estimular o gosto pela leitura, com diversas estratégias 

para que isto venha a acontecer principalmente nas séries iniciais, pois é um período que a 

criança está em fase de desenvolvimento do seu cognitivo. Faz-se, então, necessário a 

realização de um trabalho que desperte o gosto e o hábito da leitura, condição indispensável 

ao desenvolvimento social e à realização individual do educando. 

No Brasil existem pesquisas que comprovam que o brasileiro não gosta de ler, 

preferindo assistir televisão ou ouvir música. Segundo a revista “The Economist” (2006 apud 

Luis et al 2008, p. 1),  os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países em relação 

ao hábito de consumo de livros. Os argentinos, nossos vizinhos, ficaram em 18º. Pesquisa do 

IBGE afirma que brasileiros com renda média de R$780,00, costumam ler apenas 4 livros por 

ano. Contudo podemos enfatizar a carência que o Brasil possui de leitores, para tanto é 

necessário que se tenham profissionais comprometidos em incentivar e levar a leitura a quem 

não possui acesso há várias fontes de conhecimentos. 

Segundo Tabosa e Pereira (2012, p. 1), “é notório que grandes ainda são os 

obstáculos a ser enfrentado, desde a falta de bibliotecas nas escolas públicas, a falta da cultura 

da leitura em detrimento do avanço do computador e da televisão nos lares brasileiros, dentre 

outros fatores”. Percebemos então a necessidade de se criar formas de incentivo que estimule 

o prazer pela leitura, à Biblioteca Itinerante é dos meios mais adequados, pela carência e 

ausência de bibliotecas fixas nas escolas, exercendo um papel essencial no processo de 
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formação da leitura, sendo um instrumento de difusão do hábito da mesma, contribuindo para 

a educação e o aprendizado através do acesso e uso de livros. 

Para os autores acima referidos, Tabosa e Pereira (2012, p. 2), “projetos de leitura 

viabilizados por bibliotecas móveis ou itinerantes, contribuem para a formação de leitores, à 

medida que permitem o acesso à informação”, ou seja, levar acesso à leitura a quem não 

possui oportunidade, sendo um instrumento de democratização da informação e promovendo 

a leitura no âmbito escolar, visando à formação do caráter no educando, a melhor qualidade 

ensino-aprendizagem no seu desenvolvimento sociocultural. 

 

Métodos 

 

Para a realização da pesquisa, visitamos a Escola Municipal Mário Quintana, que 

trabalha com ensino fundamental menor, e para efetivação da atividade escolhemos duas 

turmas nos turnos manhã e tarde. Antes de irmos a campo, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica, com o estudo dos teóricos: Kauark; Manhães e Medeiros (2010); Nunes (2012); 

Silva (2005); Tabosa; Pereira (2012); Luís (2008) e Simão (1993).  Utilizamos como 

metodologia, a abordagem qualitativa que para Kauark; Manhães e Medeiros (2010, p. 6), 

“considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido 

em números”, ou seja, uma metodologia que melhor atende as ações demandadas na prática 

pedagógica. Assim, essa metodologia nos possibilitou interpretar e observar atitudes e reações 

das crianças envolvidas nas atividades, onde foi permitido analisar o fenômeno mais de perto 

através de estímulos, com as intervenções realizadas na Escola Municipal Mário Quitana. 

Assim, através de doações constituiu-se um pequeno acervo de livros infantis, este 

foi organizado dentro de uma mala, denominamos de “Mala mágica”, esta consistia em uma 

mala decorada, onde a levamos em todas as atividades realizadas na escola, com a função de 

disponibilizar livros para empréstimos. 

 

 Resultados e Discussão 

 

Há um consenso geral, entre professores e teóricos de que a leitura é essencial para o 

desenvolvimento do indivíduo na hora de construir seu próprio conhecimento e exercer sua 

função social dentro de uma sociedade cada vez mais exigente, pois a leitura é capaz de 

ampliar a compreensão do mundo, dando-nos autonomia.  Para Nunes et al (2012, p. 3), “com 
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a prática amplia-se o conhecimento e, consequentemente, outras competências se 

desenvolvem de forma natural, como o senso crítico para questionar, entender e fazer 

entender a sua realidade”,  levando ao entendimento de que a leitura é fundamental para a 

construção de sujeitos ativos dentro dessa sociedade.  

Pensando neste contexto, a Biblioteca Itinerante foi realizada em duas turmas, nos 

turnos manhã e tarde, sendo no terceiro ano e no quarto ano do ensino fundamental 

respectivamente. Proporcionando maior contato com leitura através de Contações de 

Histórias, empréstimos de livros aos alunos e discussões sobre as narrações. Além disso, se 

realizou com esses alunos, algumas atividades, tais como: oficina de desenho, roda de história 

e ciranda de leitura. 

No decorrer das intervenções a Biblioteca Itinerante contribuiu na relação 

aluno/hábitos de leitura que se traduziu na sala de aula em maior atenção, respeito pela 

diferença e com relação específica ao aprendizado da leitura observou-se que contribuiu de 

forma significativa, pois aumentou a participação efetiva desses alunos nas atividades que 

envolvem a leitura e, principalmente, com a relação entre eles mesmos, pois aprendem a ouvir 

uns aos outros, ou seja, o respeito mútuo. Desde muito cedo as crianças tem curiosidades a 

respeito do mundo que as rodeiam e para cada criança essa curiosidade tem uma significação 

e uma subjetividade própria que é dinamizada através do descobrimento de “novos mundos” 

oferecidos pela leitura. 

Observa-se então o grande impacto que este projeto teve na comunidade acadêmica e 

nos seus sujeitos participantes, oferecendo as crianças um maior envolvimento no universo 

maravilhoso da contação de história e da leitura, estimulando assim a imaginação, a 

criatividade e contribuindo no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Possibilitou  

também, uma formação mais humanística para os participantes, uma vez que nós aprendemos 

práticas de planejamento e a lidar com as situações vivenciadas durante as atividades, como 

os diferentes comportamentos das crianças.  

Devido ao impacto do projeto na formação inicial dos licenciados em Pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí, superando até os objetivos esperados pelo grupo, pretende-se 

então renovar o projeto “Contando e Encantando: práticas socioeducativas em espaços 

escolares e não escolares”, ampliando um leque de atividades a serem trabalhadas na 

comunidade, a exemplo da Biblioteca Itinerante, que proporcionou um maior contato com a 

comunidade com o mundo mágico da leitura, proporcionando conhecimentos amplos e 
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profundos sobre a importância da leitura e da atuação do pedagogo nestes espaços, esse 

trabalho será feito de forma conjunta entre a escola, família e a comunidade. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo evidenciou que a atividade “Biblioteca Itinerante” dentro do Projeto 

Contando e Encantando: práticas socioeducativas em ambientes escolares e não 

escolares, se concretizou como instrumento útil no apoio pedagógico nas escolas, 

principalmente porque dá uma visão mais amplificada do mundo, o que torna mais fácil a 

compreensão de valores e o que contribuirá para a formação do aluno como um ser autônomo 

e crítico. 

O projeto Biblioteca Itinerante é um projeto que tende a suprir em parte a grande 

carência de biblioteca escolar, além de contribuir muito para o desenvolvimento do educando, 

na sua formação intelectual, de modo que as mesmas possam despertar a imaginação, a 

criatividade e o encanto pelo gosto literário, já que muitos deixam de usufruir desse bem, que 

é a leitura, pelo simples fato de não possuírem em casa livros de literatura, ou simplesmente 

por não terem o hábito da mesma. 

É nesse contexto que a biblioteca itinerante serve como um importante instrumento 

de apoio para o processo de ensino-aprendizagem e, sendo assim, o professor funciona como 

mediador dessa cultura. Percebemos então que as atividades realizadas tem valor positivo, 

contribuindo para a construção da aprendizagem das crianças.  
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Desenvolvendo o Gosto Pela Leitura: Experiências Educativas na Escola Municipal 
Mario Quintana1  

 
 

Meire de Fátima Pinto Alves²; Ana Rafaela do  Nascimento
2
; Priscilla Oliveira Pinheiro²;  

Persula Maria Brasilino Rodrigues dos Santos² 

RESUMO 

O trabalho em tela foi desenvolvido na Escola Municipal Mário Quintana e faz parte do 

projeto “Contando e Encantando: práticas socioeducativas em ambientes escolares e não 

escolares”, que trabalha a literatura infantil como forma de incentivar e ampliar o gosto pela 

leitura. Neste contexto, tivemos por objetivo principal despertar nas crianças o interesse pela 

leitura por meio da contação de história juntamente com variadas práticas socioeducativas. A 

pesquisa se fundamentou nas teorias de Lerner (2002); Forteski, Oliveira e Valério (2011) 

Foucambert(1994). Neste estudo, fizemos uso da metodologia da abordagem qualitativa 

(MINAYO, 2002 apud LAKATOS, 2010) que trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Dessa forma, para a operacionalização do referido trabalho foi 

realizado um estudo bibliográfico através de grupos de estudos acerca dos teóricos que 

possibilitaram uma maior clareza sobre o assunto e, a partir disso, foram desenvolvidas 

variadas práticas socioeducativas com os alunos da escola referida. A pesquisa evidenciou que 

é necessário trilhar cada vez mais o caminho para formar bons leitores, afinal o ato de ler é 

uma grande contribuição não só para o processo de ensino e aprendizagem, mas para formar 

cidadãos transformadores a partir do universo maravilhoso da leitura, estimulando a 

imaginação, a criatividade e contribuindo no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

 

Palavras-Chave: Educação. Leitura. Espaço Escolar e Não Escolar 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho em tela foi desenvolvido na Escola Municipal Mário Quintana e faz parte 

do projeto “Contando e Encantando: práticas socioeducativas em ambientes escolares e não 

escolares”, que trabalha a literatura infantil como forma de incentivar e ampliar o gosto pela 

                                                
1 Projeto: “Contando e Encantando: práticas socioeducativas em ambientes escolares e não escolares” tendo 

como orientadora do projeto a Tutora do Grupo de PET de Pedagogia, professora Dr. Hilda Mara Lopes Araújo. 
2 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí e bolsista do Programa de Educação 

Tutorial- Pet. 
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leitura. Neste contexto, tivemos por objetivo principal, promover momentos que despertassem 

nas crianças o interesse pela leitura por meio da contação de história juntamente com variadas 

práticas socioeducativas.  

Partimos do pressuposto de que essas ações contribuem significativamente no 

incentivo à leitura auxiliando no processo de aprendizagem através do crescimento pessoal, 

intelectual e criativo, ajudando no desenvolvimento cognitivo dos alunos e na construção de 

um cidadão crítico reflexivo. No contexto das várias atividades propostas no Projeto está 

incluída' a Biblioteca Itinerante, que tem como propósito resgatar nos alunos o hábito da 

leitura por prazer.  Utilizamos como base os seguintes teóricos: Lerner (2002); Forteski, 

Oliveira e Valério(2011) 

MÉTODOS 

O trabalho trata de um relato de experiência a respeito da importância da atividade 

biblioteca itinerante que compõe o conjunto de atividades integradas ao Projeto “Contando e 

Encantando: práticas socioeducativas em espaços escolares e não escolares”, desenvolvido no 

período de setembro de 2013 a setembro de 2014. O Projeto contemplou os mais variados 

campos onde o Pedagogo é habilitado a atuar: escolas, hospitais, ONGS etc. A atividade em 

questão aconteceu na Escola Municipal Mario Quintana, uma escola pública municipal de 

Teresina.  

Nesse sentido, utilizamos como metodologia a abordagem qualitativa (MINAYO, 

2002 apud LAKATOS, 2010) que trabalha com o universo de significado, motivos, 

aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

Para este trabalho foi realizado primeiramente um estudo bibliográfico através de 

grupos de estudos acerca dos teóricos que possibilitou uma maior clareza sobre o assunto. A 

partir disso foram desenvolvidas algumas intervenções com a realização das seguintes 

atividades: roda de conversa, oficina de pintura, recontação de história, que nos permitiram 

instigar os alunos a busca pela leitura. Quanto ao dispositivo para capturar os sentidos 

expressos pelos alunos em cada atividade, fizemos uso da observação e do diário de bordo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escola é um ambiente multicultural, responsável pela transmissão formal de 

conhecimentos construídos e organizados pela sociedade no decorrer dos anos, possibilitando 
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o contato entre pessoas com características e valores diferenciados, além de ter o papel de 

formar cidadãos críticos e reflexivos para participarem ativamente da vida na sociedade. 

Dessa forma, a escola torna-se o principal meio de expansão do incentivo a leitura e 

consequentemente da formação de leitores. Segundo Lerner:  

[...] o necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem  

aos textos  buscando respostas para os problemas que necessitam resolver,  

tratando de encontrar informação para compreender melhor algum aspecto  
do mundo que é objeto de suas preocupações [...] (2002, p.17). 

 

Contudo percebe-se que em muitos casos o caráter formal da escola não atrai e nem 

desperta o interesse dos alunos pela leitura por esta se tornar uma prática enfadonha e 

obrigatória servindo para os educandos apenas para obter resultados a testes avaliativos sendo 

este um motivo para que ocorra o desinteresse dos alunos no  apreço pela leitura.  

A leitura é importante, pois não limita mais amplia os horizontes do individuo no 

mundo, desenvolvendo sua personalidade. Segundo a pesquisa divulgada pela National 

Endowment for the Arts, fundação Americana dedicada à promoção da cultura: 

Quem lê regularmente por prazer tem uma vida muito mais ativa e bem sucedida do 

que aqueles que preferem passar o tempo livre vendo TV ou dedicando-se a outras 

atividades que não exigem raciocínio. Para os primeiros, a vida é uma sucessão de 

novas experiências e de ampliação dos horizontes. Para quem se enquadra no 

segundo caso, a maturidade torna-se um processo de atrofia mental (VEJA, 25 ago. 

2004, p.47. apud Forteski, Oliveira e Valério, 2011). 

 
 Nesse contexto, por meio da leitura, os alunos podem conhecer o mundo, ter contato 

com diferentes culturas, contextos e histórias variadas sobre qualquer tipo de assunto, e 

através disso se envolver em diferentes situações, utilizando a imaginação para fazer 

interligações com seus sentimentos e experiências, refletindo e fazendo novas descobertas. 

Desta forma, construindo aprendizagens e tomando conhecimento do mundo de maneira 

significativa e a partir daí poder transforma-lo. 

Segundo dados do último estudo realizado pelo Instituto Pro-Livro- IPL, o brasileiro 

com mais de 5 anos de idade lê em média 4,7 livros por ano, sendo que estão inclusos nestes 

dados os livros que são indicados pela escola, sem estes, conforme o IPL, o índice apenas com 

a leitura espontânea é muito inferior, são apenas 1,3 livros em média por ano. Isso se deve em 

parte a falta de incentivo para as crianças pelos pais, e até mesmo nas escolas, ainda hoje por 

diversos fatores existem escolas sem uma biblioteca. Conforme observamos na Escola 

Municipal Mario Quintana existem livros, mas estes estão encaixotados por falta de um 

espaço adequado, uma biblioteca. Nesta escola o que existe é um canto da leitura nas salas de 

aula com alguns livros. 
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Dentro desta perspectiva a implantação da atividade Biblioteca itinerante apresenta um 

novo olhar e uma nova forma de desenvolver a leitura e as demais habilidades necessárias 

para a vida em sociedade, pois através dela a criança interage com seus pares e aprende as 

atividades que compõem o currículo da escola de forma descontraída, ao mesmo tempo em 

que manifesta suas ideias e opiniões. 

Em junho de 2014, conhecemos o espaço campo das nossas atividades e realizamos a 

primeira intervenção que consistiu basicamente numa apresentação através de uma dinâmica 

para interagir com os alunos, pois muitas vezes o novo pode causar um estranhamento. 

Assim, após a dinâmica os alunos se sentiram mais a vontade. Em seguida explicamos como 

seria realizado nosso trabalho com eles e mostramos um vídeo sobre “As regras de cuidado 

com os livros”.  

A atividade teve como objetivo mostrar às crianças a importância de conservarem os 

livros que lhes seriam entregues e através de algumas indagações percebemos que ficou clara 

a ideia da importância da preservação dos livros. Para finalizar, foi contada a história “Jacaré 

com dor de dente”, com o uso da técnica do avental. Como esperado elas interagiram e davam 

resposta a nossos estímulos.  

Nos encontros que se seguiram realizamos, através da leitura escolhida por eles, 

algumas atividades pedagógicas como forma de explorar a leitura e o diálogo entre eles. 

Numa dessas atividades a turma foi dividida em grupos, escolheram um livro para fazer a 

leitura que, em seguida, foi recontada para todos numa roda de leitura abrindo espaços para 

questionamentos e sendo explicada a moral de cada história. 

Ao final de cada encontro os alunos tinham liberdade para escolherem novos livros 

que eram registrados na ficha de cadastro de empréstimos e a cada nova intervenção eram 

propostas atividades que dinamizavam o momento da leitura, tais como pintura, desenho, 

recontação de histórias, dramatização, entre outras.  

Dessa forma, desde cedo os alunos vão buscando a sua autonomia, mesmo em uma 

tarefa tão simples quando escolher seu próprio livro, afinal:    

Tornar-se leitor  significa  ter  acesso  aos  escritos  sociais  sabendo  

encontrá-los onde eles estão. O leitor não é aquele que lê o livro que  
lhe é proposto, mas aquele que cria seus próprios meios de escolher os  

livros  que  irá  ler,  [...]  é  aquele  que  conhece  os  meios  para 

encontrar  e  diversificar  os  textos  ligados  ao  seu  interesse 
(FOUCAMBERT, 1994, p.135). 
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Nesse contexto com a possibilidade de escolher o livro o aluno ganha liberdade e 

autonomia para saber qual leitura mais lhe agrada e tem a chance de ler por prazer expandindo 

seus conhecimentos.  

 

Enfatizamos que recebemos total apoio por parte da direção da escola e da professora 

efetiva da turma; em muitos momentos parte da direção se fazia presente e chegava a 

participar das atividades propostas, e ao fim de cada intervenção agradecendo ao grupo por 

terem escolhido a escola e destacando a importância do Projeto que ali estava sendo 

executado.  

Percebemos que a cada intervenção houve uma maior interação da turma, cada 

atividade era bem planejada com o intento de não deixar algum tempo ocioso durante as 

atividades e, além é claro, alcançar cada objetivo que foi proposto no Projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa evidenciou que é necessário trilhar cada vez mais o caminho para formar 

bons leitores, afinal o ato de ler é uma grande contribuição para o processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, podemos notar que ainda são necessários alguns avanços para 

despertar o interesse pela leitura nos educandos. 

Nesse contexto é papel do professor procurar, apesar das dificuldades postas, despertar 

nos alunos a vontade de ler, pois este em contato direto com os alunos quase que diariamente 

pode buscar incentivá-los a viajar no mundo da imaginação. 

O trabalho também evidenciou que o Projeto, mais especificamente a Biblioteca 

Itinerante ofereceu às crianças um maior envolvimento no universo maravilhoso da leitura, 

estimulando a imaginação, a criatividade e contribuindo no seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social. Como também possibilitou uma formação mais humanística para os 

participantes, um conhecimento pedagógico a ser desenvolvido durante a formação dos 

futuros Pedagogos. 
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Diagnóstico de conhecimentos prévios sobre Helmintíases Intestinais no Curso Pré – 

Enem do Vale do Gurguéia – PI 

 

 

Thullyo Alex Flores1; Antonieta Alexandrina de Jesus2; Kelly Cristine Rodrigues de 

Moura3; Manoel Lopes da Silva Filho4 

RESUMO 

O parasitismo é a interação de dois organismos em uma relação simbiótica, podendo causar 

uma infecção parasitária. Os casos de helmintíases intestinais são comuns no mundo todo, no 

Brasil os casos ocorrem de acordo com as condições sanitárias, localização ou classes sociais. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os conhecimentos prévios dos discentes do Pré – 

Enem do Vale do Gurguéia – PI sobre Helmintíases Intestinais e suas formas de contágio e 

profilaxia o estudo foi realizado em Agosto de 2014. Aplicou-se o questionário de forma 

aleatória com perguntas abertas aos discentes do Pré – Enem. Os resultados permitiram 

concluir que os discentes matriculados no Curso Pré – Enem, apesar dos conhecimentos 

prévios ainda apresentam pouco conhecimento sobre as formas de contágio e profilaxia nos 

casos de verminoses. 

 Palavras-chave: Doenças parasitárias, enteroparasitoses, helmintos. 

INTRODUÇÃO 

 O parasitismo é quando dois organismos de espécies diferentes vivendo em uma 

associação próxima, geralmente um deles vivendo dentro ou sobre o corpo do outro, em uma 

relação simbiótica, íntima e duradoura com uma dependência metabólica de grau variável 

(Neves, 2004).  

A infecção parasitária pode ser definida como a penetração do parasita no corpo do 

hospedeiro, o contágio, seu desenvolvimento e multiplicação do agente infeccioso, estima-se 

                                                           
1 Graduando em Bacharelado de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Piauí 
2 Orientadora 
3 Coordenadora do Curso 
4 Coautor 
Projeto de Extensão Pré – Enem Popular do Vale do Gurguéia 
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que mais de 100 espécies diferentes de parasitas podem acometer o ser humano, gerando 

assim inúmeros casos de internações podendo mesmo levar até o óbito (Ferreira et al., 2006). 

As parasitoses intestinais são sem dúvida uma das infecções mais comuns que 

encontramos, infectando cerca de 1,5 milhões de pessoas no mundo, sendo que as crianças são 

os alvos principais alvos de casos de helmintíases que podemos encontrar (Silva, 1997). 

No Brasil são comuns os casos de helmintíases, assim como em outros países em 

desenvolvimento, variando de acordo com as condições das regiões urbana e rural para os 

fatores de destino de lixo, existência de entulhos, animais errantes, e tratamento de água dos 

municípios (Furtado e Melo, 2011). De acordo com o Machado et al. (1999), os hábitos de 

higiene pessoal, idade, e nível sócio econômico são fatores que predispõem as 

enteroparasitoses intestinais. 

No estado do Piauí, têm se relatado inúmeros casos de vermes intestinais na 

população, devido à falta de saneamento básico para as populações rurais e nos 

assentamentos, a falta de higiene ao cozinhar alimentos, ou mesmo no manejo de hortaliças 

(Melo et al, 2011; Leonel et al, 2010; Santos, 2011). 

Diante das principais helmintíases que ocorre no Brasil, e a constante presença sobre o 

assunto em vestibulares para cursos de ensino superior, o presente estudo, tem como objetivo 

o estudo do conhecimento, atitudes e profilaxia sobre as principais verminoses ocorrentes no 

estado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Piauí, Campus Cinobelina Elvas 

situado na cidade de Bom Jesus, Piauí. A pesquisa foi realizada no mês de Agosto de 2014, 

procurou-se aplicar o questionário antes de começar o assunto de parasitologia na disciplina 

de Biologia do Curso Pré – Enem Popular Vale do Gurguéia (PEPVG). Aplicou-se o 

questionário de perguntas aos alunos matriculados no respectivo curso a respeito do 

conhecimento de formas de transmissão; ciclo evolutivo; tratamento e contágio dos principais 

vermes intestinais assim como os métodos de profilaxia de helmíntoses intestinais. As 

questões foram elaboradas de forma clara e concisa de modo a facilitar suas respostas. 

Procurou-se também obter o grau de escolaridade dos alunos visto que os participantes do 

preparatório são de diferentes escolas do município, a profissão, sexo, renda familiar e idade. 

Os dados foram tabulados e analisados. 
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A pesquisa foi realizada na ultima semana do mês de agosto na primeira aula do dia, 

procurou-se aplicar o questionário antes de começar o assunto de parasitologia na disciplina 

de Biologia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os questionários aplicados permitiram distinguir a turma diversificada quando ao 

número de participantes por sexo sendo 54% homens e 46% mulheres. Quanto ao grau de 

instrução dos alunos eram: 70% concluintes ou formados em escola pública das diferentes 

esferas enquanto que 30% concluintes ou formados em escolas particulares.  

A média de faixa etária foi de 21.53 anos com amplitude de 18 a 40 anos. A renda 

familiar dos alunos era: 53,33% abaixo de um salário mínimo, 26,66% com renda familiar 

entre 2 a 4 salários mínimos e 20% com renda superior a 4 salários mínimos. A baixa renda 

familiar leva as populações a morarem em regiões de periferia onde o saneamento básico não 

atende perfeitamente a população. Basso et al. (20008), verificou que um saneamento básico 

adequado pode diminuir drasticamente o número de enteroparasitoses intestinais. 

Entre os entrevistados, 40% sabiam o quer significava verminose, 40% não sabiam e 

20% erraram a questão, 53,33% dos alunos sabiam as consequências que as verminoses 

podiam causar ao ser humano, 33,33% não sabiam e 13,33% erraram sobre as consequências 

ao corpo humano, em relação ao conhecimento das espécies de helmintos 4 alunos conheciam 

as espécies com nomes populares, citando como exemplo: 4 - lombrigas e 1 - oxiurus.  

A pergunta referente às formas de contagio, 40% responderam certo, 40% 

responderam errado e 20% não sabiam, entre as respostas certas de formas de contágio os 

alunos puderam citar: autoinfecção, contato direto com fezes de animais (cães e gatos),  

ingestão de água não potável, andar sem sapato em lagos e ingestão de alimentos mal lavados 

ou contaminados. Em as vias de infecção 60% dos alunos não sabiam como podiam contrair 

os vermes, 20% erraram a questão e 20% acertaram, sobre as fontes de infecção 20% erraram 

a questão, 40% não sabiam responder, 40% citaram como exemplo: solos, lagos, praias. As 

questões sobre o habitat dos vermes 60% dos alunos erraram a questão, 20% não sabiam 

responder e 20% responderam certo, citando intestino delgado, intestino grosso e tecido 

subcutâneo. Sobre o que acontecia com os helmintos no ambiente externo em sua grande 

maioria 60% responderam que os animais morriam fora do organismo humanos, 26,66% não 
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sabiam o que acontecia com os helmintos fora do corpo do hospedeiro e apenas 13,33% 

diziam que os helmintos continuavam vivos.  

Os entrevistados obtiveram um melhor resultado sobre as questões de sintomas, 

diagnóstico, profilaxia e tratamento, sendo que sobre os sintomas que o hospedeiro apresenta 

40% não sabiam os sintomas que o hospedeiro podia apresentar, e os 60% citaram como 

sintomas: Fraqueza, anemia, dores de barriga, febre, náuseas e perda de peso. A questão sobre 

como o ser humano sabe que está com verminose apenas 13,33% das pessoas não sabiam 

como era diagnosticada a doença, 40% dos alunos deram resposta não pertinentes ao assunto e 

46,66% dos alunos deram como respostas exames podendo ser clinico ou laboratorial. Em 

relação à questão sobre o que fazer em caso de suspeita de verminoses no hospedeiro, 13,33% 

das pessoas não souberam o que responder, e 86,66% deram os seguintes exemplos: 

automedicação, procurar um médico, tomar energético, realizar exames (fezes e urina). Sobre 

as formas de profilaxia 54% dos alunos não souberam citar formas de evitar o contágio e 46% 

dos alunos citaram que: era necessário ter higiene, beber água potável, lavar bem os 

alimentos, lavar as mãos antes das refeições e se prevenindo. E a última questão foi sobre o 

tratamento para as verminoses 46% não sabiam formas de tratamentos para verminoses e 54% 

responderam que: usar remédio, cirurgia, limpeza do local e chá de hortelã. 

Na pesquisa aplicada foi verificado que os alunos participantes do Preparatório do 

Enem Popular do Vale do Gurguéia, apenas possuem um conhecimento superficial sobre as 

helmíntoses intestinais. Podendo ser devido à carência do ensino sobre as doenças causadas 

por vermes no ensino médio, segundo Ferreira et al. (2000), aulas praticas e teóricas durante o 

ensino escolar, quando aplicadas corretamente, levam aos alunos a absorverem melhor os 

conhecimentos para a prevenção e a redução das enteroparasitoses.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que há uma grande defasagem no conhecimento a respeitos, das helmintíases 

intestinais, por parte da classe discente do curso PEPVG, assim gerando um grande risco aos 

mesmos, uma vez que a falta de conhecimento pode levar a contaminação. Pode-se verificar 

também que suas maiores dificuldades são a respeito aos malefícios a saúde, as espécies de 

helmintos, qual a forma de infecção no hospedeiro, qual “habitat” dos helmintos e quais são 

os sintomas que um ser humano infectado pode apresentar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como sugestão para essa defasagem no conhecimento foi administrado aulas práticas e 

teóricas no curso preparatório dando uma ênfase nesse assunto visto que é de grande 

importância para a Saúde Pública e é um assunto constantemente abordado nos vestibulares 

do país.  
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EDUCAÇÃO MUSICAL, BRASIL LEI Nº 11.769/2008: PRÁTICA OU TEORIA? 
Roseane de Jesus Costa Oliveira

**
  

 

RESUMO: 

O presente trabalho trás uma breve apreciação do ensino da Música e no Brasil 

seus progressos. Abordamos a Lei nº 11.769/2008 e as brechas referentes ao 

ensino de Música nas escolas públicas, onde se tornaram obrigatórios 

componentes no currículo escolar pretendendo processar e compreender 

melhor, as regulamentações e quais são os entraves que a Educação Musical 

ainda enfrenta para sua prática acontecer.  

Observamos uma falta de sincronia entre as políticas públicas e os vários 

documentos que regulamentam a educação nacional, e especificamente a 

Educação Musical. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação musical e Brasil. Legislação Lei 11.769/2008. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A história da educação no Brasil desde a sua implantação passou por várias 

tendências pedagógicas assim como o de música. Os primeiros registros do 

ensino de música no Brasil surgem com a chegada dos jesuítas em 1547. A 

primeira missão dos jesuítas em terras brasileiras foi à catequese dos 

indígenas. Entre os recursos utilizados destaca-se a música, em função da 

forte ligação dos indígenas com essa manifestação artística. 

Antes da chegada de Dom João VI e da criação da Academia Imperial de Belas 

Artes no Rio de Janeiro, temos registro da reforma pombalina que visava 

desenvolver aspectos da educação que os jesuítas não desenvolveram durante 

a colonização, como as Ciências, as Artes Manuais e a Técnica “Por esta 

época, músicos organizavam-se nas chamadas irmandades. Foram as 

irmandades que contribuíram para a difusão da música durante a segunda 

metade do século XVIII, já que os padres-músicos eram poucos.”  
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DA PRÁTICA OU DA TEORIA? 

 

Em Janeiro de 1847 passa a primeira lei instituindo o conteúdo musical para 

formação musical: (a) princípios básicos de solfejo, (b) voz, (c) instrumentos de 

corda, (d) instrumentos de sopro, e (e) harmonia.  

No Brasil a Escola Nova surge a partir de 1930, e ganha força nas décadas de 

50 e 60 com as escolas experimentais, no novo método o aluno é o centro do 

processo.  

 A fim de suplantar o rigoroso intelectualismo da escola tradicional, a escola 

nova tem por princípio o “aprender fazendo”. O objeto da educação é o homem 

integral, constituído não só de razão, mas de sentimentos, emoções e ação. 

Com o escolanovismo surge o movimento em favor da Educação Musical, 

momento que o Canto Orfeônico ganha destaque, neste mesmo período Villa-

Lobos é convidado a assumir o S.E.M. A - Superintendência de Educação 

Musical e Artística do Distrito Federal. 

Percebe-se a preocupação de Villa-Lobos com os mesmos elementos com os 

quais nos encontramos em termos de gestão de Educação Musical em redes 

de ensino ainda hoje. No Ensino Fundamental: formação continuada de 

professores, subsídio material, preparação de material didático, orientação 

metodológica, organização curricular, diretrizes, visibilidade das ações e 

conexões com outros usos e funções da música. 

Antes da reforma educacional de 1971, temos um trabalho importante 

desenvolvido por Paulo Freire, seu método era baseado no diálogo entre 

educador-educando e visando a consciência crítica, influência principalmente 

os movimentos populares e a educação não formal. Os primeiros cursos 

universitários preparatórios do professor de educação artística só foram 

implantados três anos após a publicação da Lei nº 5.692/71 e tinha o objetivo 

de constituir um profissional polivalente, “fluente” em distintas linguagens 

estéticas (plástica, cênica e musical). Isso acarretou déficit de professores 

licenciados para a docência da educação artística nas redes pública e privada 

de ensino – o que forçou as escolas a recrutarem pessoal de áreas de 

conhecimento afins. 

Podemos observar por este breve histórico da arte-musica-educação no Brasil 

que incidimos por cópia de vários métodos ou propostas educacionais, sempre 
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baseados em moldes estrangeiros que não atendem a nossa realidade. 

Infelizmente podemos ver essa repetição nos próprios PCNs que 

desconsideraram todo trabalho renovador e genuinamente brasileiro de Paulo 

Freire. Continuamos a valorizar o que vem de fora, o que não é nosso, 

engolimos, digerimos mal e lançamos cópias de propostas pedagógicas que 

tentamos moldar-se ao nosso sistema de ensino. 

A LDB e os PCNs apesar de colocarem a Música como componente curricular 

e não especifica as linguagens a serem abordadas deixando lacunas em suas 

propostas, as legislações deixam brechas em muitos pontos são contraditórios, 

exemplo a nomenclatura que na LDB onde a mesma é tratada como Arte, em 

algumas resoluções Educação Artística e também encontramos nas redações a 

nomenclatura Artes. 

Esta flexibilidade curricular num sistema de ensino tão grande como o nosso 

coloca em risco a qualidade do ensino musical. 

 . 

A Lei nº 11.769/2008 

 

A Educação Musical ficou fora da escola durante 30 anos, agora vemos 

diligências para ela retorne. Muito além de formar músicos profissionais ou 

especialistas na área, a Educação Musical a mesma auxilia no 

desenvolvimento cultural e psicomotor, estimula o contato com diferentes 

linguagens, contribui para a sociabilidade e democratiza o acesso à arte. Por 

isso, a partir de 2012, a Música seria conteúdo obrigatório em toda Educação 

Básica. É o que determina a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. 

Tocar, ouvir, criar e entender sobre a História da Música são pontos básicos de 

ensino, contudo, os currículos não precisam ser engessados. Não se pode 

ensinar Música a partir de uma visão utilitarista. Estamos falando de arte. É 

preciso descobrir as sensibilidades. 

A lei nº 11.769/2008 acrescentou o parágrafo 6º que diz: “A música deverá ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata 

o § 2° deste artigo.” (LDB nº 9694/96, ed. 5º, 2010). 

A redação da LDB nº 9.394/96 no Capítulo II que trata da Educação Básica no 

art. 26 § 2º trás a seguinte redação: 
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§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.  

 

O texto é claro “componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica”, mas não é o que observamos em escolas públicas 

municipais muito próximas de nós, por exemplo, aonde não tem professor 

específico de Arte ou Música das séries iniciais. 

A ausência de especialização de quem é o profissional responsável em 

ministrar as aulas de música deixa uma lacuna para que outra vez professores 

polivalentes possam assumir as aulas, mesmo sem a formação específica em 

música, uma vez que a licenciatura em Arte capacita o professor para operar 

nas quatro linguagens: música, dança, teatro e artes visuais. 

O ápice de questionamento da nova legislação diz respeito a não 

obrigatoriedade da graduação em Música para ministrar as aulas. O artigo da 

lei que previa a formação específica na área foi vetado pelo Ministério da 

Educação sob alegação de que, no Brasil, existem vários profissionais atuantes 

na área sem formação acadêmica. A discussão, agora, está a cargo da 

Fundação Nacional de Artes (Funarte) que, a partir de um protocolo de parceria 

firmado entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, está 

preparando encontros regionais com acadêmicos, especialistas, Secretarias de 

Educação e Associações de Estudos Musicais para realizar uma espécie de 

mapeamento do ensino de Música nos estados brasileiros. 

Desde o final dos anos 80, os educadores em Arte vêm formulando críticas à 

polivalência inserida pela LDB nº 5.692/71, com a Educação Artística, cuja 

exercício pedagógico ocasionou o empobrecimento dos conteúdos específicos 

das diferentes linguagens artísticas . Assim, com a nova LDB nº 9.394/ 96, a 

sugestão é a mudança da Educação Artística pelo “ensino de arte”, conforme o 

art. 26º, parágrafo 2º. Contudo, tampouco a expressão “ensino de arte” revela-

se suficientemente clara para avalizar o resgate dos conhecimentos próprios de 

cada linguagem artística.  

Tais expectativas colocam em discussão a probabilidade da LDB ou do PCN-

Arte ocasionarem mudanças concretas para a prática pedagógica na área. Se 
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o PCN-Arte for praticado desta forma, ou se permanecer apenas no papel, em 

belos planejamentos e relatórios, estarão sendo reduzidos a meros atos de 

discurso, fantasiando, na verdade a ausência de renovação das ações 

pedagógicas em todas as linguagens artísticas. 

Não podemos abdicar um desenvolvimento na regulamentação e a tentativa de 

resgate da Educação Musical no sistema público de ensino, porém não 

observamos o mesmo progresso em políticas de manutenção e apoio, como 

por exemplo a formação continuada para os professores da rede pública. 

Embora se almeje que o professor generalista seja responsável por todas as 

áreas do currículo escolar, a preparação musical, em privado, têm sido 

acometida de forma superficial e insuficiente pelos cursos formadores desses 

profissionais.  

 As artes tendem a ser apreciadas como áreas específicas demais para serem 

assimiladas pelos profissionais generalistas, vinculando uma série de 

equívocos e prejuízos em torno dessas áreas na educação em geral,  onde 

objetivos devem ser elaborados com  uma nova proposta de regulamentação 

da Lei nº 11.769, assim como um manual aplicativo destas determinações, que 

auxiliem os gestores escolares e educadores da área de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSÃO 
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Pela análise do breve histórico do ensino de Arte e Música no presente 

trabalho podemos perceber que os ensinos destas disciplinas sofreram com 

cópias de modelos ou propostas de ensino que nada tem a ver com a 

educação pública brasileira.  

Outro problema citado é a própria abordagem do ensino de Arte-Música nos 

PCNs e a questão do professor em todas as linguagens. 

Mesmo com um percurso que ainda não favoreceu o ensino real da Educação 

Musical nas escolas públicas brasileiras não podemos abandonar os avanços 

conseguidos com a LDB nº 9694/96 e a Lei nº 11.769/2008 que torna 

obrigatório o ensino de música na educação básica. 

Os esforços precisam ser direcionados em busca de projetos e ações que 

viabilizem a implantação da Educação Musical no contexto escolar, evitando 

cometer os imprecisos do passado. 

Com comprometimento e dedicação dos professores de música, educadores 

musicais e professores generalistas, a linguagem musical deve voltar a ter 

lugar de ênfase na educação pública e que ela seja para todos. Que a 

perspectiva de implantação da nova legislação da Educação motive e incentive 

os educadores musicais brasileiros, que atuam nas mais diversas 

probabilidades de formação musical incluindo-se a formação de plateias, para 

que este Brasil tão musical torne-se cada vez mais educado musicalmente. 
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Resumo 

 

A pesquisa em destaque foi desenvolvida no âmbito do projeto "Construindo sentido com a 

Pedagogia Social: experiências e práticas sócias educativas para idosos em abrigos’’ por 

estudantes integrantes do Programa de Educação Tutorial-PET do curso de Pedagogia/UFPI. 

Teve como objetivo descrever as contribuições da atividade “Oficina de Pintura" realizada 

com idosos da Fundação Abrigo São Lucas, localizada na cidade de Teresina-PI. Nesta 

oficina utilizamos as cores considerando que estas exercem grande influência psicológica 

sobre o ser humano, pois são captadas pela visão e transmitidas ao cérebro. 

Consequentemente promovem impulsos e reações em todo o corpo. Algumas cores 

estimulam, outras tranquilizam, assim, o ser humano aprendeu a usar o significado delas para 

passar e receber informações de acordo com suas necessidades. Foi nessa perspectiva que a 

oficina tem o propósito de saber quais cores representavam emoções para os idosos 

ressaltando que fizeram, também, pintura, procurando desse modo, estimular as emoções, as 

memórias e a musculatura fina de cada participante. Para este trabalho dialogamos com: 

Godoy (1995), Beauvoir (1990), Zucchetti (2010) e Moser (2008). Nesse sentido, a Oficina de 

Pintura supracitada realizada na Fundação Abrigo São Lucas na cidade de Teresina, pode 

permitir o estímulo de capacidades ligadas, sobretudo a socialização, criatividade e a 

otimização da qualidade de vida por parte do idoso. 

 

Palavras-chave: Idosos. Atividades Pedagógicas. Práticas Socioeducativas. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto “Construindo sentidos com a Pedagogia 

Social: experiências e práticas socioeducativas para idosos em abrigos”, teve como objetivo 

descrever as contribuições da Oficina de Pintura realizada com idosos da Fundação Abrigo 

São Lucas, localizado na cidade de Teresina-PI. A realização dessa atividade se justifica pelo 

fato dos idosos serem entendidos como improdutivos para a sociedade, provocando neles uma 

sensação de desrespeito, vistos como sinônimos de vulnerabilidade social, desse modo, ficam 

expostos a uma situação de exclusão da sociedade. Avaliando que a população idosa vem 

crescendo consideravelmente nas últimas décadas, representando hoje mais de 21 milhões de 

pessoas, cerca de 11% da população brasileira, o idoso no Brasil ainda representa um 

problema social não resolvido. Por questões biológicas este apresenta algumas limitações ou 

pequenas dificuldades o que não significa a incapacidade de realizar tarefas. Porém, na 

perspectiva social atual, o idoso é considerado muitas vezes como um incômodo, por não 

atuar na velocidade e na maneira que os jovens julgam mais correta ou mais adequada. 

Segundo Beauvoir (1990, p. 265), “é a classe dominante que impõe às pessoas idosas seu 

estatuto; mas o conjunto da população ativa se faz cúmplice dela”. 

Diante do exposto, emerge a Pedagogia Social que nos impele a um agir sobre si mesmo, com 

os outros e com as perguntas da sociedade, de tal forma que nossa ação torne possível o 

desenvolvimento sadio de outras pessoas e das condições sociais. É nessa perspectiva que o 

Pedagogo como profissional capacitado pode trabalhar em diversos campos e, em particular, 

com o idoso, por possuir um suporte teórico e metodológico que propicie o desenvolvimento 

de ações voltadas a ele. Além disso, tem toda a capacidade para agir em favor dessas pessoas. 

Enfatizamos que o pedagogo tem grande contribuição nesses espaços, pois possibilita ao 

idoso um dia-a-dia mais significante e prazeroso. Assim, a oficina de pintura proporcionou 

aos idosos do Abrigo São Lucas, momentos de interação e lazer possibilitando a eles um 

envelhecimento saudável. Na construção da referida pesquisa dialogamos com: Zucchetti 

(2010), Moser (2008), Godoy (1995), e Beauvoir (1990).  

 

Métodos 

 

Utilizamos a abordagem qualitativa (GODOY, 1995, p. 58), “a qual parte de questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos, pelo 
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contato direto do pesquisador com a situação estudada, situação que se revelou no 

desenvolvimento da Oficina de Pintura. Utilizamos também pesquisas bibliográficas e 

discussões realizadas no Grupo de Estudos do PET/Pedagogia sobre as atividades 

pedagógicas que poderiam ser realizadas com idosos no Abrigo. Esses registros constituíram-

se como meio de obter informações relevantes sobre as características dos idosos, limitações e 

interesse sem prejuízo para o desenvolvimento desses sujeitos.  

 

Resultados e Discussão 

 

Ao adentrarmos na Fundação Abrigo São Lucas propusemos a realização da “Oficina de 

Pintura” e, inicialmente pedimos a equipe de funcionários do Abrigo que convidassem idosos 

com interesse e condições de participar da atividade. Logo, organizamos o espaço com mesas 

e cadeiras para um melhor desenvolvimento do trabalho. Ajudamos os idosos a se 

organizarem e, em seguida, distribuímos papel cartolina, pincel e tinta guache. Antes de 

iniciar a atividade sugerimos aos idosos que desenhassem na cartolina, com diversas cores e a 

partir disso, fizessem uma interpretação sobre o sentimento que as cores traziam para eles. 

Desse modo, falamos de algumas cores que geralmente são associadas às emoções. Então 

pedimos que os participantes respondessem questões relacionadas ao significado de 

determinadas cores como, por exemplo: Qual é a cor do amor? Qual a cor da alegria? Qual a 

cor da saudade? Assim, no decorrer da atividade muitos idosos chegaram a nos dizer que não 

sabiam desenhar, outros falavam que não enxergavam mais nada, e ainda teve uma idosa que 

no momento que estava desenhando relatou que não sabia o que estava fazendo e que não 

tinha sentimentos. Compreendemos, dessa forma, que, ao envelhecer, muitos são os desafios 

que o homem enfrenta dentre outras, limitações físicas, preconceitos e estereótipos (MOSER, 

2008). Por sua vez, Zucchetti (2010) relata que as práticas socioeducativas nos ambientes com 

idosos surgem na tentativa de preencher as suas demandas por cuidados, convivência, lazer, 

saúde e qualidade de vida para a melhor idade. No decorrer da atividade percebemos que os 

idosos conseguiram fazer várias pinturas, mas, foram poucos os idosos que conseguiram fazer 

a relação de suas emoções com as cores pois, muitos deles sofrem de doenças que os 

impossibilitam de realizar tais atividades. O Senhor Cravo, por exemplo, conseguiu desenhar 

um coração vermelho e segundo ele, este desenho o fazia lembrar o amor por sua família. O 

Senhor Lírio no início da atividade expressou um sentimento de inutilidade, pois segundo ele 

a atividade de desenhar “é pra gente jovem, que tem esperança na vida”, e que ele não servia 
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pra fazer aquilo, mas depois de algumas indagações e incentivos ele pode, através do seu 

desenho, fazer uma reflexão a respeito de sua infância, lembrando o quanto era prazeroso os 

momentos em que ele brincava com seus amigos que agora já não estavam mais presentes em 

sua vida e dos quais sentia bastante falta. 

Constatamos então, que o Pedagogo, por meio de atividades criativas e inovadoras, contribui 

de forma positiva para a valorização desses sujeitos que muitas vezes são esquecidos pela 

sociedade, situação essa que se manifestou no desenvolvimento da Oficina de Pintura. Assim, 

o Pedagogo que trabalha com essas atividades, vinculada à família, comunidade e a cultura, 

atua em pauta com as demandas sociais, tornando-se o agente de mudança. Então, é 

indispensável aos ambientes não formais, sua prática e intervenção de maneira criativa, 

emancipatoria e reflexiva, contribuindo também para provocar o auto-reconhecimento na 

relação com as pessoas beneficiadas. 

 

Conclusões 

 

As experiências no grupo de estudos em relação aos idosos, organizado pelo PET/Pedagogia e 

os estudos bibliográficos, nos proporcionaram o reconhecimento da necessidade de atividades 

dinâmicas e criativas para esses sujeitos que se encontram parcialmente esquecidos pela 

sociedade. Nesse sentido, a Oficina de Pintura supracitada realizada na Fundação Abrigo São 

Lucas na cidade de Teresina, pode permitir o estímulo de capacidades ligadas, sobretudo a 

socialização, criatividade e a otimização da qualidade de vida por parte do idoso. Além disso, 

este trabalho nos permitiu um amadurecimento intelectual em grupo e, ainda, conhecimentos 

sobre como trabalhar com idosos de forma que eles tenham interação, lazer e uma vida 

saudável. Fora isto, esta Oficina de Pintura realizada pelo Grupo PET- Pedagogia nos fez 

reconhecer que o idoso precisa de maior atenção, companhia e atividades que proporcionem o 

envelhecimento saudável, pois estes muitas vezes são excluídos não só pela sociedade, mas 

também sofrem o abandono e a rejeição da própria família, e o trabalho pedagógico nesse 

espaço, inclusive com a Oficina de Pintura, vem para reverter à ideia de que o idoso é 

improdutivo para a sociedade. 
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Extensão universitária: lócus de uma formação profissional comprometida com a 
transformação social* 

 
 

Theuldes Oldenrique da Silva Santos1; Artenisa Cerqueira Rodrigues2; Sandra Lima de 

Vasconcelos Ramos3; Aurenívia Bonifácio4  
 
 

Resumo 

Considerando que, de acordo com o Estatuto da Universidade, é missão da UFPI “propiciar a 

elaboração, sistematização e socialização do conhecimento filosófico, científico, artístico e 

tecnológico permanentemente adequado ao saber contemporâneo e à realidade social, 

formando recursos que contribuam para o desenvolvimento econômico, político, social e 

cultural local, regional e nacional”, torna-se relevante que a formação profissional oferecida 

pela UFPI promova o acesso do aluno/profissional em formação experiências acadêmicas 

diversificadas e que envolvam atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. O presente artigo 

apresenta o Projeto de Extensão “Universidade criando um ‘Homem Novo’: preparando 

indivíduos para contribuir no desenvolvimento social e econômico, através da educação e 

cidadania”, ressaltando a importância da participação de profissionais em formação na 

execução de trabalhos envolvendo Extensão, tendo em vista seu significativo papel na 

formação de indivíduos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida do ser humano.  

 

Palavras-chave: Cidadania. Educação ambiental. Comunidade. 

 

1. Introdução 

 

A Universidade tem o compromisso de formar cidadãos críticos, conscientes de seu 

papel como agente transformador da sociedade. Logo, precisamos desenvolver nos 

graduandos em formação uma consciência crítica e a construção de atitudes voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania. Essa consciência deve se aprofundar 
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a partir da imersão reflexiva na realidade, ou seja, não pode existir fora da “práxis”, ou 

melhor, sem o ato de ação-reflexão. 

Como afirma Freire (1980), a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica, inserção crítica na história e implica que os homens assumam o papel 

de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Nessa perspectiva, como destacam Schram e 

Carvalho (2002), precisamos repensar a formação de homens capazes de transformar a 

sociedade, em que o fazer torna-se ação e reflexão, práxis pedagógica, caracterizada pela ação 

transformadora do mundo. Buscando a libertação do homem, no contexto de reflexão, pela 

compreensão de ser no mundo, com o mundo e para o mundo. 

Compreendendo a extensão universitária como um importante lócus de formação 

profissional, o Projeto “Universidade criando um ‘homem novo’: preparando indivíduos para 

contribuir no desenvolvimento social e econômico, através da educação e cidadania” surgiu 

com o objetivo de contribuir significativamente para a formação pessoal e profissional de 

discentes dos cursos de Engenharia Agronômica e Licenciatura em Pedagogia da UFPI, 

através da intervenção e interação socioeducativa. Como uma das ações desse projeto, o 

“Projeto Cultivar: para uma alimentação saudável” foi organizado em uma comunidade de 

baixa renda da Zona Leste de Teresina (PI), visando uma formação crítica voltada para o 

exercício da cidadania e comprometimento com causas sociais.  

Efetivamente, o “Projeto Cultivar: para uma alimentação saudável” propiciou a 

crianças e adolescentes atendidos pela Associação Talita, no bairro Vila Cidade Leste, a 

oportunidade de acesso à educação ambiental e alimentar através da realização de oficinas e 

da implantação de uma horta comunitária. Além destas, outras ações de inclusão social e 

geração de renda para as famílias envolvidas no projeto foram realizadas.  

 

2. Métodos 

 

Como já mencionado, o presente Projeto de Extensão teve como objetivo geral 

promover a inclusão social e geração de renda para crianças e adolescentes pertencentes à 

comunidade da Vila Cidade Leste, localizada no município de Teresina (PI), através da 

implantação de uma horta comunitária. 

Para alcançar esse objetivo, as ações do projeto pautaram-se nos seguintes objetivos 

específicos: Dar suporte às crianças e adolescentes no desenvolvimento de atividades 

autônomas; Capacitar os aprendizes para executar diversos trabalhos na área agrícola; 

Desenvolver a prática do cultivo de hortaliças na comunidade; Enfatizar para as crianças e 
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adolescentes as alternativas de trabalho e renda; Aumentar o consumo de hortaliças e o estado 

nutricional das famílias envolvidas; Diminuir os custos com alimentação; e Proporcionar 

prática de ações socioeducativas para os alunos voluntários e bolsistas do projeto. 

Para tanto, firmamos uma parceria com a Associação Talita, uma organização não 

governamental e sem fins lucrativos que atende prioritariamente a crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social tais como: exploração no trabalho, abuso e exploração 

sexual, vida na rua, discriminação, negligência, maus tratos e vulnerabilidade de risco.  

O projeto tem previsão de funcionamento de março/2014 a dezembro/2014. Para 

desenvolvimento do projeto, acadêmicos dos cursos de Engenharia Agronômica e 

Licenciatura em Pedagogia da UFPI submeteram-se a um processo seletivo. O público alvo da 

Vila Cidade Leste alcançados pelo projeto envolve adultos, adolescentes e crianças da 

comunidade (com idade entre 06 e 16 anos).  

Inicialmente, foram realizadas visitas à comunidade para que os acadêmicos e 

professores do projeto conhecessem às famílias atendidas pela Associação Talita. 

Posteriormente, foram convidadas as pessoas da comunidade que participariam da 

organização da horta. Selecionadas as pessoas encarregadas da horta, deu-se então sua 

orientação e implantação, sob a gerência dos alunos de Engenharia Agronômica e supervisão 

dos coordenadores da UFPI. Paralelamente, os alunos do Curso de Pedagogia ministraram 

uma oficina pedagógica “É hora de comer bem!”, envolvendo cinquenta crianças da 

comunidade. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Podemos considerar que os projetos socioeducativos apresentam-se como uma forma 

de acesso à educação não formal à população mais carente da sociedade. Tais projetos, de 

várias naturezas tem um alcance muito grande nas camadas populares carentes e sedentos por 

oportunidades de inclusão social, educação e saúde. Essas camadas mais carentes da 

sociedade enfrentam problemas sociais graves que acabam por expor a infância e juventude a 

situações de vulnerabilidade e risco. Vulnerabilidade essa que é reflexo de desigualdades 

sociais, problemas estruturais e falta de oportunidades.  

Por esse motivo, fica evidente a necessidade de ações que reforcem ou ajudem a 

construir políticas públicas relacionadas à infância e juventude, compreendendo esses 

indivíduos como sujeitos de direitos e protagonistas de sua própria história e 

desenvolvimento.  
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Sabemos que a presença de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade deve ser entendida como produto histórico da desigualdade socioeconômica 

vivenciada no país. Contudo, devemos rejeitar os discursos e práticas que reproduzem a ideia 

de que crianças e adolescentes oriundos de famílias de baixa renda ou em situação de 

abandono são inevitavelmente integrantes das ditas classes perigosas, sendo marginalizados e 

tratados como criminosos em miniatura. Nessa perspectiva, devemos considerar o que diz 

Freire (1980, p. 35):  

 

A finalidade da educação será libertar-se da realidade opressiva. A 
educação visa à libertação, a transformação radical da realidade, 
para melhorá-la, para torná-la mais humana, para permitir que os 
homens e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua 
história e não como objetos. 

 

O Projeto, ainda em andamento, já torna evidente em suas primeiras etapas, sua 

contribuição para uma formação profissional comprometida com as causas sociais. Para os 

alunos do Curso de Engenharia Agronômica, o Projeto tem oportunizado experiências 

singulares no que se refere a intervir no meio social de modo a contribuir para melhorar a 

qualidade de vida e ampliar oportunidades socioeconômicas a famílias de baixa renda. Além 

disso, tem sido muito significativa a parceria desses alunos com os alunos de Pedagogia, no 

planejamento e sistematização didática das oficinas. Para os alunos de Pedagogia, o projeto 

tem promovido a construção de conhecimentos na área socioambiental, de economia 

doméstica e saúde, de grande importância para sua formação pessoal e profissional. 

 

4. Considerações Finais 

 

Partindo do pressuposto que a desigualdade não é um processo natural, como sugere 

Freire (1980), precisamos aguçar nossa capacidade de estranhamento a ponto de não calar 

face às injustiças. Nesse sentido, como ressalta Gadotti (1998), precisamos desenvolver uma 

nova ética e uma nova racionalidade quanto aos valores a serem cultivados/preservados. Um 

desses valores, sem dúvida, é o da solidariedade. E para que a solidariedade se desenvolva, a 

nova racionalidade a ser construída deverá estar ‘molhada de afetividade’ (GADOTTI, 1998). 

Temos observado que a massificação transforma os homens em seres passivos, 

incapazes de decidir, sem liberdade, e, consequentemente, heterônomos. Por isso, o homem 

não deve acomodar-se no mundo, e sim integrar-se no e com o mundo. Para Freire (1977, p. 
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42) “A integração resulta da capacidade de ajustar-se à realidade acrescida da vontade de 

transformá-la a que se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade”. 

Considerando que o abandono social da infância e adolescência insere-se em um 

contexto social, político, econômico e cultural, extremamente complexos, precisamos de 

intervenções significativas destinadas a modificações desta realidade. 

Portanto, fica clara a relevância social deste projeto de extensão. Além disso, do ponto 

de vista didático, planejar, elaborar e executar oficinas, organizar painéis, estabelecer rotinas 

de trabalho, experimentar ações de recrutamento, cadastramento socioeconômico, e fazer 

acompanhamento e avaliação de um projeto de extensão, tem possibilitado aos alunos de 

Engenharia Agronômica e Pedagogia ricas conexões teóricas e práticas que irão contribuir 

significativamente para uma formação crítica e reflexiva. 
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Resumo 

O escoamento dos produtos da agricultura familiar, assim como dos agroextrativistas, é o 

principal gargalo para o seu pleno desenvolvimento, diante disso este trabalho objetiva 

analisar a realização de feiras solidárias como fator agregador e gerador de renda para 

famílias de agroextrativistas da Ilha Grande de Santa Isabel (PI). Entre os meses de março e 

setembro de 2014 foram acompanhadas desde a organização, comercialização e prestação de 

contas, 10 feiras solidárias na cidade de Parnaíba. Essas feiras promoveram a elevação da  

autoestima e da renda dos agroextrativistas da Ilha Grande de Santa Isabel (PI), o que leva a 

concluir que as feiras solidárias são espaços de comercialização incentivadores a geração de 

ocupação e renda, além de promover solidariedade entre os próprios agroextrativistas e destes 

com os consumidores. 

Palavras-chave: Comercialização; Economia Solidária; Agroextrativismo; Renda. 

 

Introdução 

O escoamento dos produtos da agricultura familiar, assim como dos agroextrativistas, 

é o principal gargalo para o seu pleno desenvolvimento, sendo que as feiras livres são os 

principais canais de comercialização, mas que raramente recebem apoio de políticas públicas 

específicas. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a realização de feiras 

solidárias como fator agregador e gerador de renda para famílias de agroextrativistas da Ilha 

Grande de Santa Isabel (PI). E está dividido em uma discussão sobre a criação das feiras 

livres e suas características dentro da economia solidária, traz ainda a descrição da 

metodologia utilizada para e os resultados e discussões sobre os fatores geradores de renda 
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por meio do incentivo a comercialização dos produtos originados do agroextrativismo e 

agricultura familiar. 

 

Aspectos históricos da criação das feiras livres 

As feiras surgiram da necessidade do ser humano de diversificar o seu consumo, 

trocando os seus excedentes. Historicamente, tem origem no escambo e evoluiu com as 

formas de troca. “As feiras são os mais antigos espaços de comercialização existentes que 

ainda resistem no tempo” (BORGES; FERREIRA, 2011, p. 09). “A feira livre floresceu na 

Europa durante a Idade Média e teve papel fundamental no desenvolvimento das cidades e no 

chamado renascimento comercial observado durante o século XIII’ (GONÇALVES, 2007, p. 

52) e “mesmo no início do século XX, quando as relações comerciais em todo o Estado eram 

muito mais frequentes, o comércio ambulante desempenhava grande função econômica” 

(QUEIROZ, 1998, p. 30).  

Desse modo, a feira tem um objetivo econômico, pois, é um ponto de venda dos 

produtos extraídos de cada quintal produtivo, e para muitos o único ponto de venda, além de 

eliminar intermediários propiciando renda e circulação da moeda no comercio local, assim 

como beneficiar os pequenos produtores melhorando sua qualidade de vida e inclusão social,  

mas a importância não está só na comercialização desses dos produtos, como salienta 

Leboutte (2003, p. 58) se referindo a feiras de Rio Grande do Sul “não se resume a meras 

exposições, ou a uma ação puramente mercantil dos empreendimentos, porque paralelamente 

a elas ocorrem atividades de trocas de experiências em oficinas e debates”, e que “muitas 

vezes não há vantagens financeiras na participação de algum empreendimentos, mas é valioso 

o retorno em relação aos instrumentos de divulgação dessas políticas e de reunião de iguais 

que trocam experiências em encontros corporativos desse setor”.  

Ou seja, além de toda a importância econômica na comercialização de seus produtos 

proporcionando acréscimo na renda, a feira se torna um ponto de referência onde 

consumidores podem conhecer mais da origem e ter acesso a produtos diferenciados dos 

oferecidos pela grande massa de supermercados e aderir a um estilo de vida mais saudável. Já 

aos produtores, fornece um ambiente de troca de experiências, divulgação de seus trabalhos, 

busca soluções para problemas em comum, além da troca de técnicas de manejo, conservação 

e formas de comercialização diferentes da feira. 

A estratégia comercial das feiras mercantis é que elas sejam temáticas (LEBOUTTE, 

2003 p. 59), sejam fixadas em um período certo de tempo, com um tema que identifique o 

evento para que desperte novos interesses em potenciais produtores, clientes, simpatizantes. É 
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fundamental que toda a comunidade tenha a feira inserida em suas rotinas, garantindo a sua 

participação neste evento local.  

A participação dos produtores diretamente nesses espaços de comercialização 

proporciona uma saída de suas realidades em busca de novas oportunidades na vida, da 

independência financeira, melhorando assim a qualidade de vida e gerando inclusão social, 

além de eliminar intermediários proporcionando renda e circulação de moeda, além de 

favorecer o pequeno produtor local, que são excluídos muitas vezes do convívio social por 

não terem estudo e condições financeiras aceitáveis para uma sociedade de consumo 

(LEBOUTTE, 2003). 

Dessa forma, essas iniciativas econômicas representam uma opção ponderável para os 

segmentos sociais de baixa renda, fortemente atingidos pelo quadro de desocupação estrutural 

e pelo empobrecimento. 

As feiras se mostram importante, também, para o desenvolvimento do plano político, 

pois, das associações que estão por trás das feiras, surgem representantes políticos, que possa 

representar a classe junto as atividades do Estado, como salienta Leoboutte (2003, p. 15) “seu 

projeto político é tão importante quanto o projeto econômico. Os novos atores sociais, que 

interferem no plano econômico, atuam no plano político. Comprometidos com os problemas e 

preocupações, as comunidade acabam por construir um sujeito coletivo”.  

 

O comércio justo das feiras solidárias 

Outra característica a ser destacada é que as feiras são feitas pelo povo e para o povo 

(LEBOUTTE, 2003, p. 32) e solidária, porque representa a união de trabalhadores, que 

individualmente não teriam força de montar o seu negócio, mas unidos são fortes para a 

concretização do evento, e que não visão lucros abusivos. Segundo Cançado; Pereira e Silva 

Júnior (2007, p. 47), a economia solidária pode ser considerada como um “outro modelo de 

vida”, em que os valores percebidos vão muito além da competição característica da 

sociedade capitalista”. 

Borges e Ferreira (2011) ressaltam a Economia Solidária como um jeito diferente de 

produzir, vender, comprar, trocar e consumir, em que a realização das atividades econômicas é 

baseada na democracia, autogestão, cooperação, solidariedade, preservação ambiental e nos direitos 

humanos.  

O termo solidário é resultante dos empreendimentos integrado em um sistema 

coletivo, de valores humanos, verdadeiramente democrático, do trabalho conjunto e da 
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repartição equitativa dos resultados, do servir à sociedade, sem exploração, sem acumulação, 

e não a solidariedade de esmola (LEBOUTTE, 2003).  

Portanto, as feiras defendem um comércio justo e solidário em que é feita uma nova forma 

de comercializar, uma prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça social e 

solidariedade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários (BORGES; FERREIRA, 

2011). 

 

Metodologia 

A Ilha Grande de Santa Isabel, localizada na APA Delta do Parnaíba, que possui 

território de 240km², composta pelos municípios de Ilha Grande (122km²) com população de 

8.914, segundo dados do IBGE (2010) e parte (não continental) do município de Parnaíba 

(118km²) com população estimada de 7.831 habitantes, considerando que sua densidade é 

semelhante a do município de Ilha Grande (66,37hab/km²), estimando-se uma população total 

de 16.745 habitantes .Está situada ao norte do estado do Piauí, a 340 km da cidade de 

Teresina, capital do Estado, e faz parte da chamada Microrregião do Litoral Piauiense.  

A população local tem como principais atividades econômicas o extrativismo vegetal 

(carnaúba e frutos nativos) e animal (pescados e crustáceos), agricultura de subsistência e 

artesanato.  

Como procedimento metodológico foi realizado pesquisa indireta em livros, artigos e 

sites para fundamentar a importância das feiras para a economia solidária. E pesquisa direta 

por meio do acompanhamento com anotações em caderno de campo, desde a organização, 

comercialização e prestação de contas, de dez feiras solidárias realizadas entre os meses de 

março e setembro de 2014, identificando os produtos comercializados, a participação, 

integração e solidariedade entre os agroextrativistas, o faturamento obtido com a venda dos 

produtos e os encaminhamentos a cada feira realizada. 

 

 Feiras Solidárias como Motivadoras a geração de ocupação e renda de agroextrativistas 

da Ilha Grande de Santa Isabel (PI) 

Por acreditar que as feiras possuem grande potencial como espaço de comercialização 

e relações sociais, além da viabilização do consumo local, controle da procedência e a geração 

de ocupações e renda, tem-se incentivado a sua realização na cidade de Parnaíba de feiras 

solidárias. Estas feiras são resultantes da parceria do programa intitulado “Fortalecimento por 

meio da Autogestão de Empreendimentos Solidários da APA Delta do Parnaíba” do Curso de 

Ciências Econômicas e Quantitativas da Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis 
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Velloso com o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia Cajuí e a organização 

não governamental Comissão Ilha Ativa (CIA), no âmbito do projeto Sociobiodiversidade da 

Ilha, apoiado pela TFCA.  

Os agroextrativistas da Ilha Grande de Santa Isabel, envolvidos no processo, 

desenvolvem atividades como a pesca artesanal, a agricultura familiar e o extrativismo 

vegetal; e estão organizados em grupos produtivos ou em associações, com o objetivo 

principal de melhorar a qualidade de vida por meio da organização e fortalecimento do 

trabalho. E são estes os principais atores dessas feiras solidárias. 

Desde o mês de março até o dia 29 de setembro foram realizadas 10 feiras, sendo que 

3 foram realizadas ainda em março, próximo ao período de páscoa, e as outras 7 foram 

realizadas semanalmente no estacionamento da Universidade Estadual do Piauí, inicialmente 

em dias alternado, para identificar o melhor dia da semana para sua realização, ficando 

definido um dia da semana, buscando criar a rotina entre os agroextrativistas feirantes e os 

consumidores.  

A escolha do local da feira teve como critério a presença de consumidores que se 

preocupam com a procedência do produto e que incentivam a produção agroecológica. Como 

resultado, tem-se que a comercialização dos produtos e gerado ocupação e renda para grupos 

de catadoras de marisco, horticultores e artesãos, além da divulgação das comunidades de 

origem.  

A feira tem incentivado a diversificação dos produtos, conforme as necessidades dos 

consumidores. Os produtores, cada vez mais buscam atendê-los o que tem proporcionado a 

fidelização dos clientes. Os produtos mais vendidos são alface, cheiro verde, rúcula, couve, 

rabanete, macaxeira, tomate, banana, manga, cajuí, além do artesanato – bonecas de tecido, 

chaveiro, porta-fraldas, peso de porta, dentre outros. Além desses produtos, os 

agroextrativistas, incentivados pela comercialização nessas feiras, passaram a agregar valor 

aos produtos, a exemplo de puba fresca, castanha de caju assada, bolos variados, doces de 

caju.  

Outro fator ressaltado com a realização das feiras foi a elevação da autoestima dos 

agroextrativistas, observada no momento da comercialização direta com os consumidores, ao 

tomarem as decisões sobre a produção e o beneficiamento elaborando novos produtos. As 

feirantes são mulheres, embora tragam produtos de todo o grupo que representa. O ambiente 

da feira é de solidariedade e felicidade, onde cada uma vende o produto de todos e sempre 

com um sorriso no rosto. 
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Considerações finais 

Com a realização de 10 feiras foi observado que os agroextrativistas que participam 

diretamente da comercialização dos produtos estão com autoestima elevada, buscando 

melhorar a qualidade e diversidade dos produtos, além de agregarem valor através do 

beneficiamento de produtos como caju, castanha, mandioca. Portanto, pode-se concluir que as 

feiras solidárias são espaços de comercialização incentivadores a geração de ocupação e 

renda, além de promover solidariedade entre os próprios agroextrativistas e destes com os 

consumidores. 
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Resumo  
 

Esse artigo apresenta a identidade local, de comunidades tradicionais em Araioses- Ma, usando visitas de campo 

e observação participante como metodologia para coleta de dados. Os resultados do estudo apontam uma 

modernização das atividades realizadas como, por exemplo, na produção de farinha, e que mesmo com essa 

modernização, pode se constatar também a preservação da identidade local das comunidades. 

 

Palavras-chave: Identidade, Comunidade, Cultura. 

 
Abstract  
 

This article presents the local identity of traditional communities in Araioses- Ma, using field visits and 

participant observation as a methodology for data collection. The results of the study indicate a modernization of 

activities such as the production of flour, and that even with this modernization, we can also see the preservation 

of local identity of communities.  

 

Keywords: Identity, Community, Culture. 

 

Introdução 

Identidade local depende do meio vivido e da forma tradicional que a comunidade 

tem como identidade. Nesse sentido, Laraia (2009, p.17) afirma que:  

“a cultura não está relacionada com o fator biológico e sim com o social, ou seja, ser 

africano, europeu, ou americano não determina que o indivíduo desenvolva a cultura 

desses locais, pois se uma criança indiana for levada em seus primeiros meses de 

vida para o Brasil e ser criada por uma família sertaneja, ela terá o modo e vida e os 

preceitos iguais aos seus novos irmãos por estar inserida nesse meio.” 

 

As comunidades tradicionais do município de Araióses destacam-se pelas suas 

atividades rurais e pesca artesanal, que são passadas tradicionalmente de geração a geração, 

um fator de reconhecimento que exerci a existência de uma identidade local que se mantem ao 

passar dos anos e sobrevive a modernização. 

                                                 
1
 Programa de Educação Tutorial – PET Turismo. Projeto de Extensão: Ecoturismo de Base Comunitária na 

APA Delta do Parnaíba.  
2
 Graduando em Turismo – UFPI, Bolsita PET Turismo; 

3
 Graduando em Economia – UFPI, Bolsita PET Turismo; 

4
 Graduando em Engenharia de Pesca – UFPI, Bolsita PET Turismo; 

5
 Bacharel em Turismo – UFPI. 
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O presente trabalho identifica quais são essas atividades, e os fatores que fazem com 

que elas se mantenham ao passar dos anos sobrevivendo e sobrevivendo aos vários ataques da 

modernização que descaracterizariam essas atividades consideradas tradicionais. 

 

Métodos 

A metodologia utilizada foi a visita de campo, reconhecimento do lugar através de 

uma caracterização ambiental. Foram identificadas as problemáticas e possíveis relações para 

se abordar o turismo de base comunitária, e as dinâmicas que a localidade apresenta no 

contexto ambiental.  

Outro instrumento de trabalho foi o diálogo discussivo, com os representantes das 

entidades públicas, como o Secretário de Turismo, representantes das associações, colônia de 

pescadores e moradores da comunidade, esta coleta de dados auxiliou na participação das 

partes interessadas no desenvolvimento local, com o foco no turismo como o principal fator 

do crescimento econômico para a região. 

 

Resultados e Discussões  

O município de Araióses encontra-se na região Nordeste do Estado do Maranhão, às 

margens do Rio Santa Rosa (afluente do Rio Parnaíba) que é cortado pelo Rio Magu (Rio este 

que tem nascente no município de Santana do Maranhão) e é uma das portas de entrada para o 

Delta do Rio Parnaíba (ou das Américas). A principal atividade econômica desenvolvida 

tradicionalmente na zona rural do município e por algumas áreas da sede municipal, 

principalmente pela localização geográfica é a cata do caranguejo-uçá e a pesca artesanal. Na 

sede municipal pode-se destacar comércio e o Turismo, este último pouco desenvolvido, mas 

que tem muito a crescer, pois é a atividade que cresce cada vez mais por sua potencialidade 

natural que a muito estava esquecido (MACHADO, 2010).  

O Quadro 1 mostra as principais atividades econômicas realizadas nas comunidades 

do município de Araioses, como as pesca artesanal e a cata do caranguejo, principalmente por 

todas serem comunidades ribeirinhas que veem no rio sua principal fonte de renda.   
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Quadro 1: Atividades econômicas das localidades do município de Araióses 

Araióses Atividades Econômica 

Carnaúbeiras Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Bulacha Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Barreirinhas Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Pedrinhas Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal / produção de farinha 

Ilha do Carrapato Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Torto Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Morro do Meio Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Caiçara da Praia Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Passarinho Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Canárias Cata do caranguejo-uçá/Pesca artesanal 

Fonte: Pesquisa direta (2014). 

A partir de visita de campo feita ao município de Araioses pode-se identificar que as 

comunidades ainda guardam suas tradições do passado, mesmo com as “pressões” do mundo 

moderno. Podemos identificar que além da pesca artesanal e da cata do caranguejo as famílias 

ainda guardam a tradição das farinhadas (período da colheita da mandioca para a produção de 

farinha), e a carcinicultura. 

A visita também mostrou que algumas das famílias residentes das localidades 

vizinhas, ainda sofre com a escassez de recursos para o crescimento econômico, onde a falta 

desenvolvimento e infraestrutura básica é incipiente para o aprimoramento da qualidade de 

vida. 

Grande parte das famílias ainda trabalham com atividades rurais que são passadas de 

pai para filho, como a produção de farinha que é um trabalho extremamente cansativo e 

desgastante que leva praticamente um mês para se produzir uma grande quantidade do 

produto que além de servir para subsistência da comunidade é também comercializado no 

município. 

Através do uso da observação participante nas comunidades, ou seja, as rodas de 

conversa feitas com líderes comunitários, moradores e representantes do poder publico, e da 

visita de campo foi constatada a preservação da identidade local das comunidades, que até 

então continuam exercendo as mesmas atividades de outrora. Porem também foi identificada a 

modernização das atividades, como o uso de prensas motorizadas e também a exploração do 

trabalho em algumas comunidades, trabalhos que antes eram realizadas pela comunidade e 
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para a comunidade, hoje, são realizados para grandes fazendeiros, que grilam as terras onde a 

produção do camarão é maior. 

A produção da farinha vem da agricultura familiar, e a maioria das famílias têm sua 

própria casa de forno, aumentando ainda mais a produção de farinha da comunidade, e 

democratizando o processo. A família que tem casa de forno produz sua farinha, as que não 

têm trabalham junto com as demais, desde o cultivo da mandioca até ensacar a farinha, que 

será destinada para o próprio consumo e para a venda na cidade, assim, as famílias se reúnem 

em grupos e se interagem. 

Outra atividade é a cata do caranguejo que é feita quase que exclusivamente por 

homens, de forma individual ou em conjunto e praticamente 100% dos caranguejos são 

destinados à venda para os atravessadores. 

Já a pesca artesanal é feita entre as famílias, com o uso de barcos ou pesca de arrasto, 

enquanto os homens pescam, as mulheres realizam as cata do marisco (Mesodesma 

mactroides), sururu (Mytella charruana), entre outros. Essas atividades garantem o sustento 

dessas famílias, que destinam boa parte para a venda, mas sempre guardam um pouco para 

sua própria alimentação. Portanto as atividades de subsistência é considerada importante, 

devido a dificuldade de locomoção até a cidade de Araioses, grande parte dessas famílias, 

plantam, criam e pesca tudo o que consomem, e tem modos de vida consideravelmente 

sustentável. 

 

Conclusão  

Nesse artigo foi identifica que o progresso chega para todos, mas mesmo com todo 

esse desenvolvimento e modernização do trabalho rural é possível que se mantenham 

tradições culturais, afim de que se possa manter a identidade local. E que essas atividades só 

sobrevivem aos dias atuais, porque foram passadas diretamente de pai para filho ao longo de 

gerações, e se tornaram tradição em varias dessas famílias ribeirinhas. 
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Resumo 

A universidade Federal do Piauí através do Programa de Incubação de Empresas do 

Agronegócio (INEAGRO) com o projeto “Potencialidades e Esperança” visa fazer um elo  de 

ligação entre universidade e o meio rural. O projeto buscou no assentamento Vale da 

Esperança mudar a realidade dos moradores da comunidade, com transferência de tecnologia 

e assistência técnica, para que fosse possível o desenvolvimento sustentável da comunidade, 

bem como a melhoria de vida. Ressaltando a participação dos alunos bolsistas em um projeto 

de extensão, que contribuio significativamente para o processo de formação desses jovens, 

contribuindo para formação de profissionais com a visão de melhoria na qualidade de vida da 

comunidade em que estão inseridos.  
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1. Introdução 

Este projeto teve como objetivo o direcionamento das tecnologias e conhecimento 

desenvolvidos dentro da Universidade Federal do Piauí para os moradores do assentamento 

Vale da Esperança localizada no município de Teresina – PI. O assentamento em questão 

apresenta como vantagem competitiva a proximidade com um mercado consumidor para o 

qual sua produção agrícola poderá ser escoada para comercialização, sendo que tal mercado 

possui hoje uma grande dependência de produções situadas em outros estados, o que encarece 

o produto ao consumidor final, assim os produtos produzidos neste assentamento possuíram 

vantagem competitiva, pois chega com um valor reduzido ao consumidor visto a proximidade 

com o local de comercialização final. A assistência técnica prestada tem como objetivo a 

identificação de potencialidades produtivas, visto que o assentamento localiza-se em uma 

região com condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento de atividades 

agropecuárias, necessitando para seu desenvolvimento a presença de mão de obra qualificada 

que venha a orientar as famílias que lá se encontram e que seja capaz de identificar tais 

potencialidades existentes no local. Diante disto, incide sobre tal projeto a responsabilidade 

do assessoramento com tecnologias que possibilitem o aumento de produção, melhoria de 

renda e consequentemente qualidade de vida para as famílias que ali vivem através de 

técnicas de que proporcionem o desenvolvimento sustentável. 

 

2. Metodologia 

 

Em virtude da necessidade da obtenção de informações com certo grau de 

especificidade, a pesquisa para detecção das necessidades foi realizada através da utilização 

de técnicas de extensão propostas por Ruas et al, 2006. 

Dentre as técnicas adotadas encontra-se o Diagnostico Participativo por Campo que se 

utiliza de ferramentas como entrevistas com os assentados com o objetivo de detectar a real 

situação em que se encontram detecção de necessidades, potencialidades existentes e 

problemas comuns, buscando uma solução e aproveitamento das potencialidades. 

Outra técnica utilizada e que atua como aperfeiçoamento da técnica Diagnostico 

Participativo por Campo, trata-se da caminhada, onde os envolvidos percorrem um 

determinado trecho do assentamento e durante esta com a ajuda dos assentados, faz-se uma 

investigação sobre a utilização das terras bem como busca uma avaliação do modo de vida das 

pessoas da localidade. Assim, procura-se promover o senso investigativo dos participantes de 

maneira a identificarmos as particularidades e detalhes presentes no local. 
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Para uma melhor relação e trocas de conhecimentos entre técnicos e assentados, fez-

se necessário à utilização da técnica conhecida como Descoberta Técnica – (DT), que realiza 

a promoção da integração dos conhecimentos do extensionista e dos participantes de forma a 

promover a complementaridade dos conhecimentos destes. 

 

3.  Resultados e Discussões  

A análise das atividades desenvolvidas nos leva a inferir, que a execução das 

propostas impostas pelo projeto proporciona uma ligação de singular importância entre 

academia - pequeno produtor e que este promove uma ligação o desenvolvimento de um 

conjunto de saberes ligando o aspecto teórico ao aspecto prático para os discentes envolvidos 

de modo que estes estão tendo a oportunidade do contato com o produtor o que os trará 

experiência e segurança como profissionais tornando-se estes mais comprometidos e 

capacitados para os desafios futuros dentro de sua carreira, além de proporcionar uma 

melhoria qualitativa e quantitativa no que se refere à produção do pequeno agricultor assistido 

pelo projeto e se tornar um grande incentivador para os discentes envolvidos frente a grande 

carência da ligação destes com a real situação agrária dos pequenos agricultores.  

Assim evidencia-se que tal projeto mostrou-se inovador visto que proporciona o 

desenvolvimento tanto dos técnicos envolvidos como dos agricultores assistidos revelando-se 

de fundamental importância o estímulo de projetos com este objetivo.  

 

4. Considerações Finais 

 

Esse trabalho só foi possível devido à perseverança de pessoas que tem o 

comprometimento com a sociedade. O professor Dr. Miguel Ferreira Cavalcante Filho Pró-

Reitor de Extensão juntamente com os professores e professoras voluntários Drª. Luzineide 

Fernandes de Carvalho, Dr. Carlos José Gonçalves de Souza Lima e Drª. Isolda Marcia 

Nascimento trabalham para que o a INEAGRO não deixe de existir, permitindo que trabalhos 

como esse, que envolveu uma serie de pessoas de diversas áreas deixe de fazer o seu papel, 

mostrando que é possível fazer a extensão de verdade no meio rural. 
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Resumo
Problemas Relacionados com Medicamentos (PRMs) são situações no processo de uso de 

medicamentos que causam ou podem causar o aparecimento de um resultado negativo associado à 

medicação (RNM). Os PRMs levam a um aumento substancial na morbidade e mortalidade, assim 

como aumentam os custos nos cuidados da saúde, prejudicando tanto o indivíduo como a sociedade. 

O objetivo do estudo foi detectar problemas relacionados com medicamentos (PRM), e avaliar 

ocorrência dos resultados negativos associados à medicação (RNM) em portadores de doença de 

Crohn acompanhados em um hospital universitário. O estudo foi desenvolvido em hospital 

universitário por meio de consultas farmacêuticas e avaliação de prontuários utilizadas em projeto 

de atenção farmacêutica aos portadores de doença de Crohn. A coleta dos dados foi feita após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, durante o período de março a setembro 

de 2014. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição (CAAE: 

17587913.9.0000.5214). Segundo classificação do Terceiro Consenso de Granada (2007) foram 

identificados RNMs de necessidade por problema de saúde não tratado (57%) decorrente de PRM 

de não recebimento da medicação por conta de período de ausência do fornecimento pela Farmácia 

de Medicamentos Excepcionais (n=14) ou de incumprimento (n=10) e por efeito do medicamento 

desnecessário (17%) por automedicação (n=6) ou duplicidade (n=1). Quanto a RNMs de segurança 

(24%), insegurança não quantitativa foi atribuída à probabilidade de efeitos adversos, em especial, à 

azatioprina. E no que diz respeito à RNMs de efetividade (2%) um só caso foi identificado e está 

relacionado a não percepção de melhora com uso de infliximabe. Ao fim do estudo, foram 

detectados problemas relacionados com medicamentos (PRM), que poderiam comprometer o 

tratamento desses pacientes, levando a resultados negativos associados à medicação (RNM). O 

estudo foi importante ferramenta norteadora para a correção dos problemas identificados e 

minimização dos resultados negativos.  

Palavras-chave: Doença de Crohn. Acompanhamento Farmacoterapêutico. Atenção Farmacêutica. 

Problemas Relacionados com Medicamentos.  
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Introdução
A doença de Crohn (DC) é definida como um processo inflamatório crônico, não curável por 

tratamento clínico ou cirúrgico e que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de 

intensidade variável e comprometendo a estrutura da parede do órgão afetado. Intestino delgado e 

grosso são os locais de acometimento mais frequentes, além de manifestações perianais que podem 

ocorrer em mais de 50% dos pacientes. Há ainda manifestações extraintestinais associadas ou 

isoladas, atingindo pele, articulações, olhos, fígado e trato urinário. A doença afeta indivíduos de 

todas as faixas etárias, com maior frequência adultos jovens entre 20 e 40 anos, sendo raro o 

aparecimento de sintomas após o nascimento (GOMEZ et al 2005; SILVEIRA et al, 2008; HABR-

GAMA et al, 2011).  

A doença de Crohn apresenta incidência crescente em todo o mundo, representando sério 

problema de saúde. Possui períodos de recidivas frequentes e exibe formas clínicas de alta 

gravidade (DEWULF et al, 2007; TORRES et al, 2011). No Brasil, de acordo com Associação 

Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD), ainda não se sabe a incidência exata 

das Doenças Inflamatórias Intestinais que incluem além das citadas, outras desordens inflamatórias 

do Cólon e Intestino delgado (SOUZA et al, 2008). Há também outro fator que agrava a situação 

desses pacientes como a escassez de estudos e divulgação dessas patologias, o que contribui para o 

atraso no diagnóstico e aumento da morbidade (ELIA et al, 2007; OLIVEIRA et al, 2010). 

Embora o Brasil seja considerado uma região de baixa prevalência, não existem registros 

públicos de saúde eficazes sobre essas doenças, uma vez que não são classificadas como de 

notificação compulsória, e as anotações nos prontuários dos pacientes e nos arquivos dos serviços 

de saúde são inadequadas. Grande parte dos pacientes que procuram atendimento, com queixas de 

diarreia e dor abdominal recebe diagnóstico de diarreia de etiologia bacteriana ou parasitária, 

quando uma investigação mais detalhada desses casos poderia concluir o diagnóstico, baseado no 

quadro clínico, laboratorial e na combinação de dados endoscópicos, histológicos e de imagem 

(SOUZA et al, 2011).  

A etiologia da DC não é completamente conhecida, mas parece envolver interações de 

fatores comportamentais, microbiota do hospedeiro, predisposição genética acometendo resposta 

imune anormal ou autoimune na parede intestinal. Tem evolução crônica e intermitente 

independente do segmento acometido, gerando repercussões importantes na qualidade de vida dos 

doentes. As principais características clínicas nos pacientes são febre, dor abdominal, mais 

frequentemente do tipo cólica de localização comumente difusa, diarréia e fadiga generalizada. 

Pode ocorrer também perda de peso. A diarréia e a dor são mais frequentes quando há envolvimento 

de regiões do cólon, sendo o prognóstico da DC pouco favorável em virtude da cronicidade da 

doença (PETER, 2005; SCHOFFEN; PRADO, 2011). 
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A definição de gravidade da doença é parte importante na escolha do tratamento, devendo 

ser caracterizada através do Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI) em leve, moderada, 

grave ou fulminante. O tratamento da DC objetiva induzir ou manter a remissão da doença, evitar 

ou reduzir as complicações além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados. Instituem-

se medidas gerais como dieta leve e individualizada, rica em fibras e sintomáticos. Grande parte dos 

pacientes necessita de tratamento medicamentoso prolongado e, muitas vezes, por tempo 

indeterminado (CORNELIO et al, 2011; PAIXÃO et al, 2012) 

Os antiinflamatórios mais utilizados na fase aguda são os corticosteróides, podendo levar à 

remissão da crise e, com menos eficiência, a sulfassalazina. Estudos sobre a eficácia dessas drogas 

em prevenir recidivas após ressecção intestinal são conflitantes; no entanto o uso da sulfassalazina 

como droga de primeira escolha pode reduzir o uso de corticosteróides. Os 

imunossupressores/imunomoduladores são classes empregadas cada vez mais frequentemente na 

medicina, e muitas vezes capazes de recuperar  saúde desses pacientes (BIONDO-SIMÕES et al, 

2003; COLLI et al, 2008). 

Com o desenvolvimento de modernas e minuciosas técnicas laboratoriais, associadas ao 

avanço da pesquisa clínica, novos caminhos foram percorridos no conhecimento dessa 

etiopatogenia. Como consequência, surgiram novas formas de tratamento clínico e cirúrgico, com 

bons resultados no controle da atividade da doença. Entretanto, apesar destes notáveis avanços, a 

descoberta de sua cura aparenta estar muito distante. Apesar de novos estudos estarem sendo 

desenvolvidos, poucos abordam o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente portador de 

DC, de maneira a compreender as modificações ocorridas em seus hábitos de vida. Acredita-se que 

não somente o tratamento medicamentoso clínico e cirúrgico deve ser estabelecido para esses 

pacientes, mas também uma assistência que leve em consideração fatos que o próprio paciente acha 

importantes para a sua melhora (SARLO et al, 2008; MARIOSA et al, 2011). 

Um dos modelos de atenção farmacêutica comumente utilizado por pesquisadores e 

farmacêuticos em todo o mundo é o Método Dáder, elaborado no Segundo Consenso de Granada, o 

qual se baseia na classificação dos problemas relacionados aos medicamentos (PRMs) e resultados 

negativos associados com medicamentos (RNMs). Os PRMs são relacionados a três grandes 

campos: necessidade de indicação, efetividade e segurança dos medicamentos (SILVA et al, 2013). 

 Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo realizar o acompanhamento 

farmacoterapêutico no âmbito da Atenção Farmacêutica prestada a usuários do Hospital 

Universitário (HU) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) portadores da Doença de Crohn com a 

finalidade de identificar e resolver PRMs e RNMs.  
 

Material e Métodos
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Entrevistas diretas foram realizadas com os usuários do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí com diagnóstico de Doença de Crohn, seguindo o Método Dáder 

(2007) adaptado para o acompanhamento farmacoterapêutico e o estudo do prontuário desses 

usuários mediante as suas autorizações, para coletar e registrar as informações referentes ao 

diagnóstico e à terapêutica dos usuários em estudo, durante o período de Março a Setembro de 

2014. Após a coleta dos dados, foram realizados estudos sobre o estado de saúde dos usuários dos 

serviços do Hospital Universitário, o estudo sobre PRMs/RNMs após cada uma das entrevistas 

realizadas e o grau de satisfação do serviço prestado.  

O trabalho foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, 

localizado na Avenida Universitária Campus Ministro Petrônio Portella, sem número, bairro Ininga, 

Teresina, Piauí. O HU é um hospital geral com nível de atenção terciário e com esfera 

administrativa federal mantida pelo SUS. O HU possui 229 leitos e atende todo o estado do Piauí e 

estados vizinhos. O HU conta com o serviço de acompanhamento clínico de portadores da Doença 

Crohn que atualmente é desenvolvido pelos profissionais de saúde das áreas de medicina, 

enfermagem e nutrição. A amostra foi constituída por todos os portadores da Doença de Crohn 

independente do sexo e da faixa etária que iniciaram ou estiveram fazendo o uso de tratamento 

farmacológico convencional e/ou com imunobiológicos isoladamente ou em associação no serviço 

gastroenterologia do HU e que aceitaram participar de forma voluntária durante o período do 

estudo. As variáveis estudadas foram selecionadas por tipo em discretas, categóricas ou contínuas. 

O projeto foi cadastrado na gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí, na plataforma Brasil e está foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFPI com número CAAE: 17587913.9.0000.5214. 
 

Resultados e Discussão
Segundo classificação do Terceiro Consenso de Granada (COMITÉ DE CONSENSO, 2007) 

foram identificados RNMs de necessidade por problema de saúde não tratado (57%) decorrente de 

PRM de não recebimento da medicação por conta de período de ausência do fornecimento pela 

Farmácia de Medicamentos Excepcionais (n=14) ou de incumprimento (n=10) e por efeito do 

medicamento desnecessário (17%) por automedicação (n=6) ou duplicidade (n=1). Quanto a RNMs 

de segurança (24%), insegurança não quantitativa foi atribuída a probabilidade de efeitos adversos, 

em especial, à azatioprina. E no que diz respeito à RNMs de efetividade (2%) um só caso foi 

identificado e está relacionado a não percepção de melhora com uso de infliximabe. 

 Segundo o Terceiro Consenso de Granada (COMITÉ DE CONSENSO, 2007), PRMs são 

situações no processo de uso de medicamentos que causam ou podem causar o aparecimento de um 

RNM. No presente estudo destaca-se a predominância dos RNMs referentes à necessidade (74%) 

entre os demais RNMs, de segurança (24%) e de efetividade (2%). Os primeiros decorreram, 
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especialmente, por longo período de ausência de medicação fornecida pela Farmácia de 

Dispensação do Componente Especializado. Quanto aos RNM referentes à segurança (24%), a 

azatioprina sobressaiu-se com três possíveis reações adversas relatadas como, queda de cabelo, 

tontura, mal estar e vômitos. E no que diz respeito a RNM de efetividade, um só caso foi 

identificado e está relacionado a não percepção de melhora com uso de infliximabe. 

RNM Medicamento 
implicado 

Classificação 
RNM Causa (PRM) Observação  

Não recebe 
medicamento 
que necessita 

Mesalazina, 
Azatioprina (9), 

Infliximabe, 
Losartana, Fluoxetina  

Ácido 
ursodesoxicólico 

Necessidade 
(14) 

Falta do 
medicamento no 

serviço. 

 
- 

 

Não toma 
medicamento 

de que 
necessita 

Azatioprina (2) 
Infliximabe (6) 
 Prednisona (2) 

Necessidade 
(10) Incumprimento  

Atrasou por 
virose; Atrasou 

devido a varicela 
Suspendeu por 
conta própria 

 

Toma 
medicamento 

que não 
necessita 

Dipirona 
Pantoprazol  
Paracetamol 

Aspirina 
Betaistina  

Azitromicina  
Oscal/calcitramB3 

 

Necessidade 
(7)  

Automedicação  
Duplicidade  

Não prescrita 
 

Não prescrito 
 

Não prescrito 
 

Não prescrita 
 

Duplicou dose por 
conta própria 

 
Uso por conta 

própria 
 

Duplicidade  

 

Insegurança 
não 

quantitativa 

Azatioprina (3) 
Infliximabe  

Hidrocortisona  
Dipirona 

Citalopram  
Prednisona 

6-mercaptopurina 
Pantoprazol   

Segurança 
(10) 

Probabilidade de 
efeitos adversos 

tontura e “suor 
frio”; queda de 
cabelo; dores 

abdominais, gases 
e vômitos; 
empacho; 

 
queda de cabelo; 
mal-estar; olhos 
secos, ardência e 
olhos vermelhos 

 
náuseas  

 
alergia; 

Sonolência e 
hipotensão 

 
mal estar 

 

IV SEMEX 258



 
  

 
cãimbra; tremores 

e insônia 
 

Reação de 
intolerância 

 
olhos secos, 

ardência e olhos 
vermelhos 

Inefetividade 
quantitativa Infliximabe  Efetividade 

(1)  Acusa ineficácia  

 

Conclusão
A Atenção Farmacêutica para pacientes com doenças inflamatórias intestinais 

(principalmente nos casos de remissão clínica da doença de Crohn), pode contribuir para a melhora 

do quadro clínico, para o aumento da adesão dos pacientes ao tratamento e para um maior 

conhecimento sobre suas farmacoterapias, além da melhora dos aspectos relacionados com a saúde 

mental e um alto grau de satisfação dos pacientes. Dessa forma, o acompanhamento 

farmacoterapêutico aos usuários do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 

portadores da Doença de Crohn durante a prática da atenção farmacêutica, se mostrou de 

fundamental importância para a maior adesão ao tratamento medicamentoso nesses casos, 

contribuindo para a evolução dos seus quadros de saúde e melhora da qualidade de vida através da 

identificação e resolução de PRMs e RNMs. 
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Resumo  

 

 O presente trabalho é resultado das discussões e experiências vivenciadas no projeto de 

extensão, financiado pelo Ministério da Educação do edital PROEXT-2014, que tem como 

principal objetivo o fortalecimento dos conselhos da educação nos município de Teresina e 

Floriano. Em especial essa pesquisa tem como foco o levantamento e análise das limitações, 

desafios e dificuldades enfrentados pelos conselheiros escolares de uma das escolas 

acompanhadas pelo Programa, identificada como escola Z. Para embasar nossas análises, 

buscamos o aporte teórico de Luz (2000), Miranda e Aragão (2012) e Paro (2007) que 

discutem a gestão democrática como forma de resignificar os rumos que as escolas têm 

seguido. Nossa pesquisa tem como metodologia a pesquisa-ação, visto que é uma perspectiva 

que busca juntamente com os sujeitos formadores, estratégias e possibilidades de mudanças 

na prática do conselho, levando em consideração a realidade e a singularidade de cada escola. 

Ressalta-se que existe a necessidade de um trabalho essencialmente coletivo na valorização e 

fortalecimento de conselhos escolares com a instância que não usufrua superficialmente 

apenas de sua função fiscalizadora. 

Palavra Chave: Formação. Conselhos escolares. Dificuldades. Piauí. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho está vinculado a um projeto maior PROEXT 2014 (Programa de 

“Fortalecimento dos Conselhos de educação de Teresina e Floriano - PI”), financiado pelo 

Ministério da Educação – MEC, que desenvolve atividades de pesquisa - ação, assessoria, 

entre outras, junto aos Conselhos de Educação.  Realiza-se através do Programa a extensão 

universitária, sob coordenação, na cidade de Teresina, do Professor Francisco Williams de A. 
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S. Gonçalves. Neste programa, alunos e professores extensionistas da Universidade Federal 

do Piauí, tem como uma de suas ações colaborar para a formação continuada dos conselheiros 

escolares.  

Este trabalho está sendo desenvolvido desde o primeiro semestre de 2014, dentro da 

proposta do Programa de atender quatro escolas da rede municipal e estadual dos municípios 

de Teresina e Floriano, no Piauí. No projeto, procurou-se organizar uma dupla (Professor-

Bolsista) responsável pela mobilização em cada escola. Desta forma, para iniciar o 

fortalecimento do conselho através do programa foi selecionada inicialmente a escola Z, 

localizada no bairro Angelim, zona sul de Teresina. No entanto, devido a alguns impasses que 

serão discutidos no decorrer desse trabalho, houve uma mudança no quadro de atendimento, 

em que a escola Z sai do programa dando lugar ao acompanhamento da escola S, localizada 

na zona sudeste da capital, no bairro São Sebastião. 

A partir do acompanhamento da escola, percebeu-se a fragilidade do seu conselho 

escolar, provocada por fatores que dificultam o exercício dos conselheiros como membros 

atuantes e críticos da sua realidade escolar. Quiçá, estes não possuam ainda o discernimento 

do papel do conselho escolar na estrutura total da escola e desconheçam os seus direitos e 

deveres perante o poder público e a sociedade civil. 

Com o intuito de analisar as barreiras encontradas durante a execução do Programa é 

que se apresenta neste estudo de caso da escola referida que porventura não permaneceu no 

processo de formação continuada dos seus conselheiros escolares. Para tanto, foi realizado um 

levantamento das atividades realizadas junto ao conselho dessa instituição e elencado os 

principais problemas encontrados, os quais foram discutidos entre as alunas e o professor 

responsáveis por esse local de pesquisa. 

 

Metodologia 

 

As questões aqui relacionadas, dentre outros aspectos importantes podem estar 

dificultando o processo de formação continuada dos conselheiros escolares, foram vistas 

durante a pesquisa-ação desenvolvida no Programa de “Fortalecimento dos Conselhos de 

Educação de Teresina e Floriano-Pi”. E sobre a metodologia pesquisa-ação Neto (s/d), traz a 

seguinte conceituação: 

 
A metodologia da pesquisa-ação é uma opção, uma metodologia que 

estimula a participação das pessoas envolvidas na pesquisa e abre o seu 

universo de respostas, passando pelas condições de trabalho e vida da 
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comunidade. Buscam-se as explicações dos próprios participantes que se 

situam, assim, em situação de investigador. 

 

Para o referido autor, além do conhecimento da realidade o participante constrói o 

próprio conhecimento do que está pesquisando e se torna um sujeito da produção. Neste 

processo, o investigador irá observar a comunidade objeto de estudo, coletar dados. E, 

posteriormente, devolver as informações coletadas e analisadas para os participantes da 

pesquisa, fazendo ainda um estudo de como a comunidade percebe e analisa essa realidade. 

O objeto desse estudo consiste em analisar o conselho escolar em sua visão complexa, 

levantando suas dificuldades e desafio no cenário escolar, além da importância dessa instância 

para o desenvolvimento dos vários aspectos envolvendo a fiscalização, o pedagógico e ainda 

na estrutura da escola, contemplando as discussões relacionadas ao conselho como um porta-

voz das várias representações importantes para o desenvolvimento da comunidade e por que 

não do ensino e da aprendizagem. Destaca-se que essa visão complexa é formulada pelos 

próprios conselheiros escolares em processos dialógicos. 

A escola e o conselho que analisaremos nesse trabalho pertencem à rede municipal e 

se mostraram com limites e dificuldades em participar do processo de formação. Inicialmente 

tivemos a escola Z, com conselho escolar formado que, embora tivesse suas limitações, 

encontrava-se ativo e, posteriormente, com a sua desistência passamos a acompanhar a escola 

S, que será objeto de discussão em trabalho futuro. Para análise do processo de formação e 

fortalecimento dos conselhos educacionais, utilizamos técnicas e instrumentos relacionados a 

entrevistas semi-estruturadas, onde com o conhecimento prévio perguntávamos aspectos 

relacionados ao conselho da escola Z, de forma não linear, elaborados no decorrer da 

entrevista para posterior discussão. Além da entrevista, utilizamos o diário de campo, com 

registros das reuniões do conselho além das descrições extra-conselho escolar, observando de 

forma participativa a dinâmica da escola. 

 

Resultados e Discussões 

 

Segundo Luz (2000), os conselhos escolares foram implantados na década de 80, 

quando havia um sentimento forte de democratização da sociedade brasileira e a gestão 

democrática se consolidava nas escolas. No Piauí, a implantação só ocorreu nos anos 90, 

resultante da luta dos movimentos sociais. A finalidade dos conselhos escolares seria ampliar 

a participação na gestão da escola para além do âmbito estatal, constituindo em uma estratégia 

coletiva das decisões no cotidiano escolar. 
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Esse sentimento de democratização fica claro quando há um envolvimento de 

participantes diversos nas decisões sobre as ações da escola, tais como os professores, alunos, 

pais de alunos, funcionários da escola bem como a comunidade local, distribuído entre esses 

membros e descentralizando o poder, uma vez que a educação é um bem público e a 

sociedade que se beneficia dela é quem sabe melhor da sua realidade e necessidades. 

Essa constituição pode ser vista dentro do informativo que dá orientações sobre a 

organização dos Conselhos, o qual estabelece ainda que “o número de representantes de cada 

segmento que participará do Conselho ficará a critério de cada escola que o implantar” 

(Inform. CE, 1995). Nesse Informativo, é observada a composição do Conselho da seguinte 

maneira: os seus representantes envolvem os pares (professores/especialistas, alunos e 

funcionários) como membros internos e (pais e comunitários) como membros externos. 

Os diferentes membros dos segmentos internos e externos podem ser escolhidos de 

várias maneiras, a saber: eleição, assembléia, convite ou indicação, conforme o estatuto de 

cada Conselho. Subentende-se que o fato de estar na lista dos candidatos ou ser convidado 

demonstra que há um reconhecimento como uma pessoa atuante nas atividades desenvolvidas 

na escola.  

Paro (2007) cita o conselho escolar como sendo o mecanismo de ação coletiva mais 

solicitado e polêmico nas últimas décadas. De acordo com esse autor, há certo receio dos 

diretores em perder o seu poder de controlar a escola. Já os professores enxergam o conselho 

como meio para minimizar o autoritarismo do diretor e meio de participação do poder.  Os 

movimentos populares, por sua vez, buscam no conselho a oportunidade de reivindicar mais e 

melhor educação. 

Diante dessas distintas expectativas o conselho escolar surge como um desafio para a 

concretização da democratização escolar nos sistemas de ensino. É, portanto, uma instância de 

discussão dos interesses do Estado, da escola e de todos os envolvidos no processo de 

educação, seja interna ou externamente, à instituição de ensino. Percebe-se, pois, que a 

dinâmica da escola, enquanto grupo social vai além do que pode ser visto pelo Poder público 

na sua institucionalização.  

Sobre a direção colegiada, que seria a distribuição das competências do diretor no 

estabelecimento de ensino, para que desconstrua essa imagem de autoridade máxima nestes 

locais, Paro (2007) cita que “uma das maiores dificuldades encontradas pelos conselhos 

escolares para promoverem a democratização da escola tem sido precisamente o fato de que, 

como responsável último pela instituição, se vê obrigado a atender, em primeiro lugar, aos 

interesses do Estado”. 
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Este fato demonstra que embora haja um conselho escolar com atribuições 

deliberativas, se as deliberações do conselho conflitar com as do sistema superior, o diretor é 

obrigado a atender a este último, uma vez que o gestor é visto como representante legal do 

Estado na instituição. Ao que Paro (2007) chama de “vulnerabilidade do diretor”, que é 

responsável pelas deliberações do conselho e pela prestação de contas do funcionamento da 

escola ao Estado.  

O corpo diretivo junto ao conselho da escola forma a gestão colegiada escolar e 

envolve os segmentos educativos já mencionados, pais, professores, funcionários, gestores e 

alunos. Todos estes sujeitos envolvidos compartilham as decisões e debatem as ações a serem 

tomadas. Não cabe mais aquele controle Estatal, a sociedade civil deve estar envolvida no 

processo de tomada de decisão. Sobre essa questão, Santos; Miranda e Aragão (2012) 

retratam: 

 

A participação coletiva, pois, envolvendo os sujeitos educativos 

(comunidade escolar e geral) traz para esse espaço – através do conselho – a 

possibilidade do compartilhamento do poder de decidir, de definir quais os 

objetivos a serem alcançados partindo de uma realidade contextual; as ações 

a serem realizadas e o modo como serão acompanhadas e avaliadas para 

possíveis redirecionamentos, se necessário. 

 

 Entende-se, dessa maneira, a importância da existência do conselho escolar e do papel 

atuante de seus membros. Quando as decisões e as ações são propostas pelo grupo que 

compartilha responsabilidades e não apenas pelo diretor (gestor), os resultados são mais 

viáveis para aquela realidade educacional. 

Nas escolas, instituições responsáveis por produzir conhecimentos e saberes 

juntamente com a formação do cidadão em seus aspectos políticos e sociais. Hoje, apesar de 

muitas lutas e do direito constitucionalizado, não refletem o seu papel na integra, atitude 

importante inclusive na formação de um conselho escolar. Segundo Gracindo (2007, p.9): 

 

[...] sempre que iniciamos uma caminhada, nos perguntamos: para onde 

vamos? [...] Assim também é a prática social da educação. Na nossa tarefa 

educacional devemos sempre nos perguntar: onde queremos chegar? Qual o 

melhor caminho para chegar lá? Qual o sentido da existência da escola? Para 

saber onde queremos chegar, precisamos identificar os objetivos da educação 

e indagar para onde estamos caminhando e encaminhando nossos alunos. 

 

A autora procura problematizar questões relacionadas à educação não apenas no 

processo ensino aprendizagem da sala de aula, mas também na essência do papel escolar e 

seus rumos. Como o conselho escolar é uma instância importante da escola, deve também 
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repensar e resignificar o seu sentido, aflorar seu poder e ainda mostrar forças para mudar a 

realidade de forma democrática e significativa da realidade em nossas escolas. 

 

Considerações Finais 

 

Durante a pesquisa, deparamo-nos com um conselho escolar que não possuía tanta 

visibilidade devido à falta de fiscalização. Apesar de ser este, considerado instância coletiva, 

ainda há uma centralização de poder, não somente pelas intenções induzidas do presidente do 

conselho que obrigatoriamente é o diretor e gestor da escola, mas pela estigmatização dos 

demais membros que vêem o conselho como local de informação das decisões já tomadas. 

 Percebe-se, então, que a falta de participação é reflexo do errôneo consenso de que o 

diretor tem a palavra final, ou seja, os demais conselheiros não participam efetivamente das 

decisões e discussões dos conselhos escolares porque acreditam ser o diretor o único 

responsável por tais ações. Esse pensamento está em desencontro em relação ao princípio 

democrático, participativo e coletivo do conselho escolar, que deveria contemplar as opiniões 

de todas as representações para chegarem a uma conclusão harmônica e não apenas 

responsabilizar um membro por todas as decisões a seguir, tornando assim essa instância 

fragmentada e frágil no poder de suas decisões. 

A desvalorização do conselho escolar pode acarretar na imposição de ideias 

extremistas que não permitem um diálogo entre os conselheiros e entre estes e demais 

conselhos da educação ou afins, impossibilitando a tomada de decisão consciente e 

significativa. Um exemplo muito citado pelos representantes dos conselhos consiste no 

“abuso” dos conselhos tutelares ao desfavorecerem decisões relacionadas a comportamentos 

de alunos na escola, quando muitas vezes o conselho tutelar sequer participa das decisões 

singulares do cotidiano escolar.  

A falta de formação dos membros representativos dentro do conselho como os 

funcionários, pais e alunos, reflete o pensamento de um conselho que não contribui para que 

haja mudanças efetivas na comunidade escolar e social, ou mesmo da sua própria vida. Nesse 

sentido, as reuniões do conselho são entendidas apenas como rotina obrigatória a ser seguida 

sem reflexão, com participação limitada e, portanto, sem agregar o valor político e 

pedagógico devido. 
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RESUMO 
 

O pré-enem popular Vale do Gurguéia, é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal do Piauí que conta com a participação de 

coordenadores e docentes (bolsistas graduandos remunerados e voluntários) dos 

diferentes cursos do Campus Professora Cinobelina Elvas situado no município de Bom 

Jesus, Piauí. Com esse estudo objetiva-se descrever os principais eventos do calendário 

letivo do cursinho através do relato das atividades desenvolvidas ao longo do ano, onde 

será abordado separadamente cada evento, os principais são: evento pedagógico, o 

evento de abertura do pré-enem popular vale do Gurguéia e o evento de encerramento. 

Sendo importante destacar os eventos de extensão e a sua relevância no elo universidade 

comunidade através de um calendário que configura uma poderosa ferramenta de 

desenvolvimento fortalecido através da mobilização o envolvimento de coordenadores e 

de graduandos neste Projeto de Extensão. 

Palavras-chave: calendário; universidade; egressos; pré-enem 

 

INTRODUÇÃO  
 

A Extensão Universitária é um elemento fundamental na transformação do 

processo ensino-aprendizagem dos alunos provenientes de escolas públicas cuja 

finalidade é a troca de experiências e aprendizado entre ambos, de maneira que o 

graduando tenha oportunidade de vivenciar a realidade de uma comunidade. Neste 

contexto, o projeto de extensão está direcionado à alunos egressos do ensino médio cuja 

finalidade está em oferecê-los a oportunidade de aprender e despertar nestes o interesse 

pelo ingresso no ensino superior. Para isso, o projeto de extensão possui uma equipe 

constituída por coordenadores, orientadores e docentes dos diferentes cursos da 

Universidade Federal do Piauí, visando dinamizar as ações educacionais. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é descrever o calendário de atividades 

realizadas ao longo do projeto, caracterizando cada evento através do registro de ações 

promovidas anualmente por coordenadores e pelos os professores (bolsistas graduandos 
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remunerados e voluntários) e destacar a importância da extensão universitária para a 

comunidade do município de Bom Jesus. 

 
METODOLOGIA  

 
O projeto foi executado na Universidade Federal do Piauí, no Campus 

Professora Cinobelina Elvas (CPCE), situado no município de Bom Jesus, PI onde 

ocorreram dois eventos, o pedagógico e o de abertura. Neste estudo, será abordado 

separadamente cada um destes eventos ocorridos neste município, seguido do evento de 

encerramento que acontece na cidade de Teresina, PI. 

            Na data que antecede o início das aulas do pré-enem, acontece o evento 

pedagógico com os professores (bolsistas graduandos remunerados e voluntários) que 

são convocados para participar de uma aula pedagógica, acompanhada pelos 

coordenadores, com o intuito de se realizar discussões por meio de abordagem 

dinâmica, participativa e mutua.  

O evento de abertura ocorre no salão nobre em que, coordenador e vice iniciam 

uma palestra, esse encontro conta com a participação de docentes-colaboradores dos 

bolsistas graduandos remunerados e voluntários que apresentaram-se individualmente e 

discursaram sobre o compromisso social firmado com o público de estudantes em fase 

de conclusão e egressos do ensino médio do município de Bom Jesus, no último 

momento ainda deste evento foi proferida uma palestra no qual um professor abordou 

assuntos referentes ao Enem, com a proposta de criar um ambiente agradável, integrador 

e divertido. 

Outro evento importante será o de encerramento, que acontece em Teresina-PI 

em datas preestabelecidas no calendário acadêmico da instituição, com a concretização 

da apresentação de trabalhos dos discentes no IV seminário de Extensão para o público 

de inscritos e visitantes do evento. 

 
RESULTADOS & DISCUSSÃO  

 

Assim, é extremamente necessário e oportuno relatar os trabalhos realizados 

pelo pré-enem, bem como os eventos do projeto, onde o coordenador fica responsável 

pela criação do calendário de eventos durante o ano. O primeiro evento do ano foi o 

Pedagógico que tem por intuito dar apoio didático e treinamento especifico aos 

professores, realizado na semana que antecede o período de aula do pré-enem; já o 
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evento de abertura do pré-enem popular Vale do Gurguéia, aconteceu no primeiro dia de 

aula, cujo o objetivo era familiarizar a equipe do projeto com os alunos ingressantes; e o 

evento de encerramento, onde os professores (bolsistas graduandos remunerados e 

voluntários) deslocam-se de Bom Jesus à Teresina para a apresentação de trabalhos e 

resultados obtidos com o pré-enem, bem como a sua relevância na formação 

profissional, através da exposição de seus banners e/ou por meio de apresentação oral 

no IV seminário de Extensão Universitário realizado pela Pro - Reitoria de extensão. 

Estes eventos constituem-se como um dos principais encontros em que o 

coordenador poderá atuar em sua totalidade através: da capacitação dos seus 

graduandos, conseguida por meio de um diálogo aberto com trocas de experiências e 

que visa construir novas aprendizagens, importantes neste processo de ensino. 

Conforme (Cassalate, 2007) é a partir destas ações que os graduandos e o coordenador 

pedagógico discutem, analisam e planejam as ações educativas.  

Estes eventos estão correlacionados por propiciarem mutuamente efeitos 

benéficos, conseguidos através do elo universidade comunidade, uma vez que estes 

permitem o crescimento da instituição junto as atividades extensionistas, e a criação de 

um calendário para estas atividades configuram uma poderosa ferramenta de 

desenvolvimento. Vale salientar a idéia defendida por (Nogueira, 2005) que enfatiza, o 

papel social da universidade que passa pela extensão, podendo ser entendida como o 

meio por onde as Instituições de Ensino Superior (IES) possam cumprir devidamente o 

compromisso social, indo além das atividades precípuas relacionada a sua atividade-fim 

nos cursos regulares. Desse modo, a formação acadêmica vai além da obtenção de 

conhecimentos técnico-científicos, uma vez que estes se exaurem quando não estão 

associados à realidade (Silva; Vasconcelos 2006). 

  

CONCLUSÃO 
 

Sendo assim, as perspectivas futuras do pré-enem Vale do Gurguéia é o de 

causar cada vez mais impacto positivo na comunidade, dando continuidade a edição de 

eventos do calendário já existentes e ao mesmo tempo fortalecendo através da 

mobilização o envolvimento de coordenadores e de graduandos neste Projeto de 

Extensão. 
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RESUMO: Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em três fazendas produtoras 

de leite localizadas no município de Redenção do Gurguéia, no Estado do Piauí, no período de 

maio de 2013 a maio de 2014. As fazendas foram escolhidas de modo aleatório. Os três 

sistemas foram classificados em propriedade I, II e III respectivamente. Foi observada a falta 

de planejamento zootécnico assim como a insuficiência de assistência técnica, sendo 

observados prejuízos nas propriedades I, II e III.  

 
Palavras chaves: indicadores; produção leiteira; Piauí.  

 
INTRODUÇÃO 

Os indicadores zootécnicos e econômicos exercem influencia direta na rentabilidade 

da atividade leiteira, uma vez que eles têm influência na produção e consequentemente nos 

lucros (LOPES et al., 2009). Produtores e técnicos devem estar sempre atentos aos 

indicadores que estão apresentando maior influência no desempenho da atividade, para 

identificarem e, se necessário, rever a produção para melhorar os resultados. A produção de 

leite é uma das mais importantes atividades para a inserção econômica da agricultura familiar. 

Tupy et al. (2006) afirmam que o uso de instrumentos de controle gerencial, tais como 

planilhas de controle e de análise de custo de produção e de controle zootécnico, tem 

possibilitado tornar mais rentável a atividade leiteira nas pequenas propriedades familiares. 

Brose (1999) destaca que diante de tal panorama, as intervenções das políticas públicas 

tornam-se necessárias para a regulação das assimetrias do mercado, visando assegurar que a 

agricultura familiar não fique suscetível. O projeto de extensão universitária surgiu com o 

intuito de transferira tecnologia gerada nos centros de pesquisa e universidades de forma clara 

e de fácil acesso ao produtor, para que com isso ele possa ter um negócio sustentável e 

competitivo no mercado. 

_____________________________ 
1Projeto de Extensão: Indicadores econômicos da atividade leiteira dos municípios de São Raimundo Nonato e 
Redenção do Gurguéia, Piauí. 

2Acadêmicos do campus Professora Cinobelina Elvas Universidade Federal do Piauí (Campus Professora 
Cinobelina Elvas). 
3Professor do Curso de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí (Campus Professora Cinobelina Elvas)  
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METODOLOGIA 

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em três fazendas produtoras de 

leite localizadas no município de Redenção do Gurguéia, no Estado do Piauí, no período de 

maio de 2013 a maio de 2014. O clima da região é caracterizado como tropical semi-árido 

quente com duração do período seco de seis meses, vegetação campo cerrado, cerradão e em 

menor proporção caatinga e arbórea. A temperatura média anual é de 27,3ºC, com média 

anual de temperatura máxima e mínima de 36°C e 20°C respectivamente. A precipitação 

anual é de 908 mm e no período analisado podemos observar que a pluviosidade para os 

meses de Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro foi de 25, 2, 1, 2, 15, 60, 

101 mm respectivamente (CLIMATEMPO, 2014). 

Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturados, de modo a 

caracterizas as propriedades leiteiras. Posteriormente foram caracterizadas e tabuladas para 

análise estatística através do Programa Excel da Microsoft®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características apresentadas pelas propriedades foram as seguintes: As fazendas 

foram escolhidas de modo aleatório. Os três sistemas foram classificados em propriedade I, II 

e III respectivamente: A propriedade I possui estábulo para os animais descansarem antes da 

realização da ordenha, apresentou cochos cobertos e equipamentos como duas ensiladeiras, 

um triturador forrageiro (elétricos) e etc. com área total utilizada para a atividade leiteira de 

75 hectares, produzindo leite tipo C e um rebanho com 105 animais, sendo 15 vacas em 

lactação mestiças (Girolando), 15 vacas secas, 16 bezerras, 12 novilhas e 47 machos 

(bezerros/garrotes/touros (Gir). Os animais são criados em sistema semi-intensivo em uma 

área de 75 ha, e recebem suplementação concentrada e mineral uma vez ao dia, o alimento 

concentrado fornecido nesse sistema é a base de milho triturado, milho grão e etc. a 

propriedade também possui pasto cultivado capim elefante etc. e áreas de pasto nativo 

(caatinga). O método de ordenha é manual, sendo realizadas uma ordenha por dia.  

A propriedade II, possui animais Girolando com boa produção diária, área coberta 

para os animais se protegerem da chuva e sol, cochos bem distribuídos, um triturador 

forrageiro (diesel), apresenta uma área destinada á atividade de 3.600 hectares, produz leite 

tipo C e um rebanho de 100 animais, sendo 14 vacas em lactação, 15 vacas secas, 17 novilha, 

e 54 bezerros/bezerras/novilhos, Os animais são criados em sistema semi-intensivo em uma 

área de 3.600 ha, e recebem suplementação concentrada e mineral uma vez ao dia, o alimento 

concentrado fornecido nesse sistema é a base de torta de algodão, milho triturado e etc. a 
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propriedade também possui pasto cultivado capim elefante, áreas com palma forrageira e etc e 

áreas de pasto nativo (caatinga) a ordenha é manual e é realizada apenas uma vez por dia. 

A propriedade III não apresentava área com cobertura para os animais, as instalações 

são bem rudimentares quando comparado com os demais, cochos artesanais, apresenta uma 

área destinada á atividade de 22 hectares, produz leite tipo C e possui um rebanho com 50 

animais mestiços, sendo 10 vacas em lactação, 9 vacas secas, 10 bezerras 11 novilhas, e 10 

machos (bezerros/garrotes/touros). Os animais também eram criados em sistema semi-

intensivo em uma área de 22 ha. Recebiam suplementação concentrada e mineral uma vez por 

semana, o alimento concentrado fornecido nesse sistema é a base de milho triturado, milho 

grão e etc. a propriedade também possui pasto cultivado capim elefante e áreas de pasto 

nativo (caatinga) onde os animais passam a maior parte do tempo.  O método de ordenha é 

manual e realizada apenas uma vez por dia no período da manha.  

De acordo com os valores apresentados na (Tabela I e II), pode-se observar que na 

propriedade I o número de animais no rebanho é maior que nos demais, possui 105 animais 

no seu rebanho com uma área de 100 hectares sendo 15 vacas em lactação, 15 vacas secas, 12 

novilhas, 16 bezerras, 47 bezerros/novilhos/reprodutor (Tabela 1), de acordo com a (Tabela 2) 

tendo uma média de vaca em lactação/rebanho total de (14,42%), foi observado uma 

produtividade de (21,64L/ha), sua produção média de leite foi (1.164 L ), produção media 

diária de leite (72L), produção media diária por vaca (2,4 L). 

A propriedade I teve uma produção media de leite satisfatória se comparado com as 

demais propriedades a área neste propriedade é bem dividida e o controle do produtor na 

alimentação de vacas em lactação influenciou nos resultados obtidos. O custo do litro de leite 

variou devido o mesmo ser vendido de maneira informal no próprio município na propriedade 

I o custo foi de R$ 2,00 tendo sido o mais elevado comparado com as propriedade II e III. A 

propriedade II (tabela 1) possui um rebanho de 100 animais em uma área de 3.600 hectares, 

sendo 14 vaca nas em lactação, 15 vacas secas, 17 novilhas,19 bezerras, 35 

bezerros/novilhos/reprodutores (Tabela 2) a produtividade neste sistema  foi de (0,58L) a mais 

baixa comparada com a propriedade I e III esse baixo índice foi devido a grande área utilizada 

neste sistema, vacas em lactação/rebanho total (14%), vacas em lactação/vacas total (48,3%), 

vacas em lactação por área (0,004),produção media de leite (2.079L), produção media diária 

de leite (69 L), produção media diária por vacas ( 2,3L ), tanto na propriedade II como na 

propriedade III o custo do litro de leite foi de R$ 1,50  sendo vendido no próprio município. A 

propriedade III é o que apresenta a menor área de terra e o menor rebanho comparado com os 

demais sistemas, (Tabela 1) ele possui uma área de 22 hectares e um rebanho de 50 animais 
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sendo 10 vacas em lactação, 9 vacas secas, 11 novilhas, 10 bezerras e 20 

bezerros/novilhos/reprodutor, de acordo com os valores obtidos (Tabela 2) foi observado uma 

produtividade de 6,04 (L/ha), vacas em lactação /rebanho total foi de (20%),vacas em lactação 

/total vacas (52,63%) a mas alta comparada com as propriedade I e II, vacas em lactação por 

área foi de (0,45)  sendo também o mas alta se comparado com as propriedade I e II isso 

aconteceu por este sistema ter a menor área de terra, produção media de leite foi de ( 133L ), a 

produção media diária de leite foi de ( 4L ),produção media diária por vaca foi de ( 0,1 ) esta 

propriedade foi a que teve o menor media diária de leite  e a menor media diária por vaca isso 

ocorreu devido o rebanho possuir menos vacas em lactação se comparado com as 

propriedades I e II.  

  A venda de leite é a principal atividade econômica da propriedade I e II por este 

motivo os valores de sua renda é superior a da propriedade III avaliado, que apresentaram 

uma renda bruta da propriedade III (R$ 990,00) propriedade I (R$ 56.478,00) e propriedade II 

(R$24.425,00) respectivamente. Este resultado representou para a propriedade II um 

percentual de 89,4%, valor este superior ao valor médio de 83,06% relatado por Lopes et al. 

(2009) e 81,50% relatado por (LIMA, 2012). Em relação à renda bruta, a propriedade I foi o 

que mostrou um valor percentual mais baixo o que poderá acarretar em prejuízos quando os 

custos forem considerados. Na propriedade III o percentual foi de 100% este valor foi obtido 

devido não ter ocorrido venda de animais e de outros. Na propriedade I, a produção de leite 

mostrou-se com 45,3% na participação da receita da propriedade, mostrando uma 

porcentagem baixa, podendo ser decorrente do alto percentual na venda de animais e outros, 

compreendendo um valor de 54,7%. / (Tabela 02). 

Os gastos com alimentação concentrada foram pequenos em relação aos demais gastos 

e somente ocorreram nas propriedades II e III. O maior gasto com alimentação concentrada 

foi observado na Propriedade II, R$ 680,00, representando 2,69% dos custos totais. Este baixo 

gasto com alimentação foi devido as propriedade fornecer para os animais pasto nativo e 

pastos cultivados de boa qualidade.    

No entanto, por meio destes dados, pode-se observar que as propriedade II e III 

apresentam-se com um percentual nos custos de alimentação a baixo dos valores citados por 

(MATOS, 2002), de 40-60% e abaixo também do relatado por (LIMA, 2012) de 57,58%  e 

por (LOPE, 2004) de 59,65%, de participação no custo operacional efetivo, e inferiores á 

média relatada.  

A participação da mão de obra fixa nos custos de produção teve valores de 15% para a 

propriedade I, 8,34% para a propriedade II e a propriedade III não teve participação devido 
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sua mão de obra ser realizada por a família. O uso de mão de obra de qualidade na 

propriedade poderá elevar os índices produtivos e auxiliar na redução dos custos produtivos, 

elevando o lucro obtido. Os gastos com alimentação e mão de obra encontram-se, abaixo das 

médias (59,65 e 14,91%) nas propriedades II e III já na propriedade I a participação da mão 

de obra ficou superior (15%) a media encontrada por alguns pesquisadores (LOPES, 2004; 

CARVALHO, 2009). 

O uso de medicamentos curativos teve participações mínimas nos custos das 

propriedades, no entanto observa-se que o maior valor entre eles pertenceu a propriedade III 

que foi de 2,11%, fato que pode estar relacionado com à falta de assistência técnica 

veterinária, característica presentes nos demais sistemas, entretanto mostrou participação de 

1,73%, e 0,69% respectivamente para a propriedade I e II.  

Os itens energia elétrica foram elevados na propriedade I, mostrando valores de 6,57% 

já o combustível foi num percentual de 12,08%, diferentemente dos valores encontrados para 

a propriedade II onde o item energia elétrica, foi, mas baixo que o anterior com um percentual 

de 2% já o combustível foi o, mas elevado comparado com as demais propriedades 20,71%. A 

propriedade III apresentou 5,99% de participação da energia elétrica e 4,32% combustível. A 

propriedade I apresentou baixo gasto com mecanização terceirizada, pois o mesmo possui sua 

própria máquina 0,38%, já a propriedade II e III apresentaram 7,92% e 0,69%.  

A propriedade III foi o que apresentou uma maior necessidade de manutenção nas 

instalações com um percentual de 32,55%, resultado da realização de uma manutenção mais 

efetiva nas instalações da propriedade quando comparado com as demais. Na propriedade I e 

II 1,92% e 6,85%. 

O custo total foi bem maior na propriedade I (R$63.597,00) que na propriedade II 

(R$25.383,8) e propriedade III (R$11.087,4), a renda bruta também foi maior na propriedade 

I (R$56.478,00), que na propriedade II (R$ 24.425,00) e propriedade III (R$ 990,00), todas as 

propriedades apresentaram Déficit, tendo sido o, mas significativo o da propriedade III (R$ -

10.097,4) ao final dos cálculos em relação às demais propriedades. A propriedade II 

apresentou o menor déficit (R$ -958,8), a propriedade I apresentou um déficit (.R$ 7.119,00). 

Na propriedade I foi feito a depreciação de uma maquina forrageira no qual ela teve preço 

inicial de R$ 2.500 e o preço final de R$ 1.400 no período de dois anos.  

 

CONCLUSÕES 

A avaliação econômica das diferentes propriedades demonstra que a falta de 

planejamento zootécnico e a insuficiência de assistência técnica, pode explicar o prejuízo 
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observado nas propriedades I, II e III. Onde a maior parte dos custos de produção foi por 

conta de mão de obra empregada para a atividade e em manutenção das instalações.  
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Tabela 1. Composição do rebanho, nas três propriedades produtoras de leite em Redenção do 

Gurgueia -PI, Brasil. 

Variáveis Propriedade 01 Propriedade 02 Propriedade 03 

Área (hectares) 100 3600 22 

Vacas em Lactação 15 14 10 

Vacas secas (cabeça) 15 15 09 

Novilhas (cabeças) 12 17 11 

Bezerra (cabeças) 16 19 10 

Bezerros/Novilhos (cabeças) 46 33 09 

Reprodutor (cabeças) 01 02 01 

Total de Animais 105 100 50 

 

Tabela 2. Produção de leite, produção média diária de leite, médias de preços do leite vendido 

para as empresas das propriedades 01, 02 e 03 localizadas no município de Redenção do 

Gurgueia-PI, Brasil. 

 

Variáveis Prop. 01 Prop. 02 Prop. 03 

Vacas em lactação/rebanho total (%) 14,42 14 20,00 

Vacas em lactação/total vacas (%) 50,00 48,3 52,63 

Produtividade (L/ha) 21,64 0,58 6,04 

Vacas em lactação por área (vacas/ha) 0,15 0,004 0,45 

Produção média de leite (Litros/mês) acumulada 2.164 2.079 133 

Produção média diária de leite (L/dia) 72 69 4 

Produção média diária por vaca (L/vaca/dia) 4,8 4,9 0,4 

Média de preços do leite vendido (R$/L) 2,00 1,50 1,50 
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RESUMO: Objetivou-se realizar análise dos indicadores zootécnicos da atividade leiteira do 

município de São Raimundo Nonato Piauí. Encontrava-se cadastrados inicialmente no projeto 

alguns bovinocultores leiteiros, no entanto no decorrer do período de colheita dos dados, teve 

alguns que desistiram do projeto. A desistência dos bovinocultores leiteiros pode estar 

atrelada ao longo período de estiagem. O sistema de criação que predominava nas 

propriedades eram de criação semi-extensivo, com alimentação a base de volumoso nativo e 

torta de algodão como concentrado após ordenha. De acordo com os valores obtidos para 

produção média de leite durante um ano, pôde-se observar que na propriedade 01 a produção 

foi de 4.002 litros, valor bem alto em relação as demais propriedades, isso se deve ao fato de 

que o mesmo possui um maior numero de animais em lactação no rebanho, com média de 

17,33 animais. As fêmeas produziram uma média diária por animal de 7,70 litros. Já a 

propriedade 02 apresentou uma produção média de leite de 900 litros, porém o mesmo 

apresentou um numero reduzido de animais, apenas 3 animais em lactação com média diária 

de produção por animal de 15 litros. A obtenção dos índices zootécnicos é imprescindível 

para elaboração de estratégias e otimizar a produção . 

Palavras-chave: indicadores, bovinocultores, produção, propriedades 

 

INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XIX, os proprietários de terras, passaram a ter na criação do 

gado bovino não tão somente o serviço de tração e a produção de carne, mas também a 

exploração do leite de vaca, uma alternativa para produção de proteína de origem animal,  

________________________________ 
1Projeto de Extensão: Indicadores econômicos da atividade leiteira dos municípios de São Raimundo Nonato e 
Redenção do Gurguéia, Piauí. 

2Acadêmico do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí (Campus 
Professora Cinobelina Elvas). 
3Professor do Curso de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí (Campus Professora Cinobelina Elvas)  
4Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Federal do Piauí (Campus Professora 
Cinobelina Elvas). 
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reconhecidamente de elevado valor biológico para alimentação de suas famílias, 

predominando ainda nos dias de hoje tal prática, sendo atualmente o excedente 

comercializado “in natura” informalmente da produção e para indústrias de laticínios 

agregando valor ao produto e aumentando a renda familiar. A pecuária leiteira no Brasil vem 

ao longo dos últimos anos desfrutando de constante crescimento em sua produção. Isto só foi 

possível devido ao incremento e uso de tecnologias que otimizam a produtividade dos 

rebanhos,obtido através dos índices  zootécnicos. Com a utilização de índices para analisar a 

estrutura de produção, cria-se um padrão. Dessa maneira, será capaz de detectar problemas, 

apontar virtudes e fazer progresso. Com a ausência dos termos de comparação, fica difícil 

estabelecer julgamento apropriado e ainda propor mudanças nos conceitos estabelecidos pela 

tradição (FARIA e CORSI, 1986). 

  A utilização de índices zootécnicos para avaliar a eficiência produtiva, tem 

demonstrado uma prática eficaz para melhoria do rebanho leiteiro, e consequentemente elevar 

sua produtividade leiteira. Uma das principais características da pecuária leiteira brasileira é 

que essa atividade é praticada em todo território nacional e em diferentes sistemas de 

produção, exercida por produtores altamente capacitados, como também em sua maior parte, 

por produtores inteiramente rudimentares. A atividade leiteira de São Raimundo Nonato tem a 

característica de produção familiar quem com isso sofre um pouco com a concorrência de 

regiões oriundas. Dessa forma foi feito os índices zootécnicos da região nas propriedades de 

rebanho leiteiro a fim de otimizar a produção e melhorar a renda do município que sofria um 

pouco com regiões oriundas que sufocava sua produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi executado em duas propriedades produtoras de leite no município de 

São Raimundo Nonato. O clima da região é caracterizado como tropical semiárido. A 

temperatura média anual é de 27ºC, com média anual de temperatura máxima e mínima de 

32°C e 22°C respectivamente. A precipitação anual é de 651 mm e no período analisado 

podemos observar que a pluviosidade para os meses de Abril, Maio e Junho foi de 52, 5 e 3 

mm respectivamente (CLIMATEMPO, 2013).  

Foram observados os índices zootécnicos de duas propriedades leiteiras, tendo sido a 

colheita dos dados, através de questionários, compostos por indagações objetivas e subjetivas 

e com o auxílio de planilhas eletrônicas do Excel. Inicialmente foi realizado um levantamento 

prévio das propriedades a serem exploradas através do sistema de informações da Agência de 

Defesa Agropecuária do Piauí (ADAPI). Aleatoriamente, dois produtores, a aplicação dos 
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questionários foi realizada por uma equipe formada por alunos de graduação em Medicina 

Veterinária e pós-graduação em zootecnia, juntamente com professores do Campus Professora 

Cinobelina Elvas e Agentes de Defesa Agropecuária do Piauí.  

Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturados, de modo a 

caracterizas as propriedades leiteiras. Posteriormente foram caracterizadas e tabuladas para 

análise estatística através do Programa Excel da Microsoft®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes ao desempenho produtivo como leite produzido (L/ano), vacas em 

lactação, vacas secas, machos (bezerros/garrotes/touros), vacas em lactação/área (vacas/há), e 

produtividade (L/ha), foram obtidos mensalmente diretamente nas propriedades e realizado 

uma média aritmética para análise dos indicadores zootécnicos e composição do rebanho 

explorado na atividade leiteira das propriedades estudadas no município (Oliveira et al., 

2007). O sistema de criação que predomina nas propriedades é o semiextensivo, com 

alimentação composta à base de volumosos nativos e também capim elefante e palma 

forrageira, além do fornecimento de torta de algodão após ordenha. O rebanho explorado nas 

três propriedades é basicamente de raças de aptidão para o leite como a Girolando. Durante as 

visitas realizadas as propriedades dos bovinocultores leiteiros, realizou-se a colheita de 

amostras de solos das áreas agricultáveis dos mesmos, a avaliação da qualidade do solo é de 

extrema importância para o sucesso na implantação dos sistemas de pastejo, pois permite a 

caracterização das propriedades e realização de correções quanto à fertilidade. 

A propriedade 01 apresenta maior produção de leite por ano (45.194 L/ano), quando 

comparado com a propriedade 02 (18.269), entretanto, o numero de vacas secas (13) foi 

menor que a propriedade 02 (33), possuindo também o menor numero de vacas em lactação 

por área (0.11) sendo menor que a propriedade 02 (2), já o numero de vacas em lactação (196) 

e a produtividade (301.3) da propriedade 01 é maior em relação a propriedade 02 em que o 

numero de vaca em lactação é (135) e a produtividade (228) e a propriedade 01 possuindo um 

numero menor de machos(bezerros/garrotes/touros) (15) já a propriedade 02 possuindo (66). 

De acordo com o numero de leite produzido na propriedade 01 (45.194) valor este bem acima 

da propriedade 02 (18.269) isso se deve o fato de que a mesma possui um maior numero de 

vacas em lactação (196) que a propriedade 02 (135). A duração da lactação (DL) é o tempo 

em que o animal fornece leite, desde sua parição até a “secagem” (interrupção da produção do 

leite). Uma duração de lactação adequado (10 meses, quando IEP=12 meses) juntamente a 

uma boa persistência de lactação traz benefícios para a propriedade, pois equilibra a estrutura 
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do rebanho: os animais fornecem mais leite durante uma lactação e por conseqüência geram 

mais receita. Com isso a duração da lactação na propriedade 01 foi maior pois possui 196 

vacas em lactação por ano sendo assim gerando mais receita para a propriedade. 

 O intervalo entre partos, com média de 14 meses, diminuindo, dessa forma, a 

quantidade de crias (bezerro/as) por ano, bem como a quantidade de vacas em lactação. O 

longo período seco, decorrente do alto IEP (intervalo entre partos) e o baixo DL (duração da 

lactação), limita a produção da fazenda e, por conseqüência, sua produtividade. Com a DL de 

10 meses, que é considerada satisfatória, a % de vacas em lactação é de 70%, quando a ideal 

seria cerca de 85%  isso faz com que a propriedade 02 possua uma limitação na produção pois 

ela possui 33 vacas secas por ano. 

 

CONCLUSÕES 

 A pecuária leiteira de São Raimundo Nonato possui uma baixa produtividade, pois 

possui um numero muito pequeno de vacas em lactação por hectare (ha) sendo menor igual a 

dois animais em lactação por hectare. 

É necessário realização de mais pesquisas sobre a atividade pecuária leiteira na 

região e sobre os índices zootécnicos, buscando algumas estratégias e a propagação de 

tecnologias para o setor, contribuindo para aumentar a produtividade dos animais e a renda do 

produtor. 
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Tabela 1- Composição do rebanho, indicadores zootécnicos, produção de leite, vacas em 

lactação, produtividade, vacas em lactação por área ,vacas secas e machos de duas fazendas 

no município de São Raimundo Nonato-PI. 

  

Variáveis Propriedade 01 Propriedade 02 

Produção de leite (Litros/Lactação) acumulada 45.194,00 18269,00 

Nº de Vacas em lactação 196,00 135,00 

 Nº de Vacas secas 13,00 33,00 

Nº de Vacas em lactação por área 0,11 2,00 

Nº de Bezerros, garrotes e touros 15,00 66,00 

 Produtividade (L/ha) 301,30 228,00 
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Índices econômicos da atividade leiteira do município de Redenção do Gurguéia– 

Piauí1 

 

Fagner Dos Santos de Moura2, Leilson Rocha Bezerra3, Sâmica Raquel Mota Feitosa2, 

Raimundo Ribeiro Ferreira4 

 

RESUMO: Objetivou-se comparar economicamente diferentes sistemas de produção 

bovino no município de Redenção do Gurguéia, Piauí. Foram calculados a renda bruta e 

os custos da atividade relacionados com a produção de leite. Respectivamente e para a 

renda bruta as vendas de leite, de animais e outros participaram respectivamente na 

propriedade I com (45,03%, 43,01% e 11,06%), propriedade II (89,04%; 10,06% e 0%), 

propriedade III (70%; 30% e 0%). Respectivamente, o preço pago por litro de leite no 

período analisado foi média de R$ 2,00 (propriedade I), 1,50 (propriedade II) e R$ 1,50 

para (propriedade III). A produção média de leite foi de 2.164 L; 2.074 L e 133 L para 

as propriedade I, II, III e a produção média diária por vaca foi de 2,4 L, 2,3 L, e 0,1 L 

respectivamente. A análise econômica da atividade leiteira das fazendas em estudo não 

mostrou lucro para nenhuma das propriedades. 

 

Palavras-Chave: custos de produção, lucro, sistema de produção, pecuária. 

 

INTRODUÇÃO 

As mudanças impostas à pecuária leiteira do Brasil, sobretudo no início dos anos 

90, após a abertura do mercado, fizeram com que um novo perfil fosse criado para o 

setor. A falta de política de desenvolvimento em longo prazo, aliada à concorrência 

desleal e predatória dos subsídios internacionais concedidos às principais commodities 

lácteas pelos países da União Européia e Estados Unidos, interferiu bruscamente na 

competitividade do setor leiteiro brasileiro. 

___________________________________ 
1Projeto de Extensão: Indicadores econômicos da atividade leiteira dos municípios de São Raimundo 
Nonato e Redenção do Gurguéia, Piauí. 

2Acadêmico do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí 
(Campus Professora Cinobelina Elvas). 
3Professor do Curso de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí (Campus Professora Cinobelina 
Elvas)  
4Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Federal do Piauí (Campus 
Professora Cinobelina Elvas)  
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 A mudança do mapa de produção de leite no país ocorrido na última década, 

aponta o cerrado como a principal área de crescimento dessa atividade no Brasil. Na 

última década a produção de leite no estado do Piauí apresentou um crescimento da 

ordem de 40%, o que equivale a uma taxa anual de crescimento próximo de 6%. O 

crescimento anual do Piauí foi superior ao do Nordeste, indicando que a produção no 

estado está experimentando uma acentuada expansão. É oportuno afirmar que os ganhos 

de produtividade estão relacionados, basicamente, com o uso de tecnologias capazes de 

melhorar a eficiência dos fatores de produção, principalmente a genética, a alimentação 

e a sanidade dos animais. A produção de leite tem perspectivas de continuar crescendo 

na região, nos próximos anos, podendo reverter a situação, passando a região de 

importadora para exportadora de produtos lácteos. Dessa forma, o objetivo desta 

pesquisa é comparar economicamente diferentes sistemas de produção bovino no 

município de Redenção do Gurguéia, Piauí. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa desenvolveu-se a partir da parceria entre o Campus Professora 

Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí (DZ/UFPB) e produtores de leite do 

município de Redenção do Gurguéia, Piauí. Foram selecionadas três propriedades rurais 

(I, II e III), produtoras de leite, para um acompanhamento dos eventos econômicos. O 

clima da região de estudo é caracterizado como tropical semi-árido, com temperatura 

média de 28,1ºC e precipitação média de 124 mm. O sistema de criação normalmente 

adotado na região era o semi-extensivo, com alimentação a base de volumosos, como 

pasto nativo e pastagem de capim elefante, milho, farelo de algodão e palma forrageira. 

O concentrado foi oferecido apenas na ocasião da ordenha. Os rebanhos eram 

compostos por animais com razoável contribuição de genética especializada para leite, 

principalmente, Girolando, 3/4 e 7/8 Holandês. 

Os dados referentes ao desempenho produtivo foram obtidos, mensalmente, em 

questionários semi-estruturados e planilhas do Excel® nas propriedades em estudo. 

Foram analisados indicadores econômicos. Para informações econômicas, os 

formulários foram preenchidos através de planilhas do Excel®. Os valores foram 

lançados na planilha de custo, considerando a renda bruta e os lançamentos das despesas 

mensais, caracterizando os custos do mês e os percentuais de cada item. Em seguida, os 

valores foram acumulados, evidenciando o custo médio de três meses consecutivos de 

produção.  
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A metodologia utilizada para as análises e estrutura do custo de produção 

contemplada foi a do custo operacional, proposto por Matsunaga (1976). A 

remuneração da mão-de-obra familiar foi valorizada segundo o salário de um 

trabalhador vigente na região, refletindo em um total da remuneração dedicada à 

atividade leiteira, segundo Yamaguchi (1999). Na análise econômica, os indicadores 

utilizados foram: renda bruta (RB), custo operacional efetivo (COE), custo operacional 

total (COT), custo total (CT) e lucro da atividade. A renda bruta (RB) foi calculada 

utilizando-se os valores correspondentes à venda da produção total do leite e animais. O 

COE será composto pelos custos com alimentação, mineralização, mão de obra, 

assistência técnica, energia elétrica, medicamentos curativos, combustíveis, 

mecanização terceirizada manutenção das instalações e outros. Os custos com 

alimentação englobarão os custos com concentrado e produção da forragem.  

O COT foi composto pelo COE mais a depreciação de equipamentos. A 

depreciação foi calculada através do método linear ou de cotas fixas (LOPES e 

CARVALHO, 2000). O CT foi composto pelo COT mais a remuneração do capital 

investido, calculado utilizando-se a taxa de juros real igual a 6% ao ano, de acordo com 

o método utilizado por (ANTUNES e ENGEL, 1999).  O lucro total foi obtido pela 

diferença entre a RB e o CT. Os índices obtidos foram comparados por meio de análises 

descritivas, utilizando-se o aplicativo MS Excel®, e agrupados em tabelas, objetivou-se 

realizar uma melhor comparação entre as propriedades, discussão e apresentação dos 

resultados (LOPES et al., 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  A venda de leite é a principal atividade econômica da propriedade I e II por este 

motivo,o valor de sua renda é superior a da propriedade III avaliado, que apresentaram 

uma renda bruta da propriedade III (R$ 990,00) propriedade I (R$ 56.478,00) e 

propriedade II (R$24.425,00) respectivamente (Tabela 1). Este resultado representou 

para a propriedade II um percentual de 89,4%, valor este superior ao valor médio de 

83,06% relatado por Lopes et al. (2009) e 81,50% relatado por (LIMA et al., 2012). Em 

relação à renda bruta, a propriedade I foi o que mostrou um valor percentual mais baixo 

o que poderá acarretar em prejuízos quando os custos forem considerados. 

Os gastos com alimentação concentrada foram pequenos em relação aos demais 

gastos e somente ocorreram nas propriedades II e III (Tabela 2). O maior gasto com a 

alimentação concentrada foi observado na Propriedade II, R$ 680,00, representando 
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2,69% dos custos totais. Este baixo gasto com alimentação foi devido as propriedade 

fornecer para os animais pasto nativo e pastos cultivados de boa qualidade.    

No entanto, por meio destes dados, pode-se observar que as propriedade II e III 

apresentam-se com um percentual nos custos de alimentação a baixo dos valores citados 

por (MATOS, 2002), de 40-60% e abaixo também do relatado por (LIMA et al., 2012) 

de 57,58% e por (LOPES et al., 2004) de 59,65%, de participação no custo operacional 

efetivo, e inferiores á média relatada.  

A participação da mão de obra fixa nos custos de produção (Tabela 2) teve 

valores de 15% para a propriedade I, 8,34% para a propriedade II e a propriedade III 

não teve participação, devido sua mão de obra ser realizada por a família. O uso de mão 

de obra de qualidade na propriedade poderá elevar os índices produtivos e auxiliar na 

redução dos custos produtivos, elevando o lucro obtido. Os gastos com alimentação e 

mão de obra encontram-se, abaixo das médias (59,65 e 14,91%) nas propriedades II e 

III já na propriedade I a participação da mão de obra ficou superior (15%) a media 

encontrada por alguns pesquisadores (LOPES  et al.,  2004; CARVALHO et al., 2009). 

O uso de medicamentos curativos teve participações mínimas nos custos das 

propriedades, no entanto observa-se que o maior valor entre eles pertenceu a 

propriedade III que foi de 2,11%, fato que pode estar relacionado com à falta de 

assistência técnica veterinária, característica presentes nos demais sistemas, entretanto 

mostrou participação de 1,73%, e 0,69% respectivamente para a propriedade I e II.  

Os itens energia elétrica foram elevados na propriedade I, mostrando valores de 

6,57% já o combustível foi num percentual de 12,08%, diferentemente dos valores 

encontrados para a propriedade II onde o item energia elétrica foi mais baixo que o 

anterior com um percentual de 2% já o combustível foi o mais elevado comparado com 

as demais propriedades 20,71% . A propriedade III apresentou 5,99% de participação da 

energia elétrica e 4,32% combustível. A propriedade I apresentou baixo gasto com 

mecanização terceirizada, pois o mesmo possui sua própria máquina 0,38%, já a 

propriedade II e III apresentaram 7,92% e 0,69% . 

A propriedade III foi o que apresentou uma maior necessidade de manutenção 

nas instalações com um percentual de 32,55%, resultado da realização de uma 

manutenção mais efetiva nas instalações da propriedade quando comparado com as 

demais. Na propriedade I e II foram de 1,92% e 6,85%, respectivamente 

O custo total foi bem maior na propriedade I (R$ 63.597,00) que na propriedade 

II (R$25.383,8) e propriedade III (R$11.087,4), a renda bruta também foi maior na 
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propriedade I (R$56.478,00), que na propriedade II (R$ 24.425,00) e propriedade III 

(R$ 990,00), todas as propriedades apresentaram Déficit, tendo sido o mais significativo 

o da propriedade III (R$ -10.097,4) ao final dos cálculos em relação as demais 

propriedades. A propriedade II apresentou o menor déficit (R$ -958,8), a propriedade I 

apresentou um déficit (R$ 7.119,00). Na propriedade I foi feito a depreciação de uma 

maquina forrageira no qual ela teve preço inicial de R$ 2.500 e o preço final de R$ 

1.400 no período de dois anos.  

 

CONCLUSÕES 

A avaliação econômica das diferentes propriedades demonstra que a falta de 

planejamento zootécnico e a insuficiência de assistência técnica, pode explicar o 

prejuízo observado nas propriedades I, II e III. Onde a maior parte dos custos de 

produção foi por conta de mão de obra empregada para a atividade e em manutenção 

das instalações.  
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Tabela 1. Renda bruta, de Três Propriedades produtores de leite no município de 

Redenção do Gurgueia /PI/Brasil. 

Variáveis Propriedade I Propriedade II Propriedade III 
Renda Bruta (RB)    

Leite (R$) 28.940,00 21.825,00 990,00 
Venda de Animais (R$) 27.538,00 2.600,00 0,00 

Total 56.478,00 24.425,00 990,00 
% da Receita    
Venda de Leite 45,30 89,40 100,00 

Venda de Animais 43,10 10,60 0,00 
Outras 11,60 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 2. Custos de produção, custo total e margem de lucros dos três propriedades de 

produção avaliados no município de Redenção do Gurgueia/PI/Brasil. 

Variáveis Propriedade I Propriedade II Propriedade III 

COE¹ custo operacional    
Alimentação concentrada R$ 0,00 680,00 605,00 
Alimentação concentrada (%) 0,00 2,69 5,56 
Mão de obra fixa R$ 3.900,00 2.100,00 0,00 
Mão de obra fixa (%) 15,00 8,34 0,00 
Medicamentos curativos R$ 450,00 174,00 230,00 
Medicamentos curativos (%) 1,73 0,69 2,11 
Medicamentos preventivos R$ 880,00 475,00 115,00 
Medicamentos preventivos(%) 3,39 1,88 1,06 
Energia Elétrica R$ 1.709,00 505,00 651,00 
Energia Elétrica (%) 6,57 2,00 5,99 
Combustíveis R$ 3.142,00 5.130,00 470 
Combustíveis (%) 12,08 20,31 4,32 
Assistência técnica R$ 0,00 0,00 0,00 
Assistência técnica (%) 0,00 0,00 0,00 
Mecanização terceirizada R$ 100,00 2.000,00 75,00 
Mecanização terceirizada (%) 0,38 7,92 0,69 
Manutenção das instalações R$ 500,00 1.730,00 3.540,00 
Manutenção das instalações 1,92 6,85 32,55 
Outras R$ 15.336,00 12.459,00 5.189,00 
Outras (%) 58,93 49.350 47,72 
TOTAL 63.017,00 25.253,00 10.875,00 
TOTAL (%) 100,00 100,00 100,00 
COT² custo operacional total    
COE Total 63.017,00         25.253,00 10.875,00 
Depreciação R$ 550,00 0,00 0,00 
COT R$ 63.567,00 25.253,00 10.875,00 
CT³ custo total    
COT R$ 63.567,00 25.253,00 10.875,00 
*RCI R$ 30,00 130,80 212,40 
CUSTO TOTAL (CT)R$ 63.597,00 25.383,80 11.087,40 
LUCRO DA ATIVIDADE    
RENDA BRUTA (RB) R$ 56.478,00 24.425,00 990,00 
CUSTO TOTAL (CT) R$ 63.597,00 25.383,80            11.087,40 
LUCRO R$ -7.119,00 -958,80 -10.097,40 
¹ COE- custo operacional efetivo, ² COT- custo operacional total, ³CT – custo total * 
RCI- remuneração do capital investido 
 

IV SEMEX 290



Índices econômicos da atividade leiteira do município de São Raimundo Nonato – Piauí1 
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RESUMO:Objetivou-se avaliar os índices econômicos dos diferentes sistemas de produção 

de leite na região de São Raimundo Nonato-PI. Foram selecionadas três propriedades rurais, 

produtoras de leite, para um acompanhamento dos eventos produtivos e econômicos. Os 

dados utilizados neste trabalho foram coletados no período de maio de 2013 a maio de 2014, 

onde os dados referentes ao desempenho produtivo foram obtidos, mensalmente, em planilhas 

do Excel
®
 nas propriedades em estudo. Foram analisados indicadores zootécnicos e 

econômicos.A metodologia utilizada para as análises e estrutura do custo de produção 

contemplada foi a do custo operacional, proposto por Matsunaga (1976).O custo médio do 

concentrado nos três Sistemas foi praticamente o mesmo o que nos remete ao fato de que os 

sistemas avaliados utilizam praticamente a mesma composição alimentar para a 

suplementação concentrada, o que explica a similaridade entre os valores obtidos. A avaliação 

econômica dos diferentes sistemas de produção de leite na região de São Raimundo Nonato-

PI demonstra que a falta de planejamento zootécnico e a insuficiente busca por assistência 

técnica, pode explicar o prejuízo observado para os Sistemas 01e Sistema 03noperíodo 

analisado. Onde a maior parte dos custos de produção foipor conta da alimentação 

concentrada e mão de obra empregada para a atividade. 

 

Palavras-Chave:lucro, sistema de produção, leite bovino, pecuária 

 

INTRODUÇÃO 

A produção pecuária tem se constituído ao longo das últimas décadas em um dos 

principais alicerces da economia brasileira, em grande parte do Nordeste brasileiro, 

admitindo-se que essa atividade constitui-se na real vocação natural regional, gerando 

emprego e renda para a região.  

______________________________ 

1
Projeto de Extensão: Indicadores econômicos da atividade leiteira dos municípios de São Raimundo Nonato e 

Redenção do Gurguéia, Piauí
. 

2
Acadêmico do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí (Campus 
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A Região Nordeste representa 11% da agropecuária Nacional e possui 13,9 % do 

rebanho bovino, contribuindo com 11% do Valor Bruto da produção pecuária brasileira 

(IBGE, 2011). A necessidade de analisar-se economicamente a atividade leiteira é importante, 

onde o produtor passa a conhecer e utilizar de maneira inteligente e econômica, os fatores de 

produção (terra, trabalho e capital) (LOPES e CARVALHO, 2000). Tendo em vista que a 

missão do produtor de leite é fazer de sua profissão uma atividade econômica, seu objetivo 

principal deve ser o aumento do lucro e não o aumento da produção individual de suas vacas.   

 Na última década a produção de leite no estado do Piauí apresentou um crescimento da 

ordem de 40%, o que equivale a uma taxa anual de crescimento próximo de 6%. O 

crescimento anual do Piauí foi superior ao do Nordeste, indicando que a produção no estado 

está experimentando uma acentuada expansão. É oportuno afirmar que os ganhos de 

produtividade estão relacionados, basicamente, com o uso de tecnologias capazes de melhorar 

a eficiência dos fatores de produção, principalmente a genética, a alimentação e a sanidade 

dos animais. Dessa forma o objetivo desta pesquisa é comparar economicamente diferentes 

sistemas de produção bovino no município de São Raimundo Nonato, Piauí. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa desenvolveu-se a partir da parceria entre o Campus Professora 

CinobelinaElvas da Universidade Federal do Piauí (DZ/UFPB) e produtores de leite do 

município de São Raimundo Nonato, Piauí. São Raimundo Nonato Localiza-se na mesorregião do 

Sudoeste Piauiense, distando 576 km de Teresina, capital do Piauí. O clima é caracterizado como 

tropical semiárido quente, com estação seca durando cerca de seis a oito meses constituindo-se no 

município polo da microrregião.  

Foram selecionadas três propriedades rurais, produtoras de leite, para um 

acompanhamento dos eventos produtivos e econômicos. Os dados utilizados neste trabalho 

foram coletados no período de maio de 2013 a maio de 2014. O clima da região de estudo é 

caracterizado como tropical semi-árido, com temperatura média de 28,1ºC e precipitação 

média de 124 mm. O sistema de criação normalmente adotado na região era o semi-extensivo, 

com alimentação a base de volumosos, como pasto nativo e pastagem de capim elefante, 

milho, farelo de algodão e palma forrageira. O concentrado foi oferecido apenas na ocasião da 

ordenha. Os rebanhos eram compostos por animais com razoável contribuição de genética 

especializada para leite, principalmente, Girolando, 3/4 e 7/8 Holandês. 

Os dados referentes ao desempenho produtivo foram obtidos, mensalmente, em 

planilhas do Excel
®

 nas propriedades em estudo. Foram analisados indicadores zootécnicos e 
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econômicos. Os valores foram lançados na planilha de custo, considerando a renda bruta e os 

lançamentos das despesas mensais, caracterizando os custos do mês e os percentuais de cada 

item. Em seguida, os valores foram acumulados, evidenciando o custo médio de três meses 

consecutivos de produção.  

A metodologia utilizada para as análises e estrutura do custo de produção contemplada 

foi a do custo operacional, proposto por Matsunaga (1976). A remuneração da mão-de-obra 

familiar foi valorizada segundo o salário de um trabalhador vigente na região, refletindo em 

um total da remuneração dedicada à atividade leiteira, segundo Yamaguchi (1999). Na análise 

econômica, os indicadores utilizados foram: renda bruta (RB), custo operacional efetivo 

(COE), custo operacional total (COT), custo total (CT) e lucro da atividade. A renda bruta 

(RB) foi calculada utilizando-se os valores correspondentes à venda da produção total do leite 

e animais. O COE será composto pelos custos com alimentação, mineralização, mão de obra, 

assistência técnica, energia elétrica, medicamentos curativos, combustíveis, mecanização 

terceirizada manutenção das instalações e outros. Os custos com alimentação englobarão os 

custos com concentrado e produção da forragem.  

O COT foi composto pelo COE mais a depreciação de equipamentos. A depreciação 

foi calculada através do método linear ou de cotas fixas (Lopes & Carvalho, 2000). O CT foi 

composto pelo COT mais a remuneração do capital investido, calculado utilizando-se a taxa 

de juros real igual a 6% ao ano, de acordo com o método utilizado por (Antunes &Engel, 

1999).  O lucro total foi obtido pela diferença entre a RB e o CT. Os índices obtidos foram 

comparados por meio de análises descritivas, utilizando-se o aplicativo Microsoft Excel®, e 

agrupados em tabelas, objetivou-se realizar uma melhor comparação entre as propriedades, 

discussão e apresentação dos resultados (Lopes et al., 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que os custos com alimentação concentrada foram bastante significativos 

(Tabela 1). No Sistema 01, verificou-se um valor alto quando comparado com os demais 

sistemas, correspondendo a um total de R$22.460,00 e representando um percentual de 

54,28% dos custos totais.  Para os Sistemas 02 e 03, os valores encontrados forma bem 

menores(R$3.600,00 e 7.330,00 respectivamente que correspondem à 33,43 e 44,05%), 

demonstrando um menor investimento com a compra de alimentos concentrados comerciais 

quando comparados ao sistema 01. 

No entanto, por meio destes dados, pode-se observar que os Sistemas 01 e 03 

apresentam-se com um percentual nos custos de alimentação dentro dos valores citados por 
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(MATOS, 2002), de 40-60% e abaixo do relatado por (LIMA et al., 2012) de 57,58% e por 

(LOPES et al., 2004) de 59,65%, de participação no custo operacional efetivo, e inferiores à 

média relatada. O baixo percentual do Sistema 02 pode ser explicado pelo fato de que o 

mesmo apresenta um número reduzido de animais, o que implica na menor participação da 

alimentação concentrada nas despesas operacionais efetivas. 

A participação da mão de obra fixa nos custos de produção teve valores de 16,92% 

para o Sistema 01, 18,85% para o Sistema 02 e 11,90% para o Sistema 03. O uso de mão de 

obra de qualidade na propriedade poderá elevar os índices produtivos e auxiliar na redução 

dos custos produtivos, elevando o lucro obtido e dessa forma, pagando os investimentos 

despendidos para esta mão de obra. 

Os gastos com alimentação e mão de obra encontram-se, abaixo das médias (59,65 e 

14,91%) respectivamente encontradas por alguns pesquisadores (LOPES et al., 2004; 

CARVALHO et al., 2009).  A utilização do pasto como fonte principal de alimento contribuiu 

para o menor custo com a alimentação e mão de obra.  

O uso de medicamentos curativos teve participações mínimas nos custos operacionais 

efetivos para os sistemas, no entanto observa-se que o maior valor entre eles pertenceu ao 

Sistema 01 que foi de 1,55%, fato que pode estar atrelado à falta de assistência técnica 

veterinária, característica presentes nos demais sistemas, entretanto mostrou participação de 

0,93 e 0,72% respectivamente para os Sistemas 02 e 03.  

Os itens energia elétrica e combustível foram elevados no Sistema 02, mostrando 

valores de 6,50 e 26%, respectivamente, diferentemente dos valores encontrados para os 

Sistemas 01 e 03 que foram bem inferiores ao anterior. O Sistema 03 apresentou 1,37% de 

participação da energia elétrica nas despesas operacionais, resultado este bem próximo ao 

encontrado por Lima et al.(2012) de 1,48%. O sistema 02 não apresentou gasto com 

mecanização terceirizada, pois o mesmo possui sua própria máquina. A necessidade de 

manutenção nas instalações demonstrou números que variam de 1,67 a 7,21% nos custos 

efetivos para os três sistemas, este último valor representando o Sistema 03, maior percentual 

encontrado entre os sistemas,resultadoda realização de uma manutenção mais efetiva nas 

instalações da propriedade quando comparado com as demais. 

 

CONCLUSÕES 

A avaliação econômica dos diferentes sistemas de produção de leite na região de São 

Raimundo Nonato-PI demonstra que a falta de planejamento zootécnico e a insuficiente busca 
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por assistência técnica, pode explicar o prejuízo observado para os Sistemas 01e Sistema 

03noperíodo analisado. Onde a maior parte dos custos de produção foipor conta da 

alimentação concentrada e mão de obra empregada para a atividade. O único Sistema que 

obteve lucro foi o Sistema 02, pois a venda de animais no mesmo foi bastante elevada onde 

quase todos os animaisforam vendidos, restando um pequeno número de animais participando 

da insuficiente produção o que justifica também baixa produtividade no mesmo. O que se 

observa é o pequeno aproveitamento das áreas destinadas à atividade nos Sistemas avaliados, 

o que indica a necessidade de profissionais envolvidos com a bovinocultura de leite na região, 

para assim auxiliarem na busca por melhorias na produção, ajudando na melhor inter-relação 

entre os elos da cadeia produtiva do leite.  É necessária a realização de mais estudos sobre a 

atividade pecuária leiteira na região, buscando a elaboração de estratégias e a difusão de 

tecnologias para o setor. 
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Tabela 1. Custos de produção, custo total e margem de lucros dos três sistemas de produção 

avaliados no município de São Raimundo Nonato/PI/Brasil. 

Variáveis Sistema 01 Sistema 02 Sistema 03 
COE¹ custo operacional efetivo    
Alimentação concentrada R$ 22.460,00 3.600,00 7.330,00 

Alimentação concentrada (%) 54,28 33,43 44,05 

Mão de obra fixa R$ 7.000,00 2.034,00 1.980,00 

Mão de obra fixa (%) 16,92 18,89 11,90 

Medicamentos curativos R$ 640,00 130,00 180,00 

Medicamentos curativos (%) 1,55 1,21 1,08 

Energia Elétrica R$ 230,00 700,00 228,00 

Energia Elétrica (%) 0,56 6,50 1,37 

Combustíveis R$ 1.800,00 2.800,00 2.226,00 

Combustíveis (%) 4,35 26,0 13,38 

Assistência técnica R$ 0,00 100,00 120,00 

Assistência técnica (%) 0 0,93 0,72 

Mecanização terceirizada R$ 2.640,00 0,00 1.350,00 

Mecanização terceirizada (%) 6,38 0 8,11 

Manutenção das instalações R$ 1.110,00 180 1.200,00 

Manutenção das instalações (%) 2,68 1,67 7,21 

Outras R$ 5.500,00 1.225,00 2.025,00 

Outras (%) 13,28 11,37 12,18 

TOTAL 41.380,00 10.769,00 16.939,00 

TOTAL (%) 100 100 100 

COT² custo operacional total    

COE Total 41.380,00 10.769,00 16.939,00 

Depreciação R$ 1.600,00 2.900,00 1.146,00 

COT R$ 42.980,00 13.669,00 18.085,00 

CT³ custo total    

COT R$ 42.980,00 13.669,00 18.085,00 

*RCI R$ 1.347,60 216,00 439,80 

CUSTO TOTAL (CT)R$ 44.327,60 13.885,00 18.524,80 

LUCRO DA ATIVIDADE (LA)    

RENDA BRUTA (RB) R$ 25.990,00 24.175,00 16.560,00 

CUSTO TOTAL (CT) R$ 44.327,60 13.885,00 18.524,80 

LUCRO R$ -18.337,60 10.290,00 -1.964,80 
¹COE- custo operacional efetivo, ² COT- custo operacional total, ³CT – custo total * RCI- remuneração do 

capital investido 
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RESUMO 

As rápidas modificações ambientais, decorrente do avanço desenfreado das 

diferentes atividades humanas, constituem uma ameaça constante a biodiversidade e 

principalmente ao solo. Assim, esse trabalho teve por objetivo analisar a educação no 

campo, juntamente com a agricultura familiar pelo método da pedagogia da alternância 

auxiliando os alunos da EFAEM (Escola Família Agrícola de “Eliseu Martins”) no 

manejo e conservação do solo, onde buscam significativas práticas sustentáveis para a 

melhoria de pequenas áreas de produtores rurais. Dessa forma, procuramos 

disponibilizar os conhecimentos para que os filhos de agricultores familiares pudessem 

compreender e interferir no processo de recuperação de áreas degradadas. A 

metodologia adotado foi aulas dialógicas e práticas sobre degradação do solo e da água 

e manejo conservacionista do solo promovida por discentes do curso de Engenharia 

Agronômica para alunos da EFAEM. Esse estudo proporcionou um conhecimento para 

os alunos da EFAEM sobre manejo conservacionista do solo que provavelmente será 

repassado aos seus familiares e também aplicados por eles em suas propriedades 

agrícolas.  

 

Palavras-chave: Conservação do solo, Pedagogia da alternância e Meio ambiente;  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com o aumento da população mundial, a demanda cada vez maior dealimentos 

tem levado o homem a utilizar as terras sem os cuidados necessários para queelas 

produzam bem sem os riscos de desperdícios dos recursos naturais. Diante 

destaperspectiva tecnológica, o país se defronta, por um lado, com os benefícios 

daagricultura moderna e avançada e, por outro, com a mecanização intensiva dos 

solos,que se apresentam, por isso, vulneráveis à ação dos agentes intempéricos que 

atuam das mais diversas formas, proporcionando a perda de grandes quantidades de 

solofértil da camada arável. 

A agricultura é um dos primeiros fenômenos iniciados pelo homem na 

humanidade, pois sem o alimento ele seria incapaz de continuar perpetuando a nossa 
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espécie. Nesse caso o homem soube juntar os conhecimentos com base nas suas 

próprias observações, e daí constituir uma vida sedentária, isto é, o homem passou a se 

relaciona com a natureza visando à dominação da mesma a seu favor (FERREIRA, 

2001 e LUFT, 2001). 

As atividades agrícolas alteram as propriedades que definem a qualidade do 

solo. Mudanças no ambiente, decorrentes de práticas de manejo inadequadas, e podem 

levar ao rápido declínio do estoque de matéria orgânica do solo (MOS) em áreas 

tropicais e subtropicais (Bayer & Mielniczuk, 1999; Freixo et al., 2002). 

A  erosão, a compactação e o aumento da salinidade  do solo são os maiores 

problemas relacionados ao manejo inadequado e terão relação direta com a escassez de 

alimentos num futuro não muito distante, resultando num profundo desequilíbrio do 

sistema produtivo, se praticas correta não forem adotadas. 

Então, em sentido mais amplo, a educação ambiental deve permear a educação, 

entendida como um processo que propicia ao indivíduo visão mais abrangente, que 

requer continuidade, e por meio das quais atitudes e habilidades são desenvolvidas 

visando a atuação crítica e participativa perante a conservação das áreas naturais 

(CERVANTES et al.,1992). 

Nesse sentido, foi implantado o projeto “Manejo conservacionista dos solos em 

propriedades familiares no Sul do Piauí”, cujo tem foco principal trabalhar com os 

alunos, temáticas que visam melhorar o meio rural, principalmente o SOLO, abordando 

práticas de modo que esse solo seja bem usado, possibilitando e potencializando o 

trabalho de produção de alimentos de maneira sustentável. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho foi instruir os alunos da EFAEM sobre manejo conservacionista do solo. 

 

METODOLOGIA 

 

Os alunos da EFAEM foram abordados com a temática do projeto através de 

palestras sobre degradação do solo e manejo conservacionista do solo, enfatizando os 

problemas relacionados a essa temática e suas possíveis soluções. Após a abordagem 

foram selecionados alunos interessados em colaborar com o projeto e para serem 

multiplicadores desse conhecimento 

Foi inserido ao cotidiano desses alunos Aulas, Palestras e atividades práticas 

voltadas principalmente para a descoberta de cada um ao respectivo assunto. Os 

mesmos plantaram algumas plantas de cobertura como Feijão Guandú, Milheto, 
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Brachiarea, Mucuna, dentre outras, para analisar o seu desenvolvimento e 

importânciana erosão do solo juntamente com o manejo do mesmo. Com teoria 

encaixou-se também a prática que é uma das partes mais importantes, onde os alunos 

mais se interessam em participar. 

A compreensão do manejo conservacionista do solo foi avaliado aplicando-se o 

método que consiste na aplicação de um questionário sobre o assunto antes de ser 

abordado e um posterior a ser abordado, assim mede-se o conhecimento adquiridos 

pelos alunos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados foram bem animadores, pois conseguimos ampliar o conhecimento 

dos alunos na conservação do solo, ou seja, possibilitou significativamente os mesmos a 

aprender realmente na teoria e pratica o que é produzir e manejar um solo com 

sustentabilidade, evitando e prevenindo a erosão. 

No diagnóstico feito na escola, podemos observar a evolução dos alunos devido 

aos novos conhecimentos abordados como, praticas conservacionistas, seja edáfica, 

mecânica ou vegetativa, dentre outros assuntos de suma importância no projeto. 

A avaliação final dos alunos da EFAEM mostrou um acerto de 78% do 

questionário proposto sobre manejo conservacionista do solo. Nesse sentido, foi 

satisfatório o nível de aproveitamento do curso. O mesmo agora deve ser aplicado em 

outras escolas para promover o conhecimento sobre manejo conservacionista do solo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através dessa pesquisa, pode-se concluir que a EFAEM promove e estimula a 

organização, e principalmente, capacita os filhos de agricultores familiares de forma 

que, futuramente estes dêem continuidade às atividades, estimulando a vida no campo e 

produção sustentável e o progresso deste meio que representa a base da economia do 

nosso país. 

Diante dos fatos mencionados concluiu-se que com a falta de conhecimento, a 

erosão e o desgaste do solo nessas propriedades são alarmantes, tornando assim para 
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esses pequenos produtores um solo inútil, ocasionando muitas vezes até mesmo o 

abandono da área. 

Então, com o referente trabalho possibilitamos tal conhecimento de forma 

sucinta, auxiliando lhes e amenizando todos esses processos erosivos. Contudo 

conscientizamos e indicamos o melhor manejo, pois assim os alunos continuarão 

consequentemente produzindo sem agressão ao solo, podendo aproveitar toda área 

possível com sustentabilidade. 
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Resumo: 

 

O Piauí foi incluído no plano integrado de ações estratégicas (2011-2015) do Ministério 

da Saúde para eliminar geohelmintiases e esquistossomose, dentre outros, em regiões em que 

população está exposta a precárias condições de vida, de saneamento básico e condições 

higiene. Quando se encontram parasitadas as crianças apresentam dificuldades de aprendizado, 

anemia e até mesmo desnutrição. Este projeto teve por objetivo identificar as principais 

parasitoses que acometem crianças e adolescentes de escolas públicas de Teresina através da 

intervenção farmacêutica no diagnóstico laboratorial e conscientizá-las sobre as práticas de 

higiene como forma de prevenção. Os alunos de farmácia abordaram o tema através da 

apresentação de palestras durante os seis primeiros meses do projeto em todas as salas de aula 

das duas escolas públicas de Teresina localizadas no bairro Cristo Rei. Em cada sala de aula os 

alunos foram convidados a responder a um questionário e a realizar o exame parasitológico de 

fezes. Como resultados, das 125 estudantes que aceitaram responder ao questionário foi 

possível observar que 67% nunca fizeram um exame parasitológico, 64% não tem 

conhecimento de como esses exames são realizados; 91,2% sabem a importância desse tipo de 

exame; 85,6% não o fazem com frequência; 80,8% lavam as mãos antes de se alimentar; 87,2% 

costumam lavar as mãos após uso do banheiro; 43,2% levam a mão a boca; 69,6% costumam 

andar descalço; 34,4% vivem em áreas com esgoto a céu aberto, 88% tem água encanada e 

86,4% bebem agua filtrada em casa. Apenas 17 alunos aceitaram fazer o exame parasitológico 

e dois deles encontravam-se parasitados com Giardia lamblia e o outro com Enterobius 

vermicularis. Os casos positivos foram encaminhados ao posto de saúde do bairro para proceder 

com o tratamento. Assim, podemos concluir que ações como esta são importantes porque 

reforçam as boas práticas de higiene para evitar infecção e transmissão de protozoários e 

helmintos.  

Palavras-Chave: Parasitoses, Endemias, Higiene Pessoal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os nematoides são vermes geralmente filiformes que apresentam um dos mais bem 

sucedidos planos de organização funcional desenvolvido pela natureza. São responsáveis por 

diversas doenças parasitárias intestinais que acometem o homem e são causadas principalmente 

pelo Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiuria, Enterobios vermiculares e pelos 

ancilostomídeos. Esses helmintos, transmitidos por meio do solo, causam morbidade e, às 

vezes, até a morte, porque afetam a situação de nutrição e os processos cognitivos, podendo, 

inclusive, causar complicações que exigem intervenção cirúrgica, além de induzirem reações 

nos tecidos, especialmente granulomas. Além dos destes, alguns protozoários (organismos 

unicelulares) como Giardia lamblia, Entamoeba histolytica e Entamoeba coli são bastante 

encontrados em crianças (REY, 2008). 

Algumas pesquisas realizadas no Brasil estão relacionadas com o projeto 

apresentado como, por exemplo, o estudo realizado no estado do Rio de Janeiro, por Macedo 

et al. (1999), em crianças menores de dois anos mostrou que a prevalência de infecção por A. 

lumbricoides foi de 3,3% para os menores de um ano, 30,7% para as crianças com um ano de 

idade e 42,3% para as mães. Infecção com carga parasitária moderada/pesada foi observada em 

cerca de 38% das crianças com um ano de idade e 36,0% das mães. Esta pesquisa demonstra a 

importância da ascaridíase já no primeiro ano de vida e indicam a necessidade de 

aprofundamento na investigação desta parasitose na população materno-infantil. 

Gioia (1992) sugeriu a realização de exame parasitológico de rotina entre os pré-

escolares e a utilização de dados dos postos de atendimento primário nos inquéritos 

parasitológicos após avaliar 770 prontuários de um Centro de Saúde do Distrito de Sousas, 

Campinas, SP entre 1986 e 1990. Constatou 114 casos positivos (14,8%) para protozoários, 

helmintos ou comensais. Ascaris lumbricoides (48,2%) seguido de Giardia lamblia (30,7%), 

Trichuris trichiura (18,4%) e Enterobius vermicularis (9,6%) foram mais prevalentes na faixa 

etária dos pré-escolares. Os adultos, em maior número na amostra, apresentaram-se pouco 

parasitados.  

Cury et al. (1994) realizaram levantamento da prevalência da esquistossomose 

mansoni e de parasitoses intestinais em 20 escolas da área rural do município de Jaboticatubas, 
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Minas Gerais e observaram que 15,43% dos escolares apresentaram ovos de S. mansoni nas 

fezes, o que representou a parasitose de maior prevalência. Foram encontrados 13,76% de 

exames com a presença de G. lamblia; 12,89% de S. stercoralis; 11,13% de A. lumbricoides; 

9,96% de ancilostomideos; 9,57% de E. histolytica, tendo os outros parasitas apresentado 

prevalências inferiores às citadas. Os resultados encontrados mostram que a esquistossomose 

mansoni é um grave problema de saúde pública em Minas Gerais e que medidas na área do 

saneamento básico se fazem necessárias para controle da endemia. 

Gonçalves et al. (2011) ressaltou em sua pesquisa que as parasitoses intestinais 

ainda representam um problema de saúde pública, na região de Uberlância, Minas Gerais, 

especialmente entre as crianças e em áreas onde as condições socioeconômicas e educacionais 

são menos favoráveis.  Demonstrou que 29,3% delas estavam parasitadas por enteroparasitos 

ou comensais e 6,7% das crianças apresentaram poliparasitismo. Entre os protozoários, Giardia 

lamblia foi o mais prevalente, enquanto Hymenolepis nana foi mais frequente dentre os 

helmintos. 

O Piauí foi incluído, pelo ministério da saúde em 2011, em um plano integrado de 

ações estratégicas (2011 – 2015) para eliminação de, dentre outros, esquistossomose e para 

controle das geohelmintíases em áreas endêmicas. Fez-se necessário porque estas parasitoses 

são doenças negligenciadas e relacionadas à pobreza, que tendem a coexistir em áreas em que 

a população apresenta precárias condições de vida (MINISTERIO DA SAÚDE, 2012). Esta 

iniciativa do MS ressalta a importância do projeto apresentado porque irá contribuir com o 

diagnóstico destas parasitoses e conscientização da população envolvida para a importância das 

boas condições de higiene.  

As pesquisas científicas elencadas demonstram a importância deste tema, por ser 

um problema de saúde pública presente em todo Brasil. A diferença entre os estados estaria na 

parasitose que predomina em cada um, uma consequência das condições climáticas, 

saneamento básico e as práticas de higiene da população.  A conscientização da população pode 

contribuir para a redução das parasitoses ao por em prática a higiene dos alimentos, lavar as 

mãos com maior frequência, por exemplo. 

Os alunos de Farmácia adquiriram experiência profissional significativa em 

Parasitologia Clínica, um dos setores de atuação do farmacêutico nas Análises Clínicas. O 

projeto também irá contribuir para as aulas práticas dos alunos matriculados na disciplina 
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porque sempre terão amostras de fezes para realizar o exame; hoje enfrentamos esta dificuldade, 

ausência de amostras parasitológicas.  

 

MÉTODOS 

Escolas públicas de Teresina 

A Unidade Escolar Lucídio Portela e a Escola Municipal Simões Filho participaram 

do projeto, tendo seus alunos matriculados de 8 a 16 anos de idade.  

 

Palestras para apresentação do projeto  

Palestras iniciais foram ministradas, semanalmente, em cada sala de aula sobre as 

diversas parasitoses, suas formas de transmissão e principais manifestações clínicas. Em 

seguida foram convidados 10 alunos a participarem do projeto, os quais levaram suas amostras 

de fezes e de pelo menos um de seus familiares, desde que morem na mesma casa, as mães 

foram as mais indicadas para fornecer a amostra. 

 

Exame parasitológico 

Os alunos de farmácia realizaram exame parasitológico pelos métodos de rotina 

Hoffmann, Pons e Janer e Centrifugação nas instalações do curso de farmácia. 

 

Palestras sobre boas práticas de higiene, Programa Saúde na Escola (PSE) e Programa de Saúde 

da Família (PSF) 

Após a realização do exame parasitológico, o laudo foi entregue às mães dos alunos 

e os casos positivos foram aconselhados a solicitar atendimento no posto de saúde mais próximo 

(PSF). O Programa de Saúde na Escola foi avisado para prestar consulta médica na escola 

quando necessário, após realização dos exames. Foram realizadas palestras sobre boas práticas 

de higiene, ressaltando as formas de transmissão das diversas parasitoses e as consequências 

destas infecções para a vida escolar. 

 

Banco (estoque) de amostras parasitológicas  
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Após processamento das amostras parasitológicas dos alunos das escolas, os 

parasitas foram identificados e conservados em formaldeído a 10% para que fossem utilizados 

nas aulas práticas dos alunos da graduação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os dados obtidos por meio de questionário ficou evidenciado que 67% das 125 

crianças que responderam ao questionário nunca fizeram um exame parasitológico, 64% dessas 

crianças não tem conhecimento de como esses exames são feitos; 91,2% sabem dizer a 

importância desse tipo de exame; 85,6% não o fazem com frequência; 80,8% lavam as mão 

antes de se alimentar; 87,2% costumam lavar as mãos após uso do banheiro; 43,2% levam a 

mão a boca; 69,6% costumam andar descalço; 34,4% vivem em áreas com esgoto a céu aberto, 

88% tem água encanada e 86,4% bebem agua filtrada em casa. 

O diagnóstico da maioria das infecções parasitárias intestinais ainda se baseia no 

exame de material fecal. Embora exista uma tendência na aplicação de técnicas de 

imunodiagnóstico, tais como a detecção de antígenos fecais por imunoensaios estes são mais 

aplicáveis na investigação e não na prática diária do diagnóstico nos laboratórios de análises 

clínicas, pois sua relação custo-benefício não justifica seu emprego. Em consonância, as 

técnicas de diagnóstico coproparasitológico são as mais utilizadas em programas de controle de 

parasitas intestinais por seu baixo custo, simplicidade e sensibilidade (NÚÑEZ; GINORIO; 

FINLAY, 1997). Ressalta-se que apenas após a realização desse exame e a confirmação da 

parasitose é que se deve iniciar o tratamento antiparasitário adequado. 

As parasitoses intestinais são frequentes em nosso meio, sendo indicativos de 

condições sócio-econômico-culturais inadequadas das populações, principalmente entre 

crianças da faixa etária dos 10 anos ou mais e em pré-escolares, cujos hábitos de higiene e saúde 

não estão suficientemente consolidados. Dessa forma, é de fundamental importância que, além 

da orientação sobre higiene, o ambiente social e cultural dessas crianças propicie as condições 

básicas de saúde para uma vida saudável e produtiva (COELHO et al, 1999). 

É possível observar que projetos que abordam este tema são importantes para 

reforçar as boas práticas de higiene. Espera-se que as inciativas promotoras de educação em 

saúde possam contribuir para a diminuição dos casos de infecções e complicações ocasionados 
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pelos parasitas. Contribuindo também para a melhoria da qualidade de vida e a conscientização 

da população, fazendo com que a comunidade se insira como parte responsável na preservação 

da saúde coletiva de seu bairro.  

Dentre os 125 alunos participantes, apenas 17 tiveram suas amostras coletadas e 

analisadas. Dos 17 alunos, apenas 2 estavam parasitados. Sendo um deles com Giardia lamblia 

e o outro com Enterobius vermicularis. Os Laudos com os resultados foram entregues a 

coordenação da escola com a orientação de serem repassados apenas aos responsáveis pelos 

alunos. 

As crianças e adolescentes foram escolhidas para o projeto porque são as mais 

acometidas, os mais vulneráveis, um importante grupo de risco para as infecções por 

geohelmintos e protozoários como Giardia Lamblia, por exemplo, por estar em um período de 

crescimento físico intenso, rápido metabolismo e com maiores necessidades nutricionais, que, 

se não satisfeitas adequadamente, as torna mais susceptíveis. Além disso, por estarem em um 

período de aprendizagem intensa, sabe-se do impacto negativo da infecção sobre as tarefas 

cognitivas e, ainda, pela contínua exposição ao solo e à água contaminados, muitas sem 

conscientização sobre a necessidade de uma boa higiene pessoal (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2012). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com esse trabalho foi possível atestar que a educação em saúde e o diagnostico 

parasitológico, pelo menos duas vezes ao ano, são importantes e efetivos como medidas 

profiláticas na prevenção às parasitoses. A implementação de programas de saúde e 

infraestrutura sanitária também são fundamentais para a redução da prevalência das doenças 

parasitárias. Assim como, mudanças comportamentais devem ser buscadas, não só pela 

melhoria da infraestrutura sanitária, mas principalmente através do esclarecimento e 

informação da população escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

IV SEMEX 306



Intervenção farmacêutica em diagnostico laboratorial e monitoramento de parasitoses em crianças e adolescentes 

de escolas públicas de Teresina 

1-Graduando em farmácia pela Universidade Federal do Piaui. 

2-Professora do Curso de Farmácia pela Universidade Federal do Piauí e Coordenadora do projeto.   

É importante salientar que a descentralização do sistema de saúde, e a formação 

adequada de equipes para atuar no município e nas comunidades endêmicas bem como o 

envolvimento total da população são fatores importantes e indispensáveis para se alcançar 

resultados eficazes e duradouros em relação ao tratamento e prevenção das parasitoses 

humanas. 
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RESUMO 

Objetivou-se desenvolver atividades de educação em saúde sobre e qualidade de vida 

(doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, gênero, drogas ilícitas, 

tabagismo e alcoolismo) com universitários dos primeiros semestres dos nove cursos de 

graduação da UFPI/Picos. O projeto se desenvolve desde março de 2014 e irá até fevereiro de 

2016, através da prática de educação em saúde em salas de aula da UFPI campus de Picos, 

com universitários dos primeiros semestres dos noves cursos de graduação (enfermagem, 

nutrição, biologia, administração, pedagogia, letras, sistema de informação, história, 

matemática). Os participantes serão divididos em grupos e cada um destes participará de 

oficinas. Estas serão conduzidas através da realização de exercícios participativos, entrega de 

materiais educativos como cartilhas e/ou folhetos de construções coletivas. Antes e após as 

oficinas serão usados testes para avaliar o ganho de conhecimento adquirido nas oficinas. A 

amostra foi composta por 66 universitários. A coleta ocorreu durante os meses de maio a 

out./2014, através da aplicação de um formulário contendo dados socioeconômicos, estilo de 

vida, medida da Circunferência Abdominal (CA), medida da Pressão Arterial (PA) e um 

questionário de pré e pós-teste, aplicado em três encontros, após a implementação da 

estratégia educativa. Utilizou-se ainda um questionário para medir o conhecimento dos 

universitários sobre a temática discutida. O desenvolvimento do estudo atendeu as normas 

nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos e foi aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Piauí – UFPI. reconhecido pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) possuindo aprovação pelo 

Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética sob o Protocolo nº 0408.0.045.000-11. 

Assim, a educação em saúde com a finalidade de promover é bastante válida, pois estes 

encontros favorecem um melhor aprendizado ao individuo, aumentando dessa forma o nível 

de conhecimento, além de ser uma importante ferramenta no processo de conscientização de 

todos. 

 

Palavras-chave:
 
Síndrome x Metabólica. Educação em Saúde. Universitários. Conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

Em virtude da globalização de diversos problemas de saúde, as ações de educação 

em saúde e promoção da saúde internacional vêm sofrendo um impacto crescente a fim de que 

competências, habilidades e atitudes sejam disseminadas no enfrentamento de problemas de 
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saúde mundial como HIV/Aids, malária, SM, doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2. 

A prevalência de síndrome metabólica (SM) relacionada a sobrepeso, hipertensão 

e diabetes cresce drasticamente nos últimos anos, instigada por um novo estilo de vida que 

favorece o crescimento de um comportamento sedentário e a obtenção mais fácil aos 

alimentos ricos em calorias. O ritmo de vida da sociedade contemporânea, o consumismo, a 

pouca atividade física, o stress e a curiosidade levam cada vez mais o individuo a uma 

situação de vulnerabilidade frente às doenças crônicas não transmissíveis, dessa forma, faz-se 

importante o uso de estratégias educativas na intenção de advertir as pessoas deste mal.  

Dessa forma, SM pode ser definida como um conjunto de fatores, como a 

obesidade central, hiperglicemia, hipertensão arterial e dislipidemia, em indivíduos obesos, ou 

acima do peso, em associação a insulinoresistência. 

O impacto socioeconômico da SM tem estimulado bastante à mudança do modelo 

de saúde, onde deixa de ser curativista para tornar-se um modelo voltado a ações de 

prevenção e promoção da saúde. Assim, a Educação em Saúde (ES) vem contribuindo para a 

capacitação dos indivíduos, e constitui uma ferramenta importante para a redução de custos 

aos serviços de saúde, além do mais, essas ações contribuem para melhorar as condições do 

indivíduo, do espaço onde ele reside e dos profissionais envolvidos no processo.  

Nesse contexto, a SM se tornou um dos grandes desafios da saúde pública na 

atualidade. Normalmente é considerada uma condição existente em adultos, porém a sua 

ocorrência em adultos jovens tem sido cada vez mais comum, sobretudo nos que se encontram 

acima do peso e que possam apresentar Resistência Insulínica (RI), independentemente dos 

critérios ou definição utilizados (I DIRETRIZ DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA 

SÍNDROME METABÓLICA, 2005). 

No Brasil, uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), do Ministério da Saúde (MS), 

revela que 51% da população brasileira estão acima do peso. Dados inéditos do MS revelam 

que, pela primeira vez, o percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade 

da população brasileira. A pesquisa Vigitel (2012), mostra que 51% da população acima de 18 

anos estão acima do peso ideal.  

Com a prevalência global da SM, faz-se importante o uso de meios para 

minimizar a exposição de adultos jovens a essa síndrome, pois estudos apontam que intervir 

na população com SM, melhora os parâmetros bioquímicos e biofísicos. Por isso, deve-se 

buscar conhecer se as estratégias educativas tem realmente um efeito significativo no auxílio 
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ao controle das DCNT e no desenvolvimento da SM. Essas atividades tem a intenção de 

capacitar os universitários e orientá-los a praticar hábitos mais saudáveis. Assim, acredita-se 

que a educação em saúde é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde, pois 

aumenta o nível de conhecimento e autonomia dos indivíduos através do acesso a informação 

(COUTO et al., 2013). 

Diante disso, é inegável dizer que a ES é uma importante ferramenta no processo 

de conscientização individual e coletiva, de responsabilidade e direito à saúde.  Dessa 

maneira, o estudo buscou promover encontros com o objetivo de aprimorar o conhecimento 

dos participantes acerca da temática. 

 

MÉTODO 

 

O projeto encontra-se em desenvolvimento através da prática de educação em 

saúde em sala de aula da UFPI campus de Picos, com universitários dos primeiros semestres 

dos noves cursos de graduação (enfermagem, nutrição, biologia, administração, pedagogia, 

letras, sistema de informação, história, matemática). Os acadêmicos de enfermagem e nutrição 

já participaram. 

As atividades estão sendo desenvolvidas no cenário descrito acima, de 2014 e irá 

até fevereiro de 2016. Os participantes estão sendo divididos em grupos e cada um destes 

participou de oficinas sobre o tema: doenças crônicas/Síndrome metabólica. Estas são 

conduzidas através da realização de exercícios participativos, entrega de materiais educativos 

como cartilhas e/ou folhetos de construções coletivas. Antes e após as oficinas são usados 

testes para avaliar o ganho de conhecimento adquirido nas oficinas. O desenvolvimento do 

projeto obedece os princípios éticos da livre participação e da livre escolha dos indivíduos, 

respeitando-se diferenças sociais, culturais ou religiosas.  

Conta com o apoio do PET Conexão de Saberes/UFPI/Picos e com os bolsistas 

PIBIC/ICV. Além de acadêmicos do curso de Enfermagem da UESPI que também farão parte 

destes encontros ora como participantes, ora na construção das oficinas. 

Participaram também membros do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva para que 

os dados tenham interação com a pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo em questão até o momento 66 universitários de ambos os 

sexos, sendo 40,9% homens e 59,0% mulheres. A faixa etária dos participantes está 

compreendida entre 18 e 40 anos, com média de 29 anos. 69,3% se auto referiu da cor parda e 

30,6% se auto referiu branca. Para a situação laboral, obteve-se 72,7% que apenas estudam, 

90,9% são solteiros e 86,3% foram denominados na classe C2. Um percentual de 31,8% dos 

universitários reside com os pais. 

Fazendo-se a análise dos dados obtidos no pré-teste (antes da intervenção), foi 

possível observar que: 6,0% dos universitários possuíam nenhum conhecimento; 16,6%, bom 

conhecimento; 57,5%, mais que bom conhecimento; e, 15,1%, muito bom conhecimento 

sobre o tema discutido. 

Em relação aos dados obtidos no pós-teste imediato (seguido das três 

intervenções), a distribuição do nível de conhecimento foi a seguinte: 12,1%, bom 

conhecimento; 54,5%, mais que bom conhecimento; e, 33,3%, muito bom conhecimento.  

Assim, observou-se com o pós-teste que o nível de conhecimento dos 

universitários obteve uma melhora em seu resultado de muito bom conhecimento, onde houve 

um aumento de 18,2% em sua aprendizagem sobre Síndrome Metabólica. 

No concernente ao nível de conhecimento dos universitários sobre a SM, os 

resultados mostraram diferenças entre as avaliações realizadas antes das intervenções (pré-

teste) e na avaliação feita após a educação (pós-teste). 

O exagero de bebidas alcoólicas associadas ao cigarro também são fatores que 

contribuem para o desenvolvimento e agravo de muitas patologias. Assim, notou-se que o 

consumo de álcool em sua maioria se deu na zona I de baixo risco (81,8%) seguido da zona II, 

que é considerada de médio risco (16,6%). A predominância de não fumantes foi de (87,8%), 

e fumantes (9,0%).  

No que diz respeito ao uso de bebida alcoólica foi significativo em 41 (34,2%) 

dos estudantes. Observa-se que o perfil ao uso de tabaco reduzido e aumentado no de álcool 

são parecidos com a esta pesquisa.  

Analisando as variáveis da Síndrome Metabólica, encontrou-se para 

circunferência abdominal um valor normal em 92,4% dos casos, contra 9,0% no valor 

elevado. 
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Os níveis pressóricos encontrados neste estudo foram ótima (50%), normal 

(42,4%) e limítrofe (7,5%). Não foram encontrados resultados de pré-hipertensão ou 

hipertensão arterial sistêmica. 

Este estudo volta-se para a identificação do conhecimento dos estudantes a 

respeito dos componentes e consequências da Síndrome Metabólica no organismo, 

identificando a sua frequência e comparando o conhecimento destes, antes e depois da 

estratégia educativa. Essa relação foi associada às variáveis socioeconômicas, ao estilo de 

vida, como prática de exercício físico, consumo de bebidas alcoólicas, ao tabagismo e aos 

demais componentes da Síndrome. 

A apresentação dos fatores de risco cardiovasculares associados ao estilo de vida 

dos indivíduos pode resultar no surgimento de complicações interligadas às dislipidemias. 

Identificar tais modificações em âmbito acadêmico é de grande interesse para a comunidade 

cientifica, na intenção de disseminar informações e alertar os possíveis problemas de saúde 

pública ainda não esclarecidos ou estudados. 

Cabe ressaltar também que no Brasil, segundo o senso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2010), a faixa etária predominante de jovens está entre 18-24 

anos, e cursando o ensino superior passou de 6,7% para 13,9%. Nesta etapa da vida é comum 

alguns jovens adotarem um comportamento sedentário. O baixo nível de atividade física 

continua sendo fator determinante para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados levantados neste trabalho, evidenciou a necessidade de 

ampliar os estudos sobre essa patologia para averiguar sobre sua ocorrência nas diversas 

populações, culturas e meios sociais. Assim, neste estudo o foco principal é o conhecimento 

dos universitários a respeito da Síndrome Metabólica e seus componentes, no intuito de 

alertar e evitar um possível adoecimento cardiometabólico no futuro. 

Os dados demonstram que a população estudada apresenta em maioria a Pressão 

Arterial, a Circunferência Abdominal e o Índice de Massa Corporal, normais e favoráveis a 

sua qualidade de vida. Contudo é preciso haver um estudo mais aprofundado no que tange o 

estilo de vida ligados principalmente à pratica de atividades físicas. 

Portanto há uma necessidade de concentrar esforços para que as intervenções 

educativas sejam cada vez mais bem sucedidas, pois estas são ferramentas eficazes para 
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ampliar o conhecimento da população acerca da sua responsabilidade com a própria saúde na 

promoção de um estilo de vida mais saudável. Dessa maneira, sugere-se que sejam realizados 

outros estudos, com a mesma temática e público, no objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre as intervenções educativas e seus resultados e uma maior atenção nos que fazem o setor 

da saúde, com especial atenção para a enfermagem, por atuar mais próxima da população em 

geral, carregando a responsabilidade de promover a saúde, principalmente na prevenção do 

surgimento de problemas cardiometabólicos. 
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RESUMO: O solo é o corpo dinâmico resultante da interação dos diversos fatores e 

processos pedogenéticos, assim a variabilidade em um desses fatores ou processos 

resulta na formação de solos com atributos ou propriedades peculiares. Dessa forma o 

presente trabalho teve como objetivo gerar conhecimento sobre SIG para caracterização 

de classes e usos de solos com os alunos da EFAEM para utilizar o manejo 

conservacionista da propriedade rural do aluno e da própria escola. Os alunos da 

EFAEM foram abordados com a temática do projeto através de palestras sobre SIG e 

sobre manejo conservacionista do solo. Os alunos aprenderam como utilizar GPS para 

se obter a localização de uma determinada área desejada como a localização da escola e 

até mesmos das propriedades e montar seu próprio mapa.  Os mesmo aprenderam a 

importância de manejar o solo de forma correta. 

 PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Agricultor familiar e Sistema de Informações 

Geográfica. 

 

INTRODUÇÃO  

O levantamento de solos é um dos ramos da pedologia com realização de várias 

avaliações, como, potencial para fins agrícolas, planejamentos urbanos, projetos de 

assentamentos rurais, de irrigação e drenagem, avaliação para desapropriação, além de 

ser útil em outras ciências básicas, como fitogeografia, geologia e arqueologia 

(LARACH, 1983). 

Dessa forma, e de extrema importância onde visa caracterização morfológica, 

físicas, químicas e ambientais correlacionadas com os fatores climáticos e topográficos, 

e estudos que caracterizem as diferentes unidades de solo e assim dar base ao 

planejamento do uso sustentável desses solos (IBGE, 2007).   

O solo quando manejado incorretamente pode degradar todo ecossistema, com 

isso pode afetar os seus processos de transformações físicas, químicas e biológicas, 

assim prejudicando o agroecossistemas, com base nessas informações o manejo 

inadequado causa a de degradação do solo implica em riscos ambientais com impacto 

negativo para as comunidades rurais e repercussão no meio urbano, por causa do mal 
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uso do solo alguns autores enfatizam a importância do levantamento  do uso da terra 

para amenizar os efeitos do uso e ocupação desordenados do solo (MIGUEL, 2010). 

A capacidade de uso visa o aproveitamento das condições do solo com um 

mínimo de perdas, baseando-se num detalhamento expressivo dos fatores que possam 

influenciar a estruturação e composição deste meio, tais como relevo, erosão, solo, 

clima, entre outros; tornando-se mais confiáveis as bases para planejamento de uso 

racional (MIGUEL, 2010). 

O uso adequado da terra é um dos requisitos para a proteção dos recursos 

naturais e o exercício da agricultura sustentável (LEPSCH et al., 1991). Usar a terra de 

forma adequada implica em sua exploração observando sua capacidade de sustentação 

de sistemas agrícolas que possam proporcionar benefícios às gerações atuais, mas 

também conservando esses recursos para as gerações futuras (LEPSCH et al., 1991).  

Com o uso de técnicas de sensoriamento remoto associadas a análises em ambientes 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), surge uma nova perspectiva no estudo 

com a possibilidade de se trabalhar as relações entre os elementos da paisagem, 

utilizando esses fatores de forma especializada (FERNANDES et al., 2012). Com base 

neste contexto a partir dos dados contidos nos mapas pedológicos podem ser realizados 

trabalhos interpretativos distintos, como, planejamento do uso da terra para fins 

agrícola, pecuário e florestal; planejamento de recuperação de áreas degradadas; traçado 

e localização de estradas; demarcação de corredores ecológicos; dentre outros 

(MARQUES, 2006). Neste trabalho objetivou-se em realizar o levantamento das classes 

e usos de solos na Escola Familiar Agrícola de Eliseu Martins (EFAEM) e em 

propriedades da região na Região Sul do Piauí, juntamente com os alunos da EFAEM. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Familiar Agrícola de Eliseu Martins no 

município de Eliseu Martins, Piauí. Inicialmente o projeto foi apresentado aos alunos do 

curso técnico em agropecuária e aos professores da EFAEM para que todos tenham 

conhecimento do mesmo, em seguida alunos foram abordados com a temática do 

projeto, através de palestras sobre SIG, manejo conservacionista do solo e por um 

treinamento pratico. Os alunos indicaram 14 propriedades familiares rurais, onde o 

projeto foi aplicado apenas na EFAEM e em 4 propriedades, isto por falta de recursos 

financeiros.  
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Os alunos e a direção da EFAEM escolheram as propriedades que necessitou deste 

levantamento das classes e uso do solo para auxiliar na conservação do solo.  Os alunos 

acompanharam as coletas dos pontos geográficas de cada propriedade e aprenderam 

utilizar um aparelho de  GSP (Globo positoing Sistem). Após a coleta dos dados, 

realizou a espacialização dos dados no programa Track Maker, onde se criou uma mapa 

cartográfico da EFAEM e das quatros propriedades, e depois realizou-se a integração 

com o Google Earth, mostrando exatamente a localização das fazendas e EFAEM. 

Todas as etapas foram desenvolvidas juntamente com os alunos da EFAEM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 De acordo com abordagem de ensino aos alunos da escola Família Agrícola de 

Eliseu Martins sobre o levantamento, conservação e o uso adequado do solo, foi notório 

que os mesmo não tinham conhecimento para manejar o solo corretamente. A partir 

disto, os graduandos do Campus Professora Cinobelina Elvas - UFPI ministraram aulas 

teóricas para sanar a falta deste conhecimento sobre manejo do solo. 

Na parte pratica, os alunos aprenderam os princípios do GPS e como usa-lo para 

se obter os vértices das áreas trabalhadas. 

Foram levados os alunos os mapas de solos e declividade do município de Eliseu 

Martins para os mesmos terem conhecimentos das classes de solo e da declividade. Os 

valores expressos foram: 5380,90 km² com predominância de Latossolos Amarelos, 

2074,71 km² de Neossolos Flúvicos e 861,14 km² de Neossolos Litólicos. Já a 

declividade predominante é o relevo suave ondulado com área de 447,68 km² seguido 

de relevo plano 267,20 km², ondulado 250,50 km² e montanhoso com área pequena de 

66,99 km², por meio destas informações avaliou-se as condições do solo e relevo para 

implantação agrícola do seu município,  

 

CONCLUSÕES  

Os alunos da Escola Família Agrícola de Eliseu Martins, Piauí, aprenderam a 

essência e a importância de manejar o solo corretamente, e classes de solo existe no 

município.  

O alunos tiveram noções básicas de mapeamento e levantamento dos solos para 

aplicar esses conhecimentos no planejamento de atividades agrícolas em pequenas 

propriedades rurais. 
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 O projeto foi de fundamental importância pelo fato da interação adquirida entre 

a Universidade Federal do Piauí e a Escola Familiar Agrícola de Eliseu Martins, onde 

todos os envolvidos no projeto ganharam e trocaram experiências de vidas. 
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Resumo 

 

 Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento florístico das algas 

marinhas ocorrentes na Praia do Coqueiro/PI, em de maio de 2014, em função dos aspectos 

taxonômicos, biomassa e percentual de cobertura algal. As algas foram coletadas 

manualmente no período de baixa-mar (maré de sizígia), no período esse identificado. Para 

avaliação da frequência de ocorrências das algas coletadas, foram plotados, aleatoriamente, 

transectos de 3 m x 2m (6m
2
), no interior do qual se estabeleceu cinco (05) pontos 

casualizados de coleta.  Foram identificados 20 (vinte) taxa sendo 13 (treze) pertencentes ao 

Filo Rhodophyta, 04 (quatro) ao Filo Phaeophyta e 03 (três) Chlorophyta. Apesar de a maior 

diversidade ter sido apresentada por espécies de algas vermelhas, a biomassa foi maior para a 

espécie parda Sargassum vulgare com 166,0 g m
-2 

o que representou
 
59,39 % de cobertura. Os 

resultados indicaram baixa diversidade algal na Praia do Coqueiro/PI, notadamente se 

comparados com outros estudos realizados na costa brasileira (Széchy et al., 2005 e Reis, 

2009). 

 

Palavras-chave: Diversidade. Macroalgas. Taxonomia. 

 

Introdução 

 

O Estado do Piauí apresenta uma flora marinha muito diversificada, com uma grande 

variedade de espécies que se distribuem ao longo do seu litoral, formando bancos algais nos 

municípios de Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia (COSTA et al 2011). No meio 

aquático a alga tem um papel importante que é a manutenção do equilíbrio biológico.  
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Para Oliveira (2001) a riqueza de algas é um objeto de estudo ecológico importante já 

que estas desempenham um papel fundamental na manutenção de mares e oceanos, e estão 

correlacionadas com a diversidade de organismos marinhos. Osse (1995) comenta que uma 

solução para o monitoramento das comunidades de macroalgas bentônicas seria a realização 

de estudos descritivos da estrutura e da dinâmica das comunidades, antes destas sofrerem 

qualquer tipo de impacto, de modo a viabilizar a comparação de uma situação prévia com 

aquelas futuras 

 A presente pesquisa objetivou realizar um levantamento florístico das algas marinhas 

ocorrentes na Praia do Coqueiro/PI, em de maio de 2014, em função dos aspectos 

taxonômicos, biomassa e percentual de cobertura algal.  

 

Materiais e Métodos 

 

As algas foram coletadas manualmente no período de baixa-mar (maré de sizígia) na 

Praia do Coqueiro/PI, período esse identificado pelas informações constantes na tabua de 

marés publicada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha e com o 

uso de GPS. Para avaliação da frequência de ocorrências das algas coletadas, foram plotados, 

aleatoriamente, transectos de 3 m x 2m (6m
2
), no interior do qual se estabeleceu cinco (05) 

pontos casualizados de coleta.  

As algas coletadas foram acondicionadas em sacos de polietileno etiquetados e 

encaminhados ao Laboratório de Tecnologia do Pescado/UFPI. Para o cálculo da área do 

transecto foi adequada à fórmula idealizada para um retângulo (base x altura) e o cálculo da 

biomassa (g m
-2

) foi utilizado o quociente entre o peso úmido algal (g) e a área estipulada pelo 

transecto (m
2
).  

A avaliação do percentual de cobertura (%) das algas coletadas foi realizada em 

função da biomassa, usando-se regra de três simples. Para a identificação das espécies algais 

teve-se como apoio os trabalhos de Joly (1965) e Coto (2007).  

 

Resultados e Discussão 
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Foram identificados 20 (vinte) taxa sendo 13 (treze) pertencentes ao Filo Rhodophyta, 

04 (quatro) ao Filo Phaeophyta e 03 (três) Chlorophyta. Apesar de a maior diversidade ter 

sido apresentada por espécies de algas vermelhas, a biomassa foi maior para a espécie parda 

Sargassum vulgare com 166,0 g m
-2 

o que representou
 
59,39 % de cobertura.  

Espécies como Hypnea musciformis (103,67 g m
-2

) e Padina gymnospora (92,83 g m
-

2
), revelaram expressivos percentuais de cobertura, com valores respectivos de 43,16 % e 

33,21 %.  No entanto o menor índice de biomassa foi reportado para Gracilaria sp. 27,23 g m
-

2 
representando 4,72 % de cobertura.  

A espécie Cladophora prolifera apesar de indicar baixos valores de biomassa (29,17 g 

m
-2

) esteve presente com maior frequência na área estipulada de coleta, revelando 49,58 % de 

cobertura. 

 

Conclusão 

 

Os resultados desta pesquisa indicaram baixa diversidade algal na Praia do 

Coqueiro/PI, notadamente se comparados com outros estudos realizados na costa brasileira 

(Széchy et al., 2005 e Reis, 2009). No entanto como a presente pesquisa proporcionou um 

estudo focado em uma metodologia quantitativa, os resultados podem ser condizentes com os 

autores no tocante a prevalência de espécies de algas vermelhas no litoral brasileiro, levando-

se sempre em conta as diferenças ambientais de coleta e metodológicas aplicadas. 
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RESUMO 
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência que tem como objetivo expor as atividades 

desenvolvidas pelas estagiárias de Psicologia no Projeto de Extensão Cursinho Popular Evandro Lins e Silva. 

Dentre as atividades desenvolvidas está a aplicação do EMEP (Escala de Maturidade para a Escolha 

Profissional) a fim de verificar o nível maturacional de tomada de decisão profissional dos jovens pertencentes 

ao projeto de extensão. Participaram do presente trabalho 80 estudantes do Cursinho Popular Evandro Lins e 

Silva na faixa etária de 16 a 28 anos de idade de ambos os sexos.  A aplicação da escala deu-se de forma coletiva 

contando coma presença de uma Psicóloga responsável pela supervisão da atividade, visto a necessidade de 

supervisão das alunas. Explicitados as instruções, a aplicação durou em média 30 minutos. Como resultados, 

pode-se observar a falta de independência na escolha profissional, sendo por vezes influenciada por familiares, a 

exemplificar os pais. Constatou-se, conjuntamente, a falta de conhecimento da realidadeprofissional somada a 

insuficiência do autoconhecimento. Tais premissas demonstram a fragilidade da escolha profissional e impedem 

a tomada de uma decisão de cunho mais consciente e maduro. Com base nos resultados, busca-se, a partir disso, 

traçar estratégias e atividades que trabalhem tais elementos e que ajudem os jovens em sua escolha profissional 

da melhor maneira possível.  

 
 

Palavras-chave: Jovens. Maturidade. Escolha Profissional. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que atualmente o trabalho é valorizado de forma nítida pela sociedade, pois 

promove tanto retorno financeiro quanto moral (RIZZO; CHAMON, 2011).  Torna-se atrativo 

não só pela renda que oferece, mas também pela possibilidade de realização pessoal, 

aquisição de status e estabelecimento de contatos com outras pessoas (KUBO; GOLVÊA, 

2012). Dessa forma, o trabalho, bem como, a escolha profissional traz consigo um peso 

quanto ao futuro e os rumos que levam a vida dos sujeitos. Porquanto, é a escolha profissional 

uma decisão de caráter decisório e de muita importância para os indivíduos e, principalmente, 

para os jovens que cada vez mais devem tomar essa decisão mais cedo.  

Nesse sentido a escolha de uma profissão se constitui como um importante aspecto 

do desenvolvimento, uma vez que, os jovens estão sendo estimulados/cobrados a escolher 

uma profissão cada vez mais cedo, em geral, essa decisão ocorre ainda na adolescência, uma 

etapa da vida marcada por profundas transformações (JUNQUEIRA, 2010). A partir de 

questões como estas, indaga-se: é possível em uma fase de tantas incertezas tomar uma 

decisão tão importante de forma madura? Com base nisso, procurar-se-á identificar que 

                                                           
1
Cursinho Popular Evandro Lins e Silva – Projeto de Extensão UFPI-Campus de Parnaíba.  

2
Graduanda do curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí – UFPI. 

3
Graduanda do curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
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aspectos e dimensões subjetivas os jovens tomam para si na busca pela acertada decisão na 

hora da escolha profissional.   

Assim sendo o presente trabalho, estruturado como um relato de experiência tem 

como objetivo expor as atividades que foram realizadas por acadêmicos de Psicologia no 

Projeto de Extensão “Cursinho Popular Evandro Lins e Silva”. O referido preparatório Pré-

Enem, nasceu de uma proposta inicial de transformação social e da realidade local, a partir do 

engajamento de jovens estudantes da Universidade Federal do Piauí preocupados com a 

educação e a sociedade no Brasil.  

O projeto possui enquanto público alvo estudantes da Rede Pública de Ensino que 

tenham o Ensino Médio (antigo 2º Grau) ou que esteja em fase de conclusão. Desde que 

surgiu em 2004, o mesmo vem ganhando novas formas, na medida em que o processo de 

entrada na universidade passou por mudanças em virtude da adoção do Enem como porta de 

inserção nas instituições de ensino superior.  

O Cursinho Popular Evandro Lins e Silva é organizado pelos docentes do 

departamento de Ciências Econômicas da referida instituição e executado por jovens 

extensionistas da UFPI oriundos dos cursos de Administração, Biologia, Ciências 

Econômicas, Pedagogia e Psicologia.  

O preparatório, enquanto projeto, possui como escopo contribuir para a entrada de 

jovens da Rede Pública de Ensino ao Ensino Superior contribuindo para uma formação 

cidadã. Somado a isso, procura criar um espaço de reflexão e sistematização de estratégia de 

enfrentamento das grandes questões pelos estudantes para a resolução de desafios.  

As metas do projeto é criar referenciais no município em termos de oportunidades 

sócio educacionais pautando-se numa formação profissional qualificada. Alcançar percentuais 

satisfatórios de ingresso de alunos participantes do projeto em instituições de ensino superior, 

técnico e/ou concursos. E por fim, funcionar enquanto espaço de execução de atividades e 

metodologias estimulando e exercitando o trabalho coletivo.  

 

2 METODOLOGIA 

Participaram do presente trabalho, 80 estudantes do Cursinho Popular Evandro Lins 

e Silva, alunos entre 16 e 28 anos de idade, de ambos os sexos. Utilizou-se como intrumento a 

Escala para Maturidade de Escolha Profissional (EMEP). A aplicação deu-se de forma 
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coletiva.As academicas contaram com a presença de uma Psicóloga responsável pela 

supervisão da atividade, visto que estudantes de Psicologia só são habilitados a desevolverem 

este tipo de atividade quando supervisionados por profissional graduado e com registro no 

Conselho responsável. De inicio os respondentes receberam instruções sobre o teste e seus 

objetivos. Foram necessários, em média, 30 minutos para que os alunos pudessem repondê-lo. 

Vale ressaltar que a aplicação se deu em dois dias, devido à quantidade considerável de 

alunos faltosos no primeiro dia de aplicação. Passado esse momento inicial de aplicação às 

acadêmicas juntamente com a supervisora passaram a etapa de correção dos testes. Terminado 

o processo de correção foi possível organizar uma devolutiva para que os alunos pudessem 

tomar conhecimento dos resultados.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÔES 

Os jovens geralmente são pressionados a exercerem uma determinada atividade 

profissional, estudar e/ou trabalhar depende de vários fatores e especialmente da situação 

socioeconômica da família. Afinal trata-se de preocupar-se com seu futuro, sua independência 

financeira, com o papel que vai ocupar na sociedade, com a construção de sua identidade 

pessoal e profissional. O adolescente, no turbilhão de transformações comuns nesta fase, se vê 

precisando definir seu futuro e neste sentido, ele precisa assumir compromissos e 

responsabilidades, confiar em suas habilidades e logo definir seus interesses, preparando-se 

assim para o mundo adulto (SILVA-MELO; OLIVEIRA; COELHO, 2002). 

E ainda há de se considerar que o jovem que aspira à universidade se depara com 

uma infinidade de possibilidades de cursos a seguir, o que aumenta de forma considerável a 

dificuldade para diferenciar as atividades que dizem respeito a cada uma das carreiras. É de 

fato um momento complexo, o que aumenta de forma considerável a insegurança na hora da 

escolha da profissão (JUNQUEIRA, 2010). Nesse sentido, no momento da escolha 

profissional o jovem vê-se mediante uma infinidade de incertezas, angústia e sentimento de 

insegurança, aspectos estes inerentes a tal escolha, o que contorna o fato e a necessidade de 

uma tomada de decisão madura, consciente e autônoma.  

Dessa forma, com a aplicação da Escala para Maturidade Profissional (EMEP) 

visava-se avaliar o processo de amadurecimento para escolha profissional dos alunos 
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frequentantes do preparatório Pré-Enem.  Assim sendo o teste visa avaliar atitudes e 

conhecimentos que dizem respeito à escolha profissional. 

 Como atitudes, entende-se: a) Determinação para a escolha: o quanto o indivíduo 

está seguro em relação à decisão que está tomando; b) Responsabilidade para a escolha 

profissional: o quanto o adolescente está preparado para assumir as responsabilidades que 

irãoadvir de sua escolha, bem como as ações para esta decisão; c) Independência: o quanto o 

adolescente está tomando a decisão independente de fatores externos, sem influência de outras 

pessoas, tendo autonomia na sua decisão.  

Como conhecimentos, entende-se: a) Autoconhecimento: o quanto o adolescente tem 

de conhecimento a respeito do que lhe é importante para a escolha profissional; b) 

Conhecimento da Realidade Educativa e Socioprofissional: o quanto o sujeito tem 

conhecimento das instituições educativas, das profissões e do mercado de trabalho existente 

(NEIVA,1999).  

Observa-se através dos resultados preliminares dos testes (uma vez que o trabalho 

ainda está em andamento) que os jovens ainda enfrentam dificuldades para tomar esta decisão 

de maneira consciente e madura. Constata-se que ainda há um desconhecimento sobre os 

cursos que pretendem ingressar. Bock (2008, p. 311) ressalta a importância de se conhecer as 

características da profissão que se pretende seguir e enumera alguns aspectos que devem ser 

considerados como“omercado de trabalho, a importância social e a remuneração das 

profissões e ainda o tipo de trabalho e as habilidades necessárias ao seu desempenho”. 

Outro aspecto bastante encontrado é o fato dos respondentes se deixarem influenciar 

por opiniões de outras pessoas, principalmente dos pais. A família e os amigos “são apontados 

pelo psicólogo argentino Bohoslavsky como os dois grupos de onde vêm as principais 

pressões e os principais elementos para que o indivíduo se referencie quando escolhe qualquer 

coisa, inclusive sua profissão” (BOCK, 2008, p.135). Essa influência é narrada pelos jovens 

participantes do teste como um viés muito difícil de desvencilhar, uma vez que, a família 

possui bastante representatividade e que sua orientação rumo a uma preferencia profissional 

conta bastante no momento da escolha. 

Continuando a relatar os resultados, é possível destacar, também, a preponderância 

de uma falta de conhecimento das habilidades e potenciais pessoais dos respondentes do teste, 

isto é, é nítido a ausência de um autoconhecimento mais profundo de si mesmo o que, de certa 
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forma, acaba culminando numa indecisão referente à escolha da profissão a que seguir. Sabe-

se, porém, que o autoconhecimento faz-se necessário e é participativo no processo de escolha 

profissional, pois envolve a formação da autoimagem do jovem e contribui para aspirações 

profissionais ajustadas às suas características pessoais (MOURA, 2004).  

Diante do que foi exposto ressalta-se a importância de uma escolha realizada de 

forma consciente e autônoma, para que seja possível desenvolver uma atividade que promova 

saúde e qualidade de vida (JUNQUEIRA, 2010). Afinal, quem gostaria de passar o resto de 

sua vida dedicando-se a atividades que lhe desagrada? 

Em síntese com a aplicação dos testes, as estudantes de Psicologia buscaramfazer 

com que os respondentes refletissemsobre os diversos fatores que influenciavam suas 

decisões. Pois se sabe que a escolha de uma profissão não é uma decisão simples, “pois 

existem influências sociais, componentes pessoais e limites ou possibilidades entrando neste 

jogo. O importante é que, quanto maiso indivíduo compreende e conhece esses fatores, mais 

controle terá sobre sua escolha.” (BOCK, 2008 p. 310). 

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

Mediante o objetivo do referido trabalho, de expor as atividades realizadas pelas 

acadêmicas de Psicologia numa experiência com jovens pertencentes a um cursinho popular, é 

possível perceber que resultados importantes poderam ser visualizados. Posto que, os 

resultados fornecem um panorama da realidade subjetiva da escolha profissional, momento de 

intensa ansiedade e de incertezas, pois envolve desejos, aspirações e projetos de vida.  

Ao passo que, a conquista de uma escolha consciente acerca de sua identidade 

profissional só se faz perante a presença de uma maturidade que irá guiar de modo muito mais 

claro suas aspirações, anseios e vontades frente à escolha profissional. Essa maturidade é 

conquistada quando se possui alguns elementos já bem desenvolvidos e embasados tais como 

a determinação,  independência,  responsabilidade,  autoconhecimento e  conhecimento da 

realidade socioprofissional que compõem uma escolha madura.  

Contudo, percebeu-se, com base nos resultados, que ainda há uma dificuldade de 

escolha profissional. Muitos jovens não possuem conhecimento da realidade social e 

profissional que lhe cerca. Essa realidade profissional envolve conhecimentos cruciais e de 

IV SEMEX 326



relevante importância, pois diz respeito ao nível de conhecimento que o jovem possui acerca 

do curso, instituição de ensino e mercado de trabalho que busca se inserir. Um 

desconhecimento de tais elementos pode vir a provocar frustrações e desencantos em virtude 

da falta de conhecimento prévio da trajetória profissional que se busca seguir. Observa-se em 

muitos momentos que o jovem até sabe qual curso pensa ingressar, todavia, sua escolha 

pautou-se, em muitos casos, em parâmetros outros que não levou em consideração o exame da 

realidade social e profissional, isto é, que quando indagado conhece muito pouco da profissão 

que diz pensar seguir.  

Não diferente, foi possível observar a influencia de familiares na escolha 

profissional, principalmente, a dos pais. Esse fato revela a falta de independência no ato de 

escolha da futura profissão, o que sugere que o jovem não está sendo independente, ao menos 

totalmente, na sua escolha e que está se deixando levar por outras opiniões e influencias 

externas. Esse fato merece especial atenção, pois é nítido que, ao embasar sua escolha 

pautando-se em expectativas e desejos de amigos, professores ou, até mesmos, familiares 

deixa-se de lado as suas vontades e aptidões pessoais para corresponder perspectivas alheias.  

Talvez, essa falta de independência no momento de escolha profissional esteja, de 

certo modo, ligada a falta de autoconhecimento, ou seja, a carência de conhecimentos sobre si 

mesmo, sobre suas, habilidades, gostos, potencialidades entre outras características pessoais. 

Assim, na falta de um conhecimento mais afundo de si mesmo, é possível que muitos dos 

jovens escolham seguir e acatar as sugestões de familiares e outras pessoas, em virtude da 

falta de informações sobre si mesmos.  

Desse modo, com base na analise dos resultados, pode-se verificar que muitos jovens 

demonstram-se ainda, em termos de maturidade, muito incipientes e vagos nas suas escolhas, 

apesar de uma parcela parecer já muito decidida. Falta assim, trabalhar em cima dos aspectos 

que deixaram a desejar e que merecem uma melhor atenção frente a tarefa de elaboração de 

estratégias que venham a minimizar aquelas deficiências e que maximizem seus potenciais 

decisórios.  
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Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo mostrar a importância patrimonial e histórica do Museu Pharmacia do Povo para 

o desenvolvimento econômico e turístico para a cidade de Parnaíba – PI. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

empírica, levantamento bibliográfico, levantamento de documentos in loco e em bancos de acervos do Museu 

Pharmacia do Povo. Os resultados apontaram que o museu abriga um valioso acervo que compreende os 

registros vivos do início da atividade farmacêutica na cidade. Desta forma, discutem-se conceitos de museu, 

patrimônio e equipamento cultural. Os resultados da pesquisa esclarecem que o museu é um forte aliado para o 

turismo na região. 

 

Palavras-chave: Turismo. Cultural. Patrimônio. 

 

Abstract  
 

This article aims to shows the importance of equity and historical Pharmacia Museum of the People for 

economic development and tourism for the city of Parnaiba - PI. The methodology used was the empirical 

research, literature survey, survey documents on the spot and in banks Pharmacia collections of Museum of the 

People. The results showed that the museum houses a valuable collection, which comprises the living records of 

the beginning of the pharmaceutical activity in the city. Thus, we discuss concepts of museum, heritage and 

cultural facility. The survey results state that the museum is a strong ally for tourism in the region. 

 

Keywords: Tourism. Cultural. Heritage. 

 

Introdução  

O museu em uma região ou cidade é um objeto de cultura de suma intelectualidade 

que resgata a história do que foi (passado) e reflete as lições que tiramos da vida dos 

antepassados. O mundo dos museus é um ambiente visitado por grandes públicos, que 

independe de raça, cor, status social, gênero e idade. Assim, os museus estão de portas abertas 

para os mais diversos públicos de visitantes, que buscam na sua essência a motivação de 

querer conhecer o passado e sua contribuição para fortalecer a educação e o acúmulo de 

conhecimentos que podem variar desde monumentos até as formas de vida dos personagens 

que estão expostos nos museus.  
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A Europa possui um dos maiores acervos de museus do mundo, espalhados por vários 

países a exemplo de Portugal, Espanha e França que juntos trazem para o momento atual uma 

grande diversidade de riqueza cultural, patrimonial e de belas artes. Neste sentido, é incluída 

na cultura local destes países a importância dos museus na base curricular dos alunos desde a 

primeira fase do ensino até sua formação superior, como objetivo de difundir e preservar a 

história que passa de geração à geração. 

Este artigo apresenta um estudo sobre a Fundação Raul Bacellar e o Museu da 

Pharmácia do Povo que estão localizados na cidade de Parnaíba (PI), no intuito de propagar a 

importância dos museus, para compor mais uma oportunidade de divulgar a cultura local 

como um fato importante no sistema educacional da formação intelectual de sua população. O 

Museu se divide em duas áreas de visitação; uma está localizada no Porto das Barcas – Museu 

Pharmacia do Povo e a outra parte pode ser visitada no bairro São José nas instalações da casa 

da família Raul Bacellar onde está a Fundação Raul Bacellar. 

O fato de alguns museus serem considerados de pequeno porte tanto no seu tamanho 

(área construída) quanto na quantidade de documentos, equipamentos e utensílios de cunho 

pessoal são objetos que fizeram história na formação das cidades, não os tornam menos 

importantes dos demais museus de grande porte em números de acervos.  A beleza histórica 

que existem nos acervos dos museus não se caracteriza pelo tamanho e forma, mas sobretudo, 

pelo valor histórico-cultural.  

 

Métodos 

Na definição para a uma metodologia que auxiliasse neste artigo e na construção deste 

estudo, foi definida a pesquisa empírica, levantamento bibliográfico, levantamento de 

documentos in loco e em bancos de acervos do Museu Pharmacia do Povo, entrevista e 

aplicação de um questionário semi-estruturado ao gestor do museu, como aporte teórico-

metodológico. Os dados analisados foram transcritos através de análise de discussão da 

importância do museu e sua referência para a família Bacellar (família proprietária do museu) 

como também seu valor para o turismo cultural da cidade de Parnaíba.   

 

Resultados e Discussão  

O patrimônio cultural  

“O patrimônio cultural pode ser definido como tudo que se relaciona com a cultura, 

memória e identidade de um indivíduo, grupo ou comunidade e deve ser preservado como 
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forma de manter características consideradas importantes por esses grupos”.  (SALES In, 

ICOMOS - COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL E 

MONUMENTOS E SÍTIOS. NOÇÃO DE PATRIMÔNIO, 2014). Assim, a proteção do 

patrimônio cultural é de grande importância para preservar a construção histórica de um local 

bem como fomentar atividade turística como forma de desenvolvimento. Nesse sentido uma 

das formas de protegê-los são os museus – instituições sem fim lucrativo que conservam, 

investigam, comunicam, interpretam e expõe toda história local. Alguns desses bens culturais 

são utilizados como equipamentos turísticos, dada a sua importância num contexto urbano ou 

pela sua própria localização.  

 

O Brasil possui museus históricos, de artes, de arqueologia, e de ciências que se 

inserem numa perspectiva museológica mais próxima tradicional. Muitos deles 

foram criados no século XX, e suas histórias se confundem até mesmo com as 

características arquitetônicas dos prédios que os abrigam. Uma vista a esses locais se 

justificariam, em termos turísticos, não só pelo seu conteúdo de acervo, mas também 

pelo o valor de sua arquitetura. (FUNARI e PINSKY, 2012).  

 

O equipamento cultural analisado nesse estudo, o museu da Pharmacia do Povo, se 

relaciona ao patrimônio cultural material, pois também tem o compromisso dessa preservação, 

seja de objetos ou de territórios. Além disso, o museu tem uma função educacional e social, 

pois apresenta aos cidadãos o patrimônio histórico de uma época, numa tentativa de fazer com 

que se entenda o valor de se preservar para as futuras gerações. 

Segundo Rodrigues (2010, p.218) “devemos retirar os objetos de sua nostalgia e 

recoloca-los na história, para que possamos conhecer o nosso mundo e o mundo de outros 

tempos e outros espaços, pois há vida nos objetos e o conhecimento histórico ganha novas 

densidades quando cultivamos a nossa afetividade com os objetos”. Dessa forma para aqueles 

que quereriam conhecer a identidade local de um povo ou território será indispensável a visita 

a esses centros culturais que guarda em seu interior toda história da formação desse espaço. 

 

Museu da Pharmacia e a Fundação Raul Furtado Barcellar: Resgate Histórico. 

       O Museu da Pharmacia encontra-se na cidade de Parnaíba – PI, localizado a 345 km 

da cidade de Teresina, capital do Estado, que geograficamente está inserido na Micro região 

do Litoral Piauiense. É conhecido como museu vivo Dr. Raul Bacelar, pertencente à família 

Bacelar. Instalada primeiramente na Rua São Vicente de Paula nº 34 próximos à beira do rio, 

depois na praça da graça nº 729 onde hoje é o banco do Itaú na qual em 1994 foi transferida 

para o espaço cultural do Porto das Barcas por ser patrimônio histórico.  
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O museu é um dos mais completos da cidade, mas pouco conhecido, 

consequentemente pouco visitado. Nele se encontra toda a história do início do comércio 

parnaibano, mais especificamente do comércio de produtos farmacêuticos. Todos os produtos 

assim como máquinas, formulas e utensílios utilizados pelo então farmacêutico Dr. Raul na 

manipulação de medicamentos. Seu acervo é complexo e guarda os primeiros frascos 

contendo substâncias vindas de muitos lugares do Brasil e até do exterior. 

 

É exibido no museu uma grande quantidade de documentos escritos que vão desde 

livros caixa, documentações de honrarias recebidas pelo então fundador, coleção de relógios, 

Canetas entre tantos outros objetos de uso pessoal e de uso prático de exames da época, tais 

como, ampolas de vidro - utilizadas para aplicação de injeções e transfusão de sangue - 

equipamentos que remontam uma época com poucos recursos para exercer uma profissão tão 

importante. 

 

Pharmacia do Povo: História 

Doutor Raul Bacellar era maranhense, nascido em 26 de maio de 1891 na cidade de 

Brejo dos Anapurus - MA. Formou-se em farmacêutico químico aos 20 anos. Começou a 

estudar na cidade de Rio de Janeiro depois se transferiu para Belém do Pará por motivos 

familiares. Foi aluno do cientista Oswaldo cruz e quando graduou tornou-se farmacêutico e 

assistente do próprio cientista. Ajudou na cura de inválidos e moradores da zona ribeirinha do 

amazonas e depois instalou sua primeira farmácia na cidade de Altamira. 

Quando o irmão do doutor Raul Bacellar casou-se com uma descendente da família 

Clark de Parnaíba e tornou-se diretor da estrada de ferro e foi pioneiro na implantação da 

ferrovia em solo piauiense, convidou Raul a ser o farmacêutico da estrada de ferro que, 

devido ao grande conhecimento medicinal, tinha o papel duplo de medico e farmacêutico. Em 

Parnaíba atendia ao povo em sua própria residência onde hoje se encontra a Fundação Raul 

Bacellar que atualmente e mantida pelos filhos do próprio e realiza o trabalho de assistência 

social aos idosos parnaibanos. O doutor Raul faleceu aos 106 anos, sendo considerado o 

farmacêutico brasileiro mais idoso em atividade. (FUNDAÇÃO RAUL BACELLAR: 2014) 

Os dados da Fundação Dr. Raul Bacellar (2014), mostram que antes de decretarem a 

lei provincial nº 166 de 1844, os medicamentos eram vendidos sem controle de procedência e 

por qualquer estabelecimento, não sabendo precisamente quando começou a atividade. Esse 

acervo encontra-se registro das primeiras farmácias cadastradas após o decreto, sendo que a 
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11º a se instaurar em Parnaíba pertencia ao Dr. Raul Bacellar fundada em 7 de março de 1927 

com o nome de Pharmacia do Povo. 

 

A primeira farmácia cadastrada após o decreto de elevação da vila à cidade já citado 

acima, pertencia ao português Daniel Joaquim ribeiro que em 1850 estabeleceu-se na rua 

Duque de Caxias que cinco anos depois chamou seu filho para prosseguir o negócio da 

família, depois de conseguir aprovar como botica a sua farmácia, Daniel requereu junto a 

prefeitura que substancias medicamentosas não fosse mais vendida em mercearias da época. 

Após alguns anos, Daniel mudou-se para o maranhão e seu filho vendeu a farmácia a Pedro 

Maciel, outros como o italiano Mazullo se instalaram em Parnaíba para exercer tal atividade, 

chegando-se assim à criação da Farmácia do Povo do Doutor Raul Bacellar.  

 

 Atrativo Turístico Cultural 

No Glossário de Turismo (2010), o atrativo turístico é todo lugar, objeto, infraestrutura 

(peculiar), equipamento ou acontecimento de interesse para o turismo e partindo-se então do 

princípio de que a cultura deve servir de base para o desenvolvimento de ações que visam a 

consolidação de um planejamento turístico, pode-se perceber a importância dos museus neste 

contexto. 

 

Investir em museus é um forte segmento para o turismo, que desta forma, 

são responsáveis pelo crescimento tanto do intelecto como da formação educacional 

que proporciona a riqueza cultural de uma nação, fonte de sabedoria pois os mesmo 

fazem um resgate do passado deixando viva a memória da sua civilização. (ASSIS; 

OLIVEIRA; RIBEIRO:2005) 

 

 

Atualmente o turismo cultural está crescendo consideravelmente, e dentro deste 

segmento podemos destacar o objeto de estudo o museu da Pharmacia do Povo juntamente 

com o patrimônio cultural, uma atração para o público que além de lazer procura acrescentar 

nas suas viagens novas culturas e conhecimentos. Estes interesses intelectuais vêm fazendo 

com que se pense também em novas formas de envolvimento com o turista. Assim fica 

caracteriza a importa do acervo que o museu tem para contribuir para o enriquecimento do 

conhecimento do turista que visita a cidade de Parnaíba-PI. 
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Conclusão 

Com a situação atual dos museus, que estão dentro de um contexto cultural, pode-se 

perceber que muito há para ser trabalhado. Temos conhecimento de que o museu e o 

patrimônio cultural são atrativos turísticos que possuem um grande público mas devem ser 

utilizados de forma sustentável, necessitando de cuidados, pois a sua utilização de forma 

inoportuna pode acabar ocasionando danos irreversíveis ao patrimônio. O que realmente falta 

no Brasil e principalmente no museu da Pharmacia do Povo, são projetos que envolvam todos 

estes atrativos, e despertem no turista a vontade de conhecer melhor a história da região que 

está visitando, para que possa haver uma real valorização da cultura local e propagar o 

conhecimento histórico, bem como, mostrar para a população local o valor da sua cultura e 

sua história. Embora a relação entre turismo e museus seja ainda incipiente, ela representa um 

segmento para ser trabalhado e pesquisado. 

Dessa forma não podemos abnegar o potencial que a cidade de Parnaíba/PI possui com 

suas belíssimas praias, rios e centros históricos que se transformam em fortes atrativos 

turístico, porém não podemos deixar de pensar que essa cidade possui algo mais como 

atrativo turístico. Além do seu encanto maior que são as belezas naturais, pode-se ainda 

explorar um outro atrativo, o cultural. Com o desenvolvimento de atividades que envolvam o 

patrimônio histórico como os museus e bens tombados que a cidade possui, o museu da 

Pharmácia do Povo tem potencial para torna-se outro grande atrativo para a cidade e turistas e 

que visitam à cidade.  

Portanto o museu da Pharmacia necessita de uma maior valorização local e 

contribuição governamental, pois em questão de visitação o turismo já é um influenciador 

vibrante e motivador pra conservação e manutenção do mesmo. Os impactos apresentados do 

turismo no museu são perceptíveis assim que estudos são feitos, porem estes são pouco 

influentes na maneira que o objeto de estudo necessita. Cabe ao planejador de turismo 

juntamente com os historiadores, antropólogos e sociólogos, realizar um estudo para a 

conservação e desenvolver rotas de turismo que contemple o museu que guarda em seu acervo 

uma pequena parte da história sobre o início da atividade farmacêutica. 
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Resumo 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado questionário, baseado nas informações 

obtidas com profissionais especialistas na área de aves. Foi realizado o treinamento da equipe 

que conduziu as entrevistas, bem como a determinação do tamanho da amostra. Foram 

entrevistados discentes e docentes dos cursos, medicina veterinária do Campus profa. 

Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí. Para análises estatísticas foram obtidas as 

frequências relativas e absolutas para cada questão do questionário abaixo relacionado. A 

partir dos resultados pode-se inferir que apesar de estar na área voltada a produção de frangos, 

muitos estudantes ainda possuem dúvidas sobre o mito dos hormônios em frangos de corte, 

demandando, portanto de ações voltadas para melhor esclarecimento dos mesmos. 

 

Palavras-chave: alimentação, aves, mito. 

 

Introdução 

A carne de frango é um dos alimentos de maior valor nutritivo para a população e 

disponível a um custo inferior em comparação com outras fontes proteicas. Frente à esses 

atrativos o consumo per capita da carne de frango no Brasil teve um acréscimo do ano 2000 

para 2012 de 15 kg por habitante (UBABEF, 2013).  

 Este cenário impulsiona à expansão do setor avícola, sem abrir mão da qualidade e 

sanidade dos seus produtos. Contudo existem alguns equívocos em relação à produção e 

qualidade da carne de frango de corte. O trinômio genética, nutrição e manejo fez com que o 

frango de corte atingisse altos índices de ganho de peso em um curto período, gerando o mito 

do uso de hormônios na criação desses animais. 

 Exitem vários argumento que derrubam a teoria de que na alimentação usa-se 

hormônios, PENZ (2012) relatou os motivos, demonstrando que no Brasil há uma Instrução 

Normativa do MAPA (No 17, de 18 de junho de 2004) que em seu Art. 1o “proíbe a 

administração, por qualquer meio, na alimentação e produção de aves, de substâncias com 

efeitos tireostáticos, androgênicos, estrogênicos ou gestagênicos, bem como de substâncias ß-
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agonistas, com a finalidade de estimular o crescimento e a eficiência alimentar”. Outro 

aspecto seria que o hormônio quando este atingisse o trato digestivo seria degradado, 

necessitando aplicações individuais e constantes, o que é impraticável, considerando a 

quantidade de aves existentes em cada galpão (aproximadamente 25000 aves por galpão) do 

plantel brasileiro. Um outro fator seria o custo dos hormônios, uma vez que não ha uma 

produção comercial em larga escala. Existe também o lado não legal e não técnico da questão, 

relacionado com a credibilidade da avicultura brasileira e mundial. Existem vários países 

exportadores da carne de frango; o Brasil como maior exportador, não correria o risco de 

comprometer a qualidade do seu produto e perder contratos com países importadores.  

O relatório anual do Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes (PNCRC) do 

Ministério da Agricultura, comprova o não uso dessas substâncias na avicultura, ressaltando a 

segurança em consumir a carne de frango de corte. Contudo, a maioria da população, ainda 

acredita no uso de hormônios como o responsável pelo rápido crescimento das aves.  

Um trabalho realizado com consumidores da carne de frango em Porto Alegre, RS, 

mostrou que 89% dos consumidores acreditam que a carne contenha hormônio 

(FRANCISCO, 2007); e este mito não é restrito aos brasileiros, em um estudo realizada na 

Austrália, demonstrou que 87% dos australianos acreditam de maneira errônea, que as aves 

são alimentadas com hormônios (AVISITE, 2008).  

Um aspecto agravante é que essa crença do uso de hormônios não circula apenas entre 

pessoas sem acesso a informação. Uma pesquisa realizada com cardiologistas, 

endocrinologistas e nutricionistas, demonstraram que 70% dos entrevistados em alguma parte 

da pesquisa citaram que existe a utilização de hormônios na dieta de frangos de corte 

(BUENO et al., 2009). 

Recentemente, em virtude de tantas informação errôneas interpretadas por 

profissionais que deveriam ter o conhecimento verdadeiro, o MAPA autorizou as empresas 

incluírem no rótulo de seu produtos a informação “sem hormônio” (OLIVEIRA, 2014). 

Desta forma o objetivo do trabalho foi avaliar o nível de conhecimento de 

profissionais e estudantes de medicina veterinária sobre o conceito equivocado do uso de 

hormônios em frangos de corte. 

 

__________________________________ 
1. Parte do projeto “Desmistificando o uso de hormônios na produção de frango de corte “ 
cadastrado na Pró-reitoria de Extensão da UFPI. 
2. Estudante do curso de Bacharelado em zootecnia-CPCE 
3. Estudante do curso de medicina veterinária-CPCE 
4. Professora do Campus profa. Cinobelina Elvas 
 

IV SEMEX 337



 

Metodologia 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi elaborado questionário, baseado nas 

informações obtidas com profissionais especialistas na área de aves. Foi realizado o 

treinamento da equipe que conduziu as entrevistas, bem como a determinação do tamanho da 

amostra. 

Foram entrevistados discentes e docentes dos cursos, medicina veterinária do 

Campus profa. Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí. 

Para análises estatísticas foram obtidas as frequências relativas e absolutas para cada 

questão do questionário abaixo relacionado. 

QUESTIONÁRIOS SOBRE A OPINIÃO PUBLICA EM RELAÇÃO AO USO DE 
HORMÔNIOS NA PRODUÇÃO DE  FRANGOS DE CORTE 

 
Identificação 
Nome (opcional): 

Sexo: (  ) Masculino  ( ) Feminino 

Categoria:  ( ) Profissional  ( ) Estudante  ( ) Pessoa física 

Formação (curso): 

Período do curso (para estudantes): 

Faixa Etária (anos):   (  ) < 20 (  ) 21 a 30 (  ) 31 a 40 (  )> 40 

 

1. Você como profissional (futuro profissional), considera a carne de frango perigosa 
quando consumida diariamente? 
a. Não. A carne de frango é uma ótima fonte de proteína animal e não oferece riscos à saúde 

humana. 

b. Sim. Pois contém grandes níveis de gorduras HDL e colesterol. 

c. Sim. Pois contém resíduos de hormônios fornecidos aos animais durante a sua criação 

que são prejudiciais à saúde humana. 

 

2. Qual sua opinião sobre a utilização de hormônios na alimentação de frangos? 
a. Preocupante porque os resíduos destes hormônios, deixados na carne de frango, podem 

trazer grandes males à saúde.  

b. Não há riscos. Pois a ingestão de carne de frangos alimentados com hormônios não 

oferece danos.  

c. Não existe a utilização de hormônios na dieta de frangos para abate. 

 

PERGUNTAS SIMPLIFICADAS SIM NÃO Não 

opina 

1. Você acredita que existe o uso de hormônios na produção de 

frango no Brasil? 

   

2. Você acredita que o rápido crescimento e a precocidade 

observados nos frangos sejam decorrentes de: 
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a. Uso de hormônios na alimentação 

b. Alimentação balanceada 

c. Melhoramento genético 

d. Técnica de manejo 

e. Aplicação de hormônio de forma injetável 

   

   

   

   

3. Você deixa de consumir frango por acreditar que exista 

hormônios exógenos? 

   

4. Você tem conhecimento da composição básica de uma dieta de 

frango comercial? 

   

5. Você associa o uso de hormônios à grande produção de frango 

no Brasil? 

   

6. Existe alguma justificativa técnica para a utilização de 

hormônios exógenos? 

   

7. Financeiramente, é viável o uso de hormônios exógeno em 

aves? 

   

8. Você já buscou informações sobre o uso dos hormônios na 

produção de frangos? 

   

9. No Brasil, é permitido o uso de hormônios na produção de 

frango? 

   

 

Resultados e Discussão 

Os dados sobre a opinião dos estudantes de medicina veterinária do CPCE-UFPI em 

relação ao perigo do consumo da carne de frango estão apresentados no gráfico 1. Observa-se 

que a maioria (66%) já tem um bom conhecimento relacionado ao assunto, entretanto 26% 

ainda acredita que o frango contem resíduos de hormônio. Este valor relativamente alto pode 

estar relacionado ao desconhecimento em função do período acadêmico que os mesmos 

cursam, pois dentre os 26% que acreditam na utilização de hormônio, 76% estão cursando 

entre o 1° e o 3° período, e 24% entre o 4° e o 10° período. A partir do 4° período estes alunos 

começam a ter contato com as disciplinas de nutrição que em seu conteúdo já desmistifica 

este conceito equivocado. 

 Os dados sobre a opinião dos estudantes de medicina veterinária do CPCE-UFPI sobre 

a utilização de hormônio na alimentação de frangos estão apresentados no gráfico 2. Observa-

se que a maioria (43%) tem um conhecimento que não existe a utilização de hormônios na 

dieta de frangos, no entanto 40% acham preocupante que resíduos de hormônios, deixados na 

carne de frango, sejam prejudiciais à saúde. 

 Sobre as perguntas simplificadas foram obtido os seguintes dados, dentre os 

entrevistados 54% acreditam que exista o uso de hormônio na produção de frango, em relação 

ao rápido crescimento e a precocidade observada nos frangos, 49% não acreditam que esse 

rápido crescimento dos frangos sejam decorrentes do uso de hormônios na alimentação, 71% 

afirmam que esse crescimento se deve por alimentação balanceada, 80% associam ao 
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melhoramento genético, 68% associam a técnica de manejo e 64% acreditam que não há 

aplicação de hormônios injetável; nos demais quesitos 90% não deixam de consumir a carne 

de frango por acreditar que exista hormônios exógenos, 50% não possuem conhecimento da 

composição básica da dieta de frango, 62% acreditam que a grande produção de frango não 

seja associado a uso de hormônios, 41% preferem não opinar sobre a utilização de hormônios 

exógenos, 39% afirmaram que não seria financeiramente viável o uso de hormônios na 

produção de frangos, 59% nunca buscaram informações sobre o assunto e 44% dos 

entrevistados preferiram não opinar a respeito da permissão do uso de hormônios na produção 

avícola brasileira.  

 

  

 

Gráfico 1. Considerações sobre a opinião dos estudantes de medicina veterinária do CPCE-

UFPI sobre o perigo do consumo da carne de frango. 
 

66%

5%

26%

3%

Você como futuro profissional, considera a carne de frango perigosa 
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Gráfico 2. Considerações sobre a opinião dos estudantes de medicina veterinária do CPCE-

UFPI sobre a utilização de hormônio na alimentação de frangos. 
 

Considerações Finais 

A partir dos resultados pode-se inferir que apesar do publico entrevistado esta inserido na área 

de ciência e produção animal, muitos estudantes ainda possuem dúvidas sobre o mito dos 

hormônios em frangos de corte, demandando portanto de ações voltadas para melhor 

esclarecimento dos mesmos. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No processo de envelhecimento a importância da alimentação é 

comprovada por estudos epidemiológicos, clínicos e de intervenção, entre outros, que 

têm demonstrado ligação consistente entre o tipo de dieta e o surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, incluindo as doenças cardíacas coronarianas, doenças 

cérebro-vasculares, vários tipos de cânceres, diabetes melito, cálculos biliares, cáries 

dentárias, distúrbios gastrointestinais e várias doenças ósseas e de articulações. O 

objetivo do presente estudo é demonstrar a importância de oficinas educacionais de um 

projeto de Extensão Universitária intitulado por Mediações Pedagógicas para a 

Promoção de Saúde da População Adulta e Idosa. METODOLOGIA: A ação 

educativa no projeto orientou-se por princípios da educação popular em saúde cujo 

horizonte foi apresentar aulas expositivas e dialogadas no Departamento do Curso de 

Nutrição da Universidade Federal do Piauí (UFPI), para um grupo de 25 entre adultos e 

idosos, além de aprimorar os conhecimentos desenvolvidos em sala através de oficinas 

realizadas no laboratório de Técnica Dietética. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

participantes do projeto de extensão participaram de todas as oficinas oferecidas pelo 

curso, executaram preparações e relataram suas experiências. CONCLUSÃO: O 

projeto de extensão proporciona para aprimorar conhecimentos e fazer possível a 

promoção de saúde para os adultos e idosos. 

 

Palavras-chaves: Alimentação saudável, projeto de Extensão, Saúde. 

 

 

* Oficinas ministradas através de disciplinas  referente ao Projeto de Extensão “Mediações Pedagógicas 
para a Promoção de Saúde da População Adulta e Idosa”. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atenção para as questões de saúde no envelhecimento tem crescido nas 

últimas décadas em virtude do aumento da longevidade da população mundial, sem 

precedente na história. Em todo mundo, e especialmente nos países periféricos 

marcados por acentuada pobreza e desigualdades, a busca de qualidade de vida dos 

idosos emerge como desafio por ser o horizonte a partir do qual se poderá considerar os 

ganhos na expectativa de vida como valiosa conquista humana e social (ASSIS, 2005).  

No Brasil, e em diversos outros países em desenvolvimento, o aumento da 

população idosa vem ocorrendo de forma muito rápida, sem a correspondente 

modificação nas condições de vida. Problemas de saúde, como doenças infecto-

contagiosas e parasitárias, ainda persistem sem solução, bem como as doenças crônicas 

não transmissíveis, cuja incidência aumenta, ocupando lugar de destaque no perfil de 

mortalidade desses países (PAPALÉO NETTO; PONTE, 2002). 

No processo de envelhecimento a importância da alimentação é comprovada 

por estudos epidemiológicos, clínicos e de intervenção, entre outros, que têm 

demonstrado ligação consistente entre o tipo de dieta e o surgimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, incluindo as doenças cardíacas coronarianas, doenças 

cérebro-vasculares, vários tipos de cânceres, diabetes melito, cálculos biliares, cáries 

dentárias, distúrbios gastrointestinais e várias doenças ósseas e de articulações (OMS, 

1990). 

A educação nutricional tem sido destaque de distintos trabalhos 

epidemiológicos, em especial aqueles nos quais os resultados apontam para a correlação 

entre comportamento alimentar e doenças (Sahyoun, 2002). Contento et al. (1995) 

definem a educação nutricional como qualquer experiência de ensino desenvolvida para 

facilitar a adoção voluntária de comportamento alimentar ou outro relacionado à 

nutrição, com a finalidade de conduzir à situação de saúde e bem-estar. 

O objetivo do presente estudo é demonstrar a importância de oficinas 

educacionais de um projeto de Extensão Universitária intitulado por Mediações 

Pedagógicas para a Promoção de Saúde da População Adulta e Idosa. 

 

METODOLOGIA 
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 A ação educativa no projeto orientou-se por princípios da educação popular 

em saúde cujo horizonte foi apresentar aulas expositivas e dialogadas no Departamento 

do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Piauí (UFPI) , para um grupo de 25 

entre adultos e idosos, além de aprimorar os conhecimentos desenvolvidos em sala 

através de oficinas realizadas no primeiro semestre de 2014,  no laboratório de Técnica 

Dietética do Departamento de Nutrição da UFPI, que estimulem aos idosos a pensar a 

relação alimentação e vida saudável e a atuação na direção de integrar o fazer individual 

e coletivo que envolve a saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As primeiras oficinas contam com a presença de 35 participantes, conforme 

mostra a TABELA 1. Foram realizadas 8 (oito) oficinas, sendo 4(quatro) com 

abordagem teórica e 4(quatro) referentes a prática. Nas oficinas com abordagem teórica   

foram expostos conceitos, tipos e os benefícios de uma “alimentação saudável”, 

“alimentos funcionais”, “aproveitamento de alimentos” e “cozinha contemporânea”.  

Durante as realização houve a participação efetiva dos alunos, onde eles tiram dúvidas e 

comparam a maneira de preparo que fazem em casa e muitas vezes relatam consumir ou 

preparar de forma errônea. 

 

TABELA 1. Participantes das oficinas do projeto de Extensão Universitária intitulado 

por Mediações Pedagógicas para a Promoção de Saúde da População Adulta e Idosa.  

Laboratório de Técnica Dietética. Departamento de Nutrição/UFPI, 2014. 

PARTICIPANTES NÚMERO 

Alunos Matriculados no projeto (Adultos e 

Idosos) 
25 

Monitores (Graduandos do Curso de 

Nutrição) 
08 

Ministrantes (Docentes do Curso de 

Nutrição) 
02 

Total 35 

 

Nas oficinas referentes práticas, os participantes vivenciaram os conhecimentos 

adquiridos em teoria, que contribuírem para a adoção de práticas alimentares saudáveis 
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na perspectiva da promoção da saúde. O quadro 1 demonstra algumas preparações 

(cestinhas recheadas e assado de arroz) elaboradas em uma das oficinas da disciplina de 

Nutrição e Gastronomia.  

 

QUADRO 1: Preparações com alimentos funcionais. Laboratório de Técnica Dietética. 

Departamento de Nutrição/UFPI, 2014. 

Preparação Ingredientes Alimentos funcionais 

Cestinha recheadas Massa de pastel/carne 

moída/ açafrão/proteína 

soja/manjericão, sal de 

ervas. 

Proteína de 

soja/Manjericão/açafrão/sal 

de ervas. 

Arroz assado Arroz/frango/cenoura/noz 

moscada, 

azeite de oliva, queijo 

branco. 

cenoura/noz moscada/ azeite 

de oliva 

 

 Nas oficinas práticas, após a conclusão das preparações, existiu um diálogo 

sobre o que se executou mostrando como se elaborar uma alimentação balanceada e 

saudável, e as alunas relatam a experiência vivida, dentre as quais menciona-se:  

“Os alimentos que fazem bem a saúde e compõem uma 

alimentação saudável, eles fazem com que o nosso organismo 

funcione bem, tenha uma vida mais saudável.”  

(Participante 1) 

 

CONCLUSÃO  

 

Por meio das oficinas pode-se perceber o estímulo e a vontade de mudar os 

hábitos alimentares dos participantes e cada vez mais aumenta a importância que o 

projeto de extensão proporciona para aprimorar conhecimentos e fazer possível a 

promoção de saúde para os adultos e idosos. 
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Juliane Alves Ribeiro Diogenes
1
; Filipe Araújo Alves de Lima

2
; Layara de Moura 

Dias
3
; Maria Alzete de Lima

4 

 

RESUMO: Realizar atualização em escolares da cidade de Picos para a realização de 

exame oftalmológico. O efeito transformador desse projeto centra-se na identificação 

precoce de afecções oculares que contribuem para a redução do rendimento escolar e 

podem ser incapacitante. Além de contribuir com melhora da qualidade de vida de uma 

população considerada vulnerável, crianças e adolescentes. Esta proposta está de acordo 

com a política das escolas promotoras de saúde do Ministério da Saúde. Pesquisas 

exitosas precedem a realização desta intervenção sobre uso de tecnologia educativa 

virtual, ampliando o alcance da referida intervenção e possibilitando implantação futura 

de educação à distância. 

Palavra-chave: Oftalmologia; Enfermagem; Educação à Distância. 

 

 

INTRODUÇÃO: Problemas oculares é um grande desafio no que diz respeito à 

promoção da saúde em todo o mundo (TOIT et al., 2013). Globalmente, os índices 

podem chegar até 80% da população com problemas visuais, devido a causas tratáveis 

ou evitáveis (FOSTER; RESNIKOFF, 2005; WHO, 2010). Corrobora-se com a ideia de 

que, pessoa com essas condições poderiam se beneficiar de identificação precoce, 

aconselhamento e encaminhamento (LEWALLEN et al., 2005). Pretendeu-se realizar 

capacitação de escolares do fundamental e médio da cidade de Picos, para realização de 

exame oftalmológico. O efeito transformador desse projeto centra-se na identificação 

precoce de afecções oculares que contribuem para a redução do rendimento escolar e 

podem ser incapacitante. Esta proposta esta de acordo com a política das escolas 

promotoras de saúde do Ministério da Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de estudo de 

uso da tecnologia. Para alcança o objetivo seguiu-se à construção do Web site, conforme 

marco teórico conceitual de Falkembach (2005), no qual, preceitua que o processo de 

desenvolvimento deve seguir passos metodológicos. Em princípio seguiu-se seleção dos 

conteúdos que integrarão a informação a ser fornecida no site. As fontes primárias de 

IV SEMEX 348



1- Bolsista, acadêmico do oitavo período do Curso de Enfermagem, 2;3 – Bolsista, acadêmica do nono 

período do Curso de Enfermagem; 4-Doutora em Enfermagem, orientadora do projeto; *Projeto de 

extensão Capacitação para Autoexame Ocular. 

 

informação constituem-se de livros-texto, artigos de periódicos e informações em sites 

de órgãos governamentais. Na segunda etapa foi realizada a construção das páginas 

Web, as mídias (texto, imagens e animações) que fazem parte do conteúdo, serão 

previamente selecionadas de acordo com tema que se adéquam. Para isso foi utilizado 

como plataforma um software de desenvolvimento visual, WixTemplate 5.0 da Wix 

Corporation®, dessa forma busca-se reduzir tempo na digitação de códigos fontes 

integral, substituindo por códigos na linguagem HTML. Assim a terceira etapa, todo o 

conteúdo informativo do Web site foi hospedado em um servidor comercial na seguinte 

URL: http://autoocularsiteufpi.wix.com/autoocularsiteufpi/. Essa opção se justifica pela 

facilidade para atualização do material, e por ser uma hospedagem gratuita, reduzindo 

os gastos. RESULTADO E DISCUSSÃO: Estando em consonância com as novas 

propostas pedagógicas, elaborou-se um web site que capacitasse as pessoas para 

realizarem exame oftalmológico, no qual, sugere metodologias didáticas inclusivas, 

conforme as novas tecnologias da comunicação e informação. Portanto, a etapa de 

capacitação foi através do método à distância. Evidencias científicas embasam a 

construção dessa modalidade e seus efeitos para a saúde, existindo comprovação de 

efeitos positivos sobre o conhecimento, comprovadamente recurso baseado na web 

fornecem aos pacientes informações de autocuidado (DICKENS; PIANO, 2013; 

BATTAGLIA et al., 2013; GELLIS et al., 2012; GUN et al., 2013; LIGLEY-POTTIE et 

al., 2013; MARRIOTT et al., 2012), controle de sintomas por meio do 

telemonitoramento domiciliar, por exemplo, dos sinais vitais (KEAN, 2013; 

MINATODANI et al., 2013), aumenta a qualidade de vida e auto gestão de doença 

crônica (BRANNAN et al., 2010), reduz as taxas de readmissão (WOODS; SNOW, 

2013; HICKS et al., 2009; WOODSIDE et al., 2011) tempo de internações 

(GODLESKI et al., 2012), dos custos com saúde  (YOUNG et al., 2011),  promove 

segurança do paciente (GARDNER; SPARNON, 2014), melhora a independência na 

realização de atividades de vida diária e adesão à terapêutica (TABER-DOUGHTY et 

al., 2010; COOK et al., 2008; JANNA et al., 2007). Com isso, foram adaptadas as aulas 

presencias para o ensino a distancia, ou seja, o método virtual foi empregado para a 

capacitação, com previsão de momentos presenciais para avaliar a acerácea na 

realização do exame ocular nos estudantes. CONCLUSÃO: Conclusivamente, em vista 

da magnitude dos problemas oculares, atualmente tão prevalente entre a população de 

forma geral, e diante dos riscos à saúde ocular evidenciado em pacientes com doenças 
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crônicas, o uso dessa tecnologia no processo de educação poderá auxiliar nas propostas 

de promoção da saúde ocular. Contudo, diante das limitações do estudo, como o tempo 

de desenvolvimento e avaliação do web site não acompanha a acelerada 

disponibilização de inovação tecnológica; é possível afirmar, que foi cumprido o 

propósito do estudo, fornecendo-se confiabilidade no uso da tecnologia e conhecimento 

dos cuidados em saúde. Estes são fundamentais para divulgação e adesão da proposta 

do autoexame ocular, promovendo ancoragem à estrutura cognitiva do usuário. 
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RESUMO: Várias pesquisas têm abordado os benefícios sociais promovidos pelos 

Programas e Projetos Artísticos e Culturais com a comunidade. Temos percebido o quanto 

este desenvolvimento proporcionou às comunidades acadêmica e local momentos de riqueza 

cultural fazendo da música e demais artes, um elemento de encontro e integração daqueles 

que fazem a Universidade Federal do Piaui. Para tanto, este trabalho pretende apresentar o 

desenvolvimento e os benefícios dos Projetos de Extensões vinculados ao Programa de 

Extensão “Orquestrando Teresina” que são executados no âmbito da UFPI e comunidades 

diversas, com atividades de extensões artísticas e culturais (música, artes visuais, dança, 

teatro), tendo como principal ferramenta a Arte – Cultura para a formação social. 

 

PALAVRAS CHAVES: Fazer Artístico e Cultural, Aperfeiçoamento, Qualificação, 

Ensino Musical, Formação de Público, Difusão Cultural. 

 

INTRODUÇÃO: A cultura é uma das principais características humanas, pois 

somente o homem tem a capacidade de desenvolver culturas, e apesar das evoluções pelas 

quais passa o mundo, a cultura tem a capacidade de permanecer quase intacta, e são passadas 

aos descendentes como uma memória coletiva, lembrando que a cultura é um elemento social, 

impossível de se desenvolver individualmente. Desenvolver conscientemente cultura dentro 

de uma universidade não é fácil, pois tem a ver com a consistência como geramos e 

atendemos às expectativas criadas do nosso público alvo.  

Entendemos a cultura como um conjunto de concepções, ações e expressões que 

desempenham um papel fundamental para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, sejam 

elas artísticas, físicas, intelectuais, esportivas, de lazer, enfim ações que promovam o 

desenvolvimento integral. 

                                                           
1
 Orquestrando Teresina é um Programa de Extensão cadastrado PREX/UFPI e em execução desde 2013 

 
2
 Professor do Departamento de Música e Artes Visuais da UFPI e Coordenador do Programa de Extensão 

3
 Professor do Departamento de Música e Artes Visuais da UFPI e Subcoordenador do Programa de Extensão 

4
 Professor do Departamento de Música e Artes Visuais da UFPI e Subcoordenador do Programa de Extensão 
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O acesso a bens culturais deve ser estendido como um processo que garanta a 

construção da cidadania. Este Programa tem a interação de propiciar a jovens e adolescentes a 

oportunidade de uma prática de socialização que valorize as atividades artísticas e culturais 

agregando valores na construção de sua identidade e potencialize a sua auto-estima.  

A constituição deste programa, a partir do público beneficiado, iniciará uma nova 

proposta que tende a transpor as dificuldades encontradas em nosso estado para a formação de 

conjuntos musicais estáveis e duradouros, formações musicais de excelência, acesso aos 

espaços culturais para apreciação da dança, do teatro e exposição de artes visuais, procurando 

sensibilizar a sociedade ao ponto de tornar-se um bem cultural durável no futuro para o 

município e região.  

 

METODO: O Programa, por meio de atividades relacionadas às mais variadas 

práticas artísticas, busca, além de desenvolver talentos e aumentar a produção artística dentro 

da universidade; utilizar a arte como instrumento de integração para atingir maior 

envolvimento social e participação ativa das comunidades interna e externa. Estimulando a 

conscientização e a mudança de comportamentos, contribuindo satisfatoriamente para 

melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica. 

O presente Programa atua nas comunidades internas e externas valorizando seus 

fazeres artísticos, buscando o reconhecimento da presença do outro, da sua atividade criativa, 

imaginativa e estética e do direito de manifestar as leituras do seu mundo, respeitando e 

valorizando a diversidade de manifestações culturais e artísticas com o desenvolvimento da 

criação/imaginação, a percepção ética/estética da vida e a manutenção da diversidade 

artístico/cultural do entorno, mantendo e preservando sua identidade cultural num processo de 

constituição de cidadania e de diversidade. 

Fazem parte deste esforço a execução de cinco Projetos de Extensão, vinculados ao 

Programa à saber: Cultura no Campus, Música e Cidadania, Espetáculos Musicais, Conjuntos 

Musicais, Orquestras e Coros Infanto Juvenis UFPI Para Todos, que juntos atuam na criação e 

disseminação da arte, apresentações artístico-culturais, eventos que agregam o conhecimento, 

a capacitação, e o desenvolvimento regional e a difusão da produção do Departamento de 

Música e Artes Visuais da UFPI.  

Além destes projetos citados o Programa procura fomentar e divulgar através de 

apresentações e shows pelos campi da UFPI, toda a produção artística e cultural dos 

estudantes, funcionários e alunos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: As Artes (Música, Dança, Teatro, etc) de uma 

forma geral cultiva os valores da alma, contribuí de um modo efetivo para o alcance de um 

estado de equilíbrio entre corpo e mente; neste sentido, o domínio de alguma habilidade 

artístico-cultural, instrumento musical, o canto coral, orquestras, bandas, audições musicais, 

constituem elementos de fundamental importância para o resgate da cidadania. O Programa 

Orquestrando Teresina tem caráter social, acadêmico e comunitário; colabora com o 

desenvolvimento cultural da região cumprindo com o papel social da Universidade além de 

difundir a música instrumental, vocal, trabalhos artísticos e divulgar o Departamento de 

Música e Artes Visuais que a instituição oferece.  

O Programa pretende manter um ideal de transformação social e profissionalização 

através da música, dança, teatro, e artes visuais, onde centenas de crianças e jovens 

abandonados por seus pais, outras vivenciando muito de perto a realidade das drogas e da 

violência nas comunidades, desafios estes que não nos permitem ficar em paz e inativos 

enquanto conhecedores do grande poder transformador que as artes, a música possui e poderá 

intervir nestas pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Programa tem os objetivos de: promover o resgate 

da cidadania através das Artes; estimular a autonomia, cooperação, fraternidade, e 

compreensão entre os integrantes; o exercício da democracia e o crescimento dos sujeitos seja 

no individual ou no coletivo e criar novas oportunidades de trabalho. O Programa esta sendo 

considerado sucesso pela coordenação, bolsistas e público alvo; a continuidade se faz 

necessária pelo repasse de conteúdos, pela continuidade deste exercício de cidadania; pela 

ampliação do conhecimento alcançado por ambas as partes; pelas novas oportunidades de 

trabalho criadas; pelo movimento e desenvolvimento artístico cultural local e regional 

ocorrido os resultados alcançados, que foram bem maiores que as propostas iniciais. 

Com esta plataforma de ensino musical e difusão cultural das demais Artes o 

programa de extensão se utilizará do dispositivo musical camerístico, sinfônico, shows e 

espetáculos musicais, dança, teatro e através do ensino instrumental e vocal para introduzir, 

desenvolver e aprimorar conceitos e atitudes positivas nos participantes para a formação de 

um bom ser humano, sem descriminação e pré-conceitos. O programa propiciará aos alunos 

um espaço para seu desenvolvimento didático pedagógico e artístico-musical, ao mesmo 

tempo em que promoverá a vivência de parâmetros extra-musicais como: questões 

organizacionais, procedimentos utilizados durante as aulas, nos ensaios e apresentações 

públicas e também no que concerne aos aspectos de trabalho de grupo.  
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Orquestrando Teresina renderá frutos de esperança ao público universitário e a muitas 

crianças e jovens da cidade de Teresina e região, que através das Artes realizaram sonhos 

pessoais e profissionais, além de continuamente utilizarem do dispositivo Artístico e Cultural 

para fomentar e difundir as produções artísticas dos estudantes da UFPI (Música, Dança, 

Teatro, Artes Visuais). 

No entanto, a ação extensionista desenvolvida pela PREX na comunidade piauiense é 

de extrema urgência, pois mostrará a nossa comunidade a co-participação efetiva e 

comunitária da UFPI com a sociedade piauiense, e por essa razão acredita-se que o programa 

“Orquestrando Teresina” terá uma importante contribuição nestas comunidades.  

A música e as artes de forma geral foi sempre uma linguagem muito aceita por todas 

as faixas etárias, da criança até a fase adulta, portanto, com este programa o Departamento de 

Música e Artes Visuais tem divulgado a PREX, e a UFPI como uma universidade 

comunitária, humanitária e que se preocupa com os valores socais dos indivíduos fora dos 

limites geográficos do nosso estado.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

AMATO, R. de C. F. (2004). “Memória musical de São Carlos: retratos de um 
conservatório”. Tese. (Doutorado em Educação)–Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos. 

ARROYO, M. (1999). “Representações sociais sobre práticas de ensino e aprendizagem 
musical: um estudo etnográfico entre congadeiros, professores e estudantes de música”. 
Tese (Doutorado em Música)– Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre. 

DUARTE, M. (2001) “A prática interacionista em música: Uma proposta pedagógica”. 

In: Debates, nº4. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música do Centro de Letras e 

Artes da Unirio. p.75-94. 

GONÇALVES, L. N. (1993). “Educar pela música: um estudo sobre a criação e as 
concepções pedagógico musicais dos conservatórios estaduais mineiros na década de 
50”. Dissertação (Mestrado em Música)–Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre. 

KINGSBURY, H. (1988) “Music, talent and performance”. Philadelphia: Temple 

University Press. 

KERZNER , H. (2005). “Gestão de Projetos”.  Bookman Editora. 

 

IV SEMEX 354
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Resumo 

Este artigo mostra a relevância da educação ambiental e da identidade cultural quanto à prática do Ecoturismo de 

Base Comunitária na APA Delta do Parnaíba, especificamente nas comunidades no entorno do município de 

Cajueiro da Praia- PI. Portanto, essa região abriga uma biodiversidade de riquezas naturais que, se bem 

aproveitadas e trabalhadas geram a construção de valores sociais importantes para a comunidade, que resultou no 

PIAUÍ ECO FEST.  

Palavras-Chave: Meio Ambiente. Ecoturismo. Cultura. 

Abstract 

This paper shows the relevance of environmental education and cultural identity how much the practice of 

Community-based Ecotourism in the Environmentally Protected Area of Delta of the Parnaiba, specifically in 

communities surrounding the municipality of Cajueiro da Praia-PI. Therefore, area houses a biodiversity natural 
of wealth that, if it is well used and worked, can generate the construction of important social valves for the 

community, resulting in PIAUÍ ECO FEST. 

 

Key words: Environment. Ecotourism. Culture. 

 

Introdução 

Práticas de atividades de educação ambiental são consideradas de interesse relevante 

para o desenvolvimento do ecoturismo de base comunitária, modalidade que resulta na 

participação dos próprios moradores de um lugar, passando a articular e construir uma cadeia 

produtiva. Pensando desta forma, o turismo, a comunidade e o meio ambiente são três pilares 

considerados áreas temáticas amplas, no entanto, cada forma de como se trabalha temas como 

estes nas comunidades se torna um desafio, dentre estes pode-se citar aqueles considerados 

essenciais para o crescimento local, cultural, ambiental e educacional que podem também ser 

adicionados as práticas do ecoturismo, turismo de aventura, turismo de base comunitária e 

turismo cultural. 

No Brasil as práticas de educação ambiental são consideradas relevantes para levar a 

mensagem do desenvolvimento de forma sustentável, no qual se estimula valores sociais em 

coletividade. O mesmo se inicia na base, partindo do local para o global, da educação 
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primária (inicial) para a formação superior, se tornando um caminho importante para a 

conservação do meio ambiente e consequentemente para o igualitário e bem uso comum.  

Nas séries iniciais do ensino a educação ambiental tem sido tratada como uma 

relevante diretriz para que os alunos e a comunidade em geral, conheça o meio em que vivem 

com mais intimidade, valorizando e conhecendo suas raízes, fortalecendo, portanto, entre eles 

um senso crítico para a defesa eficaz de seu lugar. 

No litoral piauiense várias ações voltadas à educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável estão sendo desenvolvidas com projetos de extensão junto a Universidade Federal 

do Piauí, e parcerias com outras instituições públicas, privadas e ONG´s que abordam temas 

relacionados ao meio ambiente, comunidades, ecoturismo, turismo e preservação ambiental. 

Neste ambiente uma das áreas onde os projetos de extensão podem ser desenvolvidos e que 

precisam de atenção é a Área de Preservação Ambiental – APA Delta do Parnaíba.  

Dentre estes projetos de extensão está sendo desenvolvido o Projeto PIAUÍ ECO 

FEST, que trata de uma festa piauiense e valoriza a identidade local, dando ênfase ao 

enriquecimento da biodiversidade presente na APA Delta do Parnaíba, especificamente no 

município de Cajueiro da Praia (PI), sendo reconhecido como o primeiro município brasileiro 

a receber o título de Patrimônio Natural do Peixe Boi Marinho, este título se refere aos 

âmbitos econômicos, sociais, culturais e ambientais do território, revigorando 

incontestavelmente o respeito ao meio ambiente e a diversidade da fauna e flora presente. 

Assim foram firmadas parcerias entre estes órgãos já citados juntamente com a gestão pública 

municipal, estadual e federal (PIRES e ASSIS, 2014). 

O engajamento da população exalta na sua cultura e no meio ambiente, pois 

oportuniza a criação artística das comunidades através da música, criação de souvernirs e 

apresentação teatral, sendo geradora de trabalho e renda através do artesanato e culinária 

típica, unificando ações nas instituições que resgata e molda crianças, jovens, adultos e idosos 

como futuros propagadores da sua região. Este evento faz parte das ações do Projeto 

Ecoturismo de Base comunitária do Programa de Educação Tutorial – PET Turismo na 

modalidade Conexão de Saberes. Assim, o evento contribuiu para a conscientização e práticas 

seguindo as diretrizes do desenvolvimento sustentável, além de oportunizar aos turistas e 

habitantes locais o encontro simbólico entre animais representativos da APA Delta do 

Parnaíba. Deste modo o foco do evento foi o sentimento de pertencimento e espírito cívico de 

cidadania, fortificando também o roteiro turístico da Rota das Emoções.  

O grupo PET-Turismo da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis 

Veloso apoiou o evento PIAUÍ ECO FEST que realizou “o casamento da peixe boi com o 

IV SEMEX 356



cavalo marinho”, dois animais que fazem parte da APA Delta do Parnaíba, representado pela 

identidade própria o simbolismo do patrimônio natural da região litorânea e do Piauí.  

A partir das metodologias utilizadas funde um ciclo de processos educativos, 

formando indivíduos cientes para analisar, compreender e julgar problemas ambientais, 

permitindo a população, através de um trabalho coletivo absorver conhecimentos e 

aprendizados acerca do meio ambiente em que vivem. Outro ponto foi à solidificação do 

turismo comunitário, em virtude do crescimento econômico viável, já que se trata de um 

evento promissor que desloca e mobiliza toda uma comunidade local. 

Métodos 

A metodologia aplicada foi o levantamento de dados, que parte de uma pesquisa 

qualitativa e bibliográfica realizada através de seleção de alunos das séries iniciais das escolas 

públicas de Cajueiro da Praia. O início do projeto de extensão PIAUÍ ECO FEST foi 

desenvolvido e norteado por meio de três eixos: Formação; Participação/mobilização; e 

Geração de trabalho e renda, tendo em vista a necessidade do estado do Piauí consolidar uma 

festa genuinamente sua, que proveu e divulgou a riqueza da biodiversidade piauiense, 

destacando dois personagens ilustres da fauna marinha brasileira o “cavalo marinho” e o 

“peixe boi” considerados os maiores símbolos da fauna do município de Cajueiro da Praia. 

O evento tratou do encontro de duas comunidades Barrinha e Barra Grande. O evento 

durou três dias e culminou em três etapas, a primeira etapa iniciou com o “chá de panela” no 

dia 24 de julho de 2014, na praça da comunidade de Barra Grande, ilustrado com a presença 

do festival gastronômico e a presença das comunidades de Barra Grande, Barrinha, Cajueiro 

da Praia e áreas de entorno. Logo em seguida, a festa de “despedida de solteiro’’ aconteceu  

no dia 25 de julho e foi realizada também na Praça de Barra Grande com a atrações culturais e 

a continuação do festival gastronômico. Já a terceira etapa aconteceu no dia 26 de julho 

findou-se com encerramento do evento no terceiro dia culminando com o casamento da peixe 

boi e do cavalo marinho, realizado na praia da Barrinha ao pôr do sol as 17H30, onde foi  

enfatizada a cultura local, a biodiversidade e a geração de renda nas comunidades, o 

casamento foi uma grande festa e deu início com o corso, feitos com carroças enfeitadas  e 

puxadas por jumentos e bicicletas, acompanhadas por dois grandes bonecos: o cavalo marinho 

representando Barra Grande e o Peixe boi, o município de Cajueiro da Praia, que foram 

convencionados por artesãos da cidade de Parnaíba. 
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Resultados e Discussões 

Ao pensarmos na contribuição da educação ambiental para edificação de um mundo 

social e ecologicamente mais justo, nada mais oportuno e urgente que aceitarmos o desafio de 

inventar novas metodologias que nos auxiliem a edificar espaços de convivência a partir da 

solidariedade, da cooperação, da tolerância, e do amor, não só com os demais seres humanos, 

mas, sim, com todas as demais formas de vida existentes no planeta terra (BARCELOS, 2008, 

p.21). Em busca de atender esse pensamento, o PIAUÍ ECOFEST, surgiu para que as 

comunidades incorporassem o Peixe Boi e o Cavalo Marinho em sua cultura. Tendo em vista, 

que se tornaram elementos simbólicos da população, permitindo o desenvolvimento local, 

integrado e sustentável para geração de renda entre as regiões de Cajueiro da Praia e Barra 

Grande. 

O evento contou com parceiras de ONG´S, instituições privadas e públicas, que 

ajudaram a fortalecer o compromisso com as diretrizes do desenvolvimento sustentável, como 

o PET Turismo (Programa de Educação Tutorial) da Universidade Federal do Piauí – Campus 

Ministro Reis Veloso, Governo do Estado do Piauí, Prefeitura de Cajueiro da Praia, CIA 

(Comissão Ilha Ativa), Pesca Solidária, AQUASIS (Associação de Pesquisa e Preservação de 

Ecossistemas Aquáticos), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade), Vegeflora, CARE Brasil, BIOMADE ( Biodiversidade Marinha do Delta), 

UESPI (Universidade Estadual do Piauí), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), CVC, UNINASSAU (Centro Universitário Maurício de Nassau), Água 

Azul, Bob Z e BGK. 

 É importante ressaltar que na Escola de Aplicação da UFPI, também foi 

participativa a educação ambiental é executada para incentivar crianças, pequenos 

propagadores que servem de sensibilização para as demais pessoas, por estarem inseridos no 

evento, possibilitando aos mesmos, o acesso à música e a arte, repassando aos demais o 

respeito ao meio ambiente. “[...] Um dos papéis mais importantes da escola é que ela 

contribua para que as crianças cresçam na vivência de valores e não apenas na sua aceitação 

e/ou aprendizagem, até porque não se ensinam valores. Há que vivê-los e, de preferência, em 

comunidade” (BARCELOS, 2008, p. 32). 

Essas crianças se vestiram de tartarugas para participar da festa. Outros animais da 

fauna também foram representados, as crianças do projeto Arte Lata, de Parnaíba, 

apresentaram o batuque e o ritmo tirado das latas ao público. No palco montado na Praia se 

apresentou a Orquestra de Câmara de Parnaíba e o coral “Vozes do Litoral”. O casamento, 

IV SEMEX 358



como não poderia ser diferente, foi celebrado pela Rainha do Mar, Iemanjá. Houve aliança 

para simbolizar a união e dança dos noivos.  

Foi notório perceber que a economia local carece de investimentos, para a 

dinamização da atividade turística, e adoção da bandeira ecológica, na agregação de valores 

aos produtos de toda a cadeia socioeconômica e cultural dos municípios, para a valorização e 

divulgação da biodiversidade do APA Delta do Parnaíba, fora de nossas expansões 

territoriais. Em vista disso, o evento contou com stands com artesanato e culinária piauiense, 

produzidos pela própria comunidade, gerando trabalho e renda. 

O segmento artístico que envolveu o evento contribuiu fortemente para o 

desenvolvimento cultural no que se refere a valorização de performances musicais, apreciação 

de espetáculo teatral ao ar livre, formação de competentes percussionistas, desenhistas, 

produtores, artesãos etc., despertando criatividade e talentos, criação de oportunidades para 

estudantes e profissionais. 

Através do evento pode ser reforçada a identidade cultural local, regional, nacional, 

preservando estilos, melodias, sentimentos, expressões peculiares, manifestações folclóricas, 

tradições e ritmos que compõem a diversidade cultural piauiense, brasileira e universal. 

O processo de capacitação e formação de pessoas em diversas oficinas oferecidos na 

cadeia turística e artística que envolveu o evento promoveu a articulação, interação e 

mobilização de diversas instituições privadas, públicas e ONGs, famílias, professores, que 

somam esforços para viabilizar o evento como uma conquista social determinante para o 

desenvolvimento local e o combate à pobreza. 

Abre-se oportunidades de ascensão social através das capacitações, consolidando 

talentos, despertando vocações, abrindo horizontes novos e integrando esforços dos mais 

variados grupos e camadas sociais da comunidade e inter-relacionando os diversos graus do 

conhecimento artístico.  

Por meio dessas percepções e agregações de valores, o ecoturismo de base 

comunitária surge como meio alternativo adotado em lugares com uma percepção aguçada do 

meio ambiente e suas relações com o ser humano. Para Western (1995);  

[...] o ecoturismo provoca e satisfaz o desejo que o turista tem de estar em 

contato com a natureza, explorando o potencial turístico, de forma a visar 

à conservação e ao desenvolvimento, evitando o impacto negativo sobre: 

a ecologia [...] a cultura, que é fundamental para a comunidade residente 

da localidade turística por trazer oportunidades à mesma, através da 

geração de empregos e renda, incluindo elementos culturais como 

apresentações, produção de artesanato, dentre outras coisas para atender 

ao visitante; e a estética, por valorizar a paisagem, suscitando 
expectativas dos clientes, atraídos pela beleza cênica do lugar.  
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Enfim, alguns resultados esperados tiveram êxito, como a contribuição na renda, a 

partir dos trabalhos desenvolvidos em comunidade, e a valorização da identidade cultural. 

Porém se requer tempo para que os moradores incorporem o ecoturismo de base comunitária e 

formas sustentáveis ao se relacionar com o meio. Já que neste segmento turístico a população 

local possui o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento, sendo diretamente responsável 

pelo planejamento das atividades e pela gestão das infra estruturas e serviços turísticos.  

“Deve se atentar que o turismo tem se revelado, com raras exceções, altamente predatório dos 

ecossistemas naturais, em função do imediatismo consumista que transforma tudo em 

mercadoria”. (CORIOLANO, 2003, p.117) 

Tudo isso deve ser orientado por princípios que buscam garantir a sustentabilidade 

socioambiental, a exemplo da atitude ética e solidária entre as populações locais e os 

visitantes, geração e distribuição equitativa da renda, conservação ambiental e valorização da 

produção da cultura. Para Barcelos (2008, p.106); 

[...] é preciso a permanente busca da diversidade e da novidade; a partir da escuta e 
da valorização dos saberes e fazeres da comunidade; a valorização do infinitamente 

pequeno, mas sem deixar de ver também a complexidade do imensamente grande 

como o universo: a não aceitação do método, da ordem como algo dado a priori. Ao 

contrário, há que estar aberto para o imprevisto, para a invenção criativa que pode 

nascer a todo o momento. 

 

 Portanto, o ecoturismo além de buscar na natureza práticas sustentáveis para incentivar  

o turismo local, pode também usar destas ferramentas como o Projeto Piauí ECO FEST para 

promover junto à comunidade saberes e valorização das peculiaridades que cada comunidade 

possui, para que seus indivíduos deem continuidade as práticas comunitárias. 

 

Considerações Finais 

Desta maneira, o PIAUÍ ECO FEST é a concretização de ideias que visa a 

valorização da identidade cultural nas comunidades em torno ao município de Cajueiro da 

Praia, que estimula o ecoturismo de base comunitária, alavancando o desenvolvimento 

econômico e sustentável em prol da formação de pessoas, a partir da educação ambiental 

inserida nas ações do evento.  

Portanto, a soma do trabalho coletivo foi determinante para obtenção de resultados 

satisfatórios para conservação e estímulo de valores sociais, já que a cultura é representada 

por meio de símbolos, no qual o evento enalteceu a biodiversidade na APA Delta do Parnaíba, 

enfatizando as figuras do Cavalo Marinho e da Peixe Boi, que fazem parte do patrimônio 

natural e cultural da região. 
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O evento mostrou-se válido e bastante relevante em prol da comunidade, visto em 

diversos aspectos tais como econômico, ambiental e educacional, com iniciativa criativa e 

inovadora sensibilizando e mobilizando, com a diversidade e sustentabilidade ambiental 

usufruindo dos recursos naturais da APA Delta do Parnaíba. Espera-se que em uma segunda 

edição, seus efeitos sejam ainda mais abrangentes, potencializadores de modo a permitir 

participação maior da comunidade.  
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RESUMO 
Este projeto de extensão teve como objetivo descrever de forma qualitativa o resultado de 
ações educativas com crianças e adolescentes, onde se trabalhou com metodologias lúdicas, 
ressaltando a importância dos conhecimentos sobre doenças e hábitos de vida saudáveis, no 
intuito de proporcionar um melhor desenvolvimento humano. O projeto foi desenvolvido no 
período de julho a agosto de 2014, com crianças e adolescentes frequentadores de uma 
Organização Não Governamental Casa Aliança, situada no Bairro Parque de Exposições, no 
município de Picos-Piauí, pelas bolsistas de Enfermagem do PET Cidade, Saúde e Justiça, da 
Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, onde foram 
executadas ações educativas, norteadas através de uma abordagem prévia na instituição, 
visando obter os anseios de cada grupo, com relação aos conteúdos da enfermagem. Durante 
as intervenções notou-se que os grupos obtiveram uma boa aceitação e um bom rendimento, 
sendo perceptível mediante a participação com perguntas e resposta o que proporcionou 
melhor aprendizado. Foi perceptível que a prática de educação em saúde entre crianças e 
adolescentes, estimula o interesse entre os mesmos por conhecimentos de assuntos do 
cotidiano, como por exemplo, as principais doenças que acometem a sua comunidade, além 
de demonstrar que medidas simples de higiene pode se prevenir estes e outros agravos. Logo, 
fica para as bolsistas a sensação de ter alcançado sua meta e que o futuro profissional de 
enfermagem tem um papel importante na promoção da saúde e na propagação dos 
conhecimentos, no intuito de contribuir com uma melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave: Enfermagem. Educação em saúde. Criança. Adolescente. 
 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento é uma ferramenta muito importante para o crescimento e 

desenvolvimento dos seres humanos. Prontamente o acesso à educação proporciona subsídios 

necessários para que o indivíduo possa ser valorizado de forma holística, além de promover 

para este uma cultura de paz e uma incorporação de hábitos de vida saudáveis (prevenção 

ativa), habilitando-o assim, a resolver os problemas pessoais e da sua comunidade (MACIEL 

et al., 2010). 

IV SEMEX 362



Perante este contexto percebe-se que o desenvolvimento de ações educativas em 

saúde para com crianças e adolescentes merece uma maior atenção, no intuito de promover 

melhorias no comportamento das mesmas, pela adoção de práticas ordenadas e participativas 

norteadas pelos profissionais de saúde (OLIVEIRA et al., 2009). 

Sendo assim, as medidas de práticas educacionais executadas proporcionam um 

beneficio duplo, onde o público-alvo adquire novos conhecimentos e os profissionais de 

enfermagem desempenham seu papel de promover novos saberes, possibilitando autonomia 

para escolhas de vida saudáveis, onde o profissional desenvolve seus interesses comuns de 

maneira humanizada e comprometida com o coletivo.  

Diante deste contexto, este projeto tem como objetivo descrever de forma 

qualitativa o resultado de ações educativas com crianças e adolescentes, onde se trabalhou 

com metodologias lúdicas, ressaltando a importância dos conhecimentos sobre doenças e 

hábitos de vida saudáveis, no intuito de proporcionar um melhor desenvolvimento humano. 

 

MÉTODOS  

O projeto foi desenvolvido no período de julho a agosto de 2014, com crianças e 

adolescentes frequentadores de uma Organização Não Governamental Casa Aliança, situada 

no Bairro Parque de Exposições, no município de Picos-Piauí, pelas bolsistas de Enfermagem 

do PET Cidade, Saúde e Justiça, da Universidade Federal do Piauí - Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros, onde foram executadas ações educativas, norteadas através de uma 

abordagem prévia na instituição, visando obter os anseios de cada grupo, com relação aos 

conteúdos da enfermagem.  

O desígnio por estes grupos partiu do interesse de se trabalhar a educação em 

saúde, mediante os mesmo apresentarem déficit nos conhecimentos sobre doenças prevalentes 

na região, falta de cuidados com a higiene corporal e hábitos alimentares inadequados, além 

da elevada incidência de gravidez na adolescência e predisposição a contraírem Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Perante este princípio, observou-se que estes agravos na maioria das vezes eram 

decorrentes da falta de conhecimentos prévios acerca destes assuntos, por isso se houvessem 

ações de enfermagem enfatizando a orientação e prevenção destes problemas de saúde, muitos 

deles seriam evitados. 

Nos encontros foram realizadas dinâmicas de integração no intuito de obter os 

anseios de cada grupo, com relação aos conteúdos da enfermagem. A metodologia a ser 
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trabalhada baseia-se na teoria de intervenções precisas e pontuais para uma maior adesão as 

informações transmitidas a estes grupos. 

As atividades para o grupo das crianças, também foram desenvolvidas juntamente 

com os adolescentes, onde se utilizou demétodos lúdicos, atrelando juntamente com a fala de 

maneira que fosse de melhor compreensão para ambas as faixas etárias. 

A primeira temática trabalhada foi à obesidade, abordada em forma de slides, 

demonstrando o que é esse problema de saúde e suas consequências no organismo dos seres 

humanos, finalizando a atividade com a apresentação de um vídeo ilustrando de uma maneira 

mais lúdica o tema exposto.  

No segundo encontro, foram norteados os cuidados corretos para higiene corporal 

e bucal, onde se utilizou a brincadeira do glíter, para demonstrar o quanto acumulamos 

sujidades em nossas mãos, bem como, a montagem do quebra-cabeça do banho, vídeo e 

ilustrações com figuras que remetiam aos cuidados básicos com a higiene para prevenção de 

doenças. Na mesma ocasião foi exposta a recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária de higienização dos alimentos. 

O terceiro encontro foi marcado pelo tema verminoses: ancilostomíase 

(amarelão); amebíase; teníases e ascaridíase, onde as mesmas são transmitidas pela má 

higiene corporal e dos alimentos, a atividade se desenvolveu através de imagens para ilustrar 

as doenças e um jogo de caça palavras, visando uma melhor compreensão dos assuntos. 

A abordagem de temas como Toxoplasmose e Leishmaniose, foi o foco do quarto 

encontro, adotando o uso de cartazes e figuras, além de reforçar a importância da higienização 

das mãos e dos alimentos.  

No quinto encontro foi realizada uma Gincana, no intuito de fazer uma revisão 

dos assuntos abordados, o que tornou o momento descontraído e proporcionou um melhor 

aprendizado. No ultimo encontro optou-se em focar somente nos adolescentes, tendo em vista 

que este grupo está mais vulnerável as Doenças Sexualmente Transmissíveis, e esperava-se 

ter uma melhor compreensão do tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As atividades desenvolvidas com este público-alvo tiveram um desempenho 

satisfatório, pois através das ações e do contato com os grupos, ocorreu à criação de vínculos, 

que proporcionou uma maior aceitação das propostas de metodologia que foram utilizadas. 

A finalidade dos encontros realizados foi expandir os conhecimentos adquiridos 

em âmbito acadêmico para crianças e adolescentes, através de atividades lúdicas, e uma 
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linguagem de fácil compreensão, possibilitando uma maior interação entre os participantes e 

um maior aprendizado sobre os problemas de saúde. 

No decorrer das intervenções notou-se que os grupos obtiveram uma boa 

aceitação e um bom rendimento, sendo perceptível mediante a participação com perguntas e 

resposta o que proporcionoumelhor aprendizado. Ao realizar os jogos educativos e fazer 

associações das respostas por meio de imagens, caça-palavras e gestos facilitou a fixação dos 

conteúdos, demonstrando o interesse sobre as temáticas trabalhadas. 

Ao se trabalhar com estes grupos foi perceptível que a prática de educação em 

saúde entre crianças e adolescentes, estimula o interesse entre os mesmos por conhecimentos 

de assuntos do cotidiano, como por exemplo, as principais doenças que acometem a sua 

comunidade, além de demonstrar que medidas simples de higiene pode se prevenir estes e 

outros agravos. Tendo em vista a importância de uma intervenção prévia para se detectar os 

anseios e o modo de transmitir as informações para o público-alvo, a fim de estabelecer um 

vínculo e proporcionar uma maior interação entre os grupos (GIJSEN; KAISER, 2013). 

Diante disso, as informações sobre os hábitos alimentares o quanto antes 

apresentado na vida do individuo, favorecem de forma precisa mudanças inerentes ao seu 

crescimento e desenvolvimento saudável, tendo em vista que o aprendizado precoce propicia 

ainda mais conhecimentos permanentes ao longo de todo o ciclo de vida (MADRUGA et al., 

2012). 

Segundo estudo, a adolescência é um momento privilegiado para que se ocorra as 

medidas interventivas na área da saúde, pois é nesta fase que surgem as dúvidas e os 

questionamentos, perante isso surgem as oportunidades de se trabalhar temas pertinentes a 

esta idade, como por exemplo, a sexualidade, no intuito de promover autorreflexão, 

possibilitando que o sujeito exerça uma visão critica e transformadora sobre os 

acontecimentos do seu cotidiano (MARTINS; HORTA; CASTRO, 2013). 

As atividades de educação em saúde devem ser desenvolvidas de maneira 

horizontal, de forma a serem adaptadas conforme sua realidade individual e coletiva, para que 

de acordo com seus anseios, possa se criar fomentos compatíveis o seu cotidiano (BARBOSA 

et al., 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo se observou que a prática de educação em saúde para com crianças e 

adolescentes é de suma importância, pois são faixas etárias que estão em desenvolvimento 

psicomotor e estão expostas a inúmeras vulnerabilidades, que prejudicam o seu crescimento 
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físico, mental e social. Com isso, ficou nítido que as ações desenvolvidas surtirão efeito, pois 

se observou que muitas vezes uma simples conversa pode ajudar a orientar e prevenir 

determinadas patologias. Perante este contexto, fica para as bolsistas a sensação de ter 

alcançado sua meta e que o futuro profissional de enfermagem tem um papel importante na 

promoção da saúde, e na propagação dos conhecimentos acadêmicos, no intuito de contribuir 

coletivamente com uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

O paradigma da promoção à saúde engloba, entre seus elementos constituintes: a 

integralidade do cuidado e a prevenção de agravos, o compromisso com a qualidade de vida e 

a adoção da participação comunitária como peça fundamental de planejamento e avaliação 

dos serviços (PARADA, 2008).  

Para Guedes (2008) a mulher está vulnerável durante a gestação, exposta a múltiplas 

exigências, e vivencia um período de reorganização corporal, bioquímica, hormonal, familiar 

e social que a faz ficar propensa a uma multiplicidade de sentimentos.  

 Em termos de políticas públicas de saúde, essa questão é claramente tratada, pela 

primeira vez, no Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), criado pelo 

Ministério da Saúde no ano 2000. Tal programa apresenta, como um de seus fundamentos, o 

direito à humanização da assistência obstétrica e neonatal como condição primeira para o 

acompanhamento adequado a mulheres e recém-nascidos (Brasil, 2000). 

 

METODOLOGIA 

 

 Este estudo é resultado do trabalho desenvolvido, pelos alunos da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), Campos Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB), Picos- PI, 

participantes do projeto de extensão Elaboração de Tecnologia Educativa para Promoção da 

Saúde de Gestantes. 

Foram realizados 02 encontros mensais, nos quais os acadêmicos desenvolveram 

atividades com as gestantes, por meio de palestras, discussões em grupo, realização de 

dinâmicas, entre outros recursos que favoreçam a participação ativa das gestantes no processo 

de aprendizagem.  
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RESULTADOS 

 

No decorrer do projeto, verificou acréscimo do conhecimento das gestantes no 

que diz respeito à alimentação, estilo de vida, higiene intima, trabalho de parto e parto; 

também foi percebido aumento da autoestima, conhecimentos e qualidade de vida do bebê. 

Foi observado que as atividades em grupo incidiram uma forma prática para uma maneira 

ampliada de vínculos afetivos, reflexão, conscientização e alterações importantes do processo 

saúde-doença, organização e mobilização para o efetivo controle social, além de ser um 

espaço de ensino-aprendizagem, orientação, intervenção e educação em saúde.  

Após os encontros, as gestantes participantes responderam que suas expectativas 

foram atendidas com relação aos quesitos de conteúdo e didática. Assim como todos os 

treinamentos e técnicas, referiram que o conteúdo aplicado foi completo e mostraram-se 

bastante interessadas principalmente por não terem participado de nenhum trabalho 

relacionado a cuidados no período gravídico e com o bebê. 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que as atividades desenvolvidas em grupo sobre cuidados e qualidadede 

vida das gestantes foi uma ferramenta válida para minimizar o conhecimento inadequado 

destas sobre o período gravídico.  

Nas palestras, foi possível estabelecer um acréscimo de conhecimento das gestantes no 

que diz respeito a observação de cuidados de higiene intima adequada, importância da 

alimentação saudável, bem como a suplementação férrea, elevação dos membros inferiores, 

evitar alimentos industrializados e ricos em sódio, dentre outros.  Verificou-se que a maioria 

das participantes tinha conhecimento insuficiente sobre estes cuidados a serem realizados 

durante a gravidez.  

Já pós-aula, observou-se o aprendizado dos participantes, tendo em vista que a maioria 

demonstrou conhecimento frente às situações cotidianas no decorrer dos encontros. Portanto, 

conclui-se que os encontros foram de grande valia e ressalta-se ainda a importância em se 

continuar realizando estas atividades para soma de conhecimento e, ainda retirar possíveis 

duvidas.  
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RESUMO 

Movidos por uma onda de modernidade e tecnologia que abala nosso sistema educacional 

sentimos a necessidade de trabalhar com diversas técnicas metodológicas que possam inovar 

nossas aulas e assim impulsionar um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente. 

Assim, este trabalho objetiva investigar a situação do desempenho dos alunos do pré-ENEM 

popular na disciplina Atualidade , dentro do contexto exposto,  a partir do trabalho em sala de 

aula. Utilizamos como instrumento de coleta de dados, o questionário fechado, que foi 

organizado em duas partes: a primeira que fala sobre aspectos didáticos e metodológicos 

trabalhados em sala e a segunda que versa sobre conteúdos discutidos na disciplina em 

destaque. Afim de analisar nossos dados, trabalhamos com analise de conteúdo. Esse estudo 

nos possibilitou perceber que apenas diversas maneiras dispostas pelo professor de trabalhar 

em sala de aula não são suficientes para garantir um bom desempenho dos alunos. 
 

Palavras Chaves: Prática docente. Disciplina de Atualidades. Pré-ENEM 

 

INTRODUÇÃO 
  

Movidos por uma onda de modernidade e tecnologia que abala nosso sistema 

educacional sentimos a necessidade de trabalhar com diversas técnicas metodológicas que 

possam inovar nossas aulas e assim impulsionar um processo de ensino e aprendizagem mais 

eficiente. Nesse sentido, acreditamos que o professor como ator principal da educação possa 

ser ente primordial nesse processo, uma vez que defendemos este ser a origem do ensino e o 

aluno compreender o ponto de partida da aprendizagem, embora saibamos que este processo 

não é único, constituindo uma via de mão dupla.  

A nossa sociedade nos impõe diferentes exigências, especialmente na área 

educacional, em que tudo muda rapidamente. As informações são transmitidas e conhecidas 

de maneira quase instantânea e passaram a fazer parte do ambiente escolar, causando 

preocupação nos professores sobre o seu papel nessa nova realidade (HARGREAVES, 2011). 

                                                           
1
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Pensando nisso, o Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) oferece um pré- ENEM popular que oportuniza um melhor aprendizado dos 

conteúdos cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para Freitas e Silva 

(2014) a qualidade insatisfatória da educação resulta na formação de profissionais menos 

capacitados e na maior dificuldade na continuidade dos estudos. Dessa forma, o projeto pré-

ENEM visa dar um melhor suporte para aqueles que desejam ingressar no Ensino Superior.  

Tendo em vista que o presente trabalho dar foco para a disciplina de Atualidades que é 

contemplada nesse cursinho, buscamos nos preocupar não só com a transmissão de 

conhecimentos, mas com uma formação crítica do cidadão. Assim, procuramos trabalhar com 

diversas técnicas didáticas-metodológicas que não se prenda há apenas um método de ensino, 

utilizando-se de aulas com debates, vídeo e slides com muitas fotos para chamar a atenção, 

além de estarmos fornecendo materiais teóricos prontos com exercícios para serem 

respondidos em sala de aula e redações sobre o assunto explanado.  

Feitosa e Leite (2012) trazem à tona que para atender às exigências educacionais 

atuais, é necessário que os professores abandonem a postura tradicional e adotem uma nova 

abordagem que trabalhe uma prática pedagógica interdisciplinar, contextualizada, que 

considere o conhecimento prévio do aluno e valorize o seu cotidiano. 

Sentimos instigados a investigar sobre a problemática levantada devido a professora 

mediadora da disciplina perceber em sua sala de aula uma desmotivação por parte dos 

discentes, apesar da disponibilidade de diversos atrativos que são discorridos no trabalho 

docente da mesma. Portanto, apenas com a observação não podemos constatar que não está 

havendo aprendizado ou até mesmo compreensão dos conteúdos clarificados na disciplina, 

desta forma este trabalho tem por objetivo avaliar a situação do desempenho dos alunos do 

pré-ENEM popular na disciplina Atualidade , dentro do contexto exposto,  a partir do trabalho 

em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido com alunos do projeto cursinho Pré-ENEM Popular Vale 

do Gurguéia no ano de 2014, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Professora 

Cinobelina Elvas (CPCE), localizado no município de Bom Jesus no estado do Piauí, CEP: 

64900-000, BR 135, Km 3, planalto horizonte.  

Inicialmente as aulas foram ministradas na Universidade Federal do Piauí - UFPI, com 

duração média de 40 minutos, variando em turmas A e B com 50 alunos, num total de 100 
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alunos, porém com o passar do tempo ocorreu uma evasão muito grande de alunos, o qeu nos 

possibilitou relizar a pesquisa com apenas 9 alunos frequentantes, afim de atingir o objetivo 

geral do estudo proposto. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário fechado, pois 

acreditamos ser suficiente para elencar um bom diagnóstico em detrimento do objetivo 

proposto. Segundo Fachin (2006, p.158), “O questionário consiste em um elenco de questões 

que são submetidas a certo número de pessoas, com o intuito de se coletar informações”. 

O questionário foi dividido em duas partes, a primeira parte composta de sete questões 

que versam sobre aspectos relacionados à didática e metodologia de ensino da disciplina e a 

segunda composta de doze questões que apresentam itens referentes a alguns assuntos 

trabalhados em sala de aula.   

 Os sujeitos participantes da pesquisa, cursantes do pré-ENEM popular, receberam o 

questionário e foram orientados a responder às questões formuladas individualmente no 

mesmo horário da aula de Atualidades. Antes da aplicação do questionário, uma breve 

explicação sobre os objetivos do estudo foi fornecida aos estudantes. Os dados coletados 

foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (2011) essa 

técnica visa procurar conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais nos 

debruçamos. Com base nisso fizemos uma inferência entre os aspectos observados em sala de 

aula e os ditos afirmados nos questionários, o que nos possibilitou uma análise abrangente dos 

dados obtidos, vantagem apresentada por nosso estudo, pois a professora mediadora da 

disciplina é integrante da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados analisados dizem respeito à investigação do desempenho dos alunos do  

cursinho Pré-ENEM Popular Vale do Gurguéia sobre a matéria atualidades. Para melhor 

compreensão dos resultados dividimos em dois momentos, o primeiro destacamos o que 

constatamos em relação à opinião dos alunos sobre a didática da professora da disciplina em 

destaque e o segundo momento mostraremos um panorama sobre os 12 itens abordados no 

questionário referente aos conteúdos mediados na disciplina.  

Procuramos investigar no primeiro momento o que os alunos acham dos vídeos 

passados em aula e foi possível constatar que 66,7% dos alunos consideram bons e 33,3% 

acham ótimo, ou seja, essa é uma técnica que os alunos se sentem atraídos, uma vez que 

nenhum reclamou da utilização da mesma. Outro aspecto elencado foi sobre o uso dos slides, 
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no qual todos os alunos responderam está satisfeitos com os mesmos. No momento que foram 

instigados sobre o método mais eficiente e facilitador de ensino e aprendizagem contatamos 

que 55,5% preferem o debate em sala de aula e os demais restantes veem o uso vídeo como 

melhor maneira, no entanto, na prática docente em sala de aula o debate não era realizado 

como deveria ser, uma vez que os alunos se calaram diante dos questionamentos levantados.  

Além disso, procuramos aos sujeitos se aos mesmos eram solicitados que fizessem 

atividades de pesquisa como estratégia de aprendizagem e observamos que a maioria 

respondeu que sim, porém em poucas oportunidades. Aspecto esse que, vai contra a prática 

realizada pela professora, uma vez que buscou em sua metodologia formar um sujeito integral 

e participativo no meio social. Destacamos também que os alunos consideram adequados os 

procedimentos de ensino utilizados em sala de aula, bem como afirmam que as notícias 

trabalhadas e discutidas no âmbito formal de ensino são de grande relevância. 

Como mencionamos acima, discutiremos agora a segunda parte do questionário. De 

um total de 12 itens que perpassam os conteúdos mediados em sala percebemos que nenhum 

aluno errou todas as questões, 22,2% acertaram 8 questões, 44,4% acertaram 4 questões, 

11,1% acertou 3 questões e 22,2% acertaram 2 questões. Com essas porcentagens 

conseguimos avaliar que uma minoria dos alunos acertou um número máximo de oito 

questões, o que nos preocupou bastante, pois em contrapartida com as afirmações referidas 

pelos mesmos sobre a didática e metodologia de ensino da professora em sala de aula, 

apresentam dados divergentes. Assim, destacamos que apesar de afirmarem bons aspectos 

sobre a aula não conseguiram revelar nas questões propostas um bom aprendizado sobre a 

disciplina. No entanto, verificamos que os alunos que tiveram maior pontuação no teste foram 

os que melhor classificaram o professor. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho procurou identificar as falhas no desempenho dos estudantes do 

Pré-vestibular Popular Vale do Gurguéia. Esse tipo de avaliação é importante para a melhoria 

da qualidade do ensino, embora os resultados desfavoráveis do apredizado dos alunos do pré-

vestibular comunitário apesentaram, estes dependem diretamente da melhoria da qualidade do 

ensino público, o programa tem apresentado êxito no cumprimento de suas metas, apesar da 

evasão e junto a isso como professores temos que sanar a má qualidade do ensino que alguns 

deles tiveram.  
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Também possibilitou constatar que nem sempre a didática e as técnicas metodológicas 

descritas na prática docente são responsáveis pelo bom desempenho dos alunos. Devemos 

então como atores do cenário educativo incentivar os discentes a elevar sua autoestima em 

relação ao processo de ensino e aprendizagem, logo acreditamos que, esse processo é 

complexo e sistemático, dependendo de muitos integrantes para ser consolidado.    
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Resumo: O trabalho foi conduzido com o objetivo de produzir mudas de Nopalea 
cochenillifera var. doce ou miúda para posterior plantio em propriedades de criação de 

ruminantes na região sul do Piauí. O projeto estar sendo desenvolvido na estufa de produção 

de mudas do setor de Silvicultura da UFPI no município de Bom Jesus, Piauí. Foram 

plantados 1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira doce ou miúda. Do total 

plantando em sacos de mudas, brotaram até o momento 1300 fragmentos de cladódios tendo 

um percentual de brotação de 81,25%. A técnica de fragmentação de cladódios de palma 

forrageira doce ou miúda é viável para adquirir uma grande quantidade de mudas quando se 

dispões de pouca quantidade de cladódios. Após o período de crescimento das mudas que será 

de 120 dias estas serão cultivadas nas propriedades selecionadas no projeto. A técnica de 

fragmentação de cladódios de palma forrageira doce ou miúda objetivando a produção de 

mudas é alternativa para propagação dessa cultura. 
 

Palavra-chave: Adubação. Variedade Doce ou Miúda. Plantio.  

Introdução 
A redução da produção de forragem na região semiárida do Nordeste de um modo geral 

é provocada pela irregularidade das chuvas, temperatura elevada nos meses mais quentes do 

ano, associada ao manejo inadequado das forrageiras (SANTOS, 2006). 

A palma doce ou miúda (Nopalea cochenillifera) foi obtida pelo geneticista Burbanks, a 

partir de espécies com espinhos. Foi introduzida no Brasil por volta de 1880 em Pernambuco, 

(LOPES, et. al., 2012). O cultivo da variedade N. cochenillifera foi intensificado no momento 

que surge a praga da Cochonilha-do-Carmim (Dactylopium opuntiae) por volta de 

2001(INSA, 2013). 

A produção de mudas pela fragmentação de raquetes é uma alternativa para que o 

produtor rural possa implantar novas áreas ou sementeiras, utilizando mudas de alta 

qualidade, produzidas a partir de pequenas quantidades de raquetes. Essa técnica é utilizada 

quando não se dispões de uma grande quantidade de cladódios para o plantio. Trata-se de uma 

metodologia simples e de baixo custo, desenvolvida para ser aplicada dentro da propriedade e 

utilizando-se um mínimo de mão-de-obra. Nas experiências conduzidas em campo, a 

eficiência do processo é de 85% e comumente obtêm-se pelo menos dez mudas para cada 

raquete disponível (LOPES, 2012). 
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Sendo assim objetivou com esse projeto produzir mudas de Nopalea cochenillifera var. 

Doce ou Miúda para posterior plantio em propriedades de criação de ruminantes na região sul 

do Piauí. 

Material e Métodos 
 Foram produzidas mudas da variedade de palma forrageira doce miúda (Nopalea 

cochenillifera), pelos discentes do Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), as mudas produzidas serão posteriormente cultivadas 

em áreas dos produtores rurais selecionados na segunda etapa do projeto. Foram produzidas 

320 mudas para cada propriedade de um total de cinco, sendo produzido um total de 1600 

mudas de palma forrageira doce miúda no final do projeto. 

A primeira etapa do projeto consistiu na produção de 1600 (um mil e seiscentas) mudas 

de palma forrageira da variedade doce ou miúda que serão plantadas nas propriedades rurais 

de criação de ruminantes selecionadas posteriormente. 

Para produção de mudas, primeiramente foi coletado amostra do solo para análise no 

laboratório do CPCE/UFPI. Após analise foram coletadas três toneladas do solo, que foi 

peneirada e realizada a correção da acidez com calcário dolomítico. O solo peneirado e 

corrigido foi utilizado para encher os sacos de mudas, totalizando 1600 sacos produzidos. Os 

sacos estão sendo armazenados no Viveiro Florestal do CPCE/UFPI. 

Para o plantio foram utilizados os cladódios de palma forrageira doce ou miúda do 

Campo Agrostológico do CPCE/UFPI. Os cladódios selecionados foram fragmentados e 

armazenados na sobra por 10 dias para cura dos fragmentos dos cladódios. 

Depois desse período os mesmos foram plantados nos sacos de mudas. As mudas estão 

sendo irrigadas três vezes por semana, também estão sendo realizados os tratos culturais 

necessários ao desenvolvimento e crescimento saudável das mudas. O período de crescimento 

das mudas será de 120 dias a partir do plantio, somente após esse período é que as mudas 

serão cultivadas nas propriedades selecionadas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até o momento foi o percentual de brotação dos fragmentos de 

cladódios plantados. Foram plantados 1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira doce 

ou miúda, desse total brotaram até o momento 1300 fragmentos de cladódios tendo um 

percentual de brotação de 81,25% diferente da porcentagem de brotação encontrada por 

LOPES (2012) de 85%. No final dessa etapa do projeto as mudas de palma forrageira doce 

miúda serão plantadas na propriedade dos produtores rurais selecionados. 
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A técnica de plantio de mudas de cactáceas é alternativa quando não se tem números 

suficientes de cladódios para o plantio, um cladódio dessa variedade pode produzir até oito 

mudas. A produção de mudas de palma forrageira doce ou miúda proporcionou maior 

conhecimento técnico aos discentes envolvidos no projeto de extensão. A participação do 

discente na produção de mudas de palma forrageira proporciona conhecimento sobre correção 

do solo, manejo e plantio da palma forrageira. 

Conclusões 

A técnica de fragmentação de cladódios de palma forrageira doce ou miúda objetivando 

a produção de mudas é alternativa para propagação dessa cultura.  
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Resumo: O trabalho foi conduzido com o objetivo de produzir mudas de palma forrageira 

Opuntia stricta L. Mill para posterior plantio em propriedades de criação de ruminantes na 

região sul do Piauí. O projeto estar sendo desenvolvido na estufa de produção de mudas do 

setor de Silvicultura da UFPI no município de Bom Jesus, Piauí. O seccionamento de 

cladódios de palma forrageira variedade Baiana é alternativa para adquirir uma grande 

quantidade de mudas quando se dispões de pouca quantidade de cladódios. Foram plantados 

1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira orelha de elefante, desse total brotaram até 

o momento 200 fragmentos de cladódios, tendo um percentual de brotação de 12,5%. Após o 

período de crescimento das mudas que será de 120 dias estas serão cultivadas nas 

propriedades selecionadas no projeto. O seccionamento de cladódios de palma forrageira 

orelha de elefante para produção de mudas proporciona percentagem de brotação de 12,5% 

após 30 dias do plantio. 
 

Palavra-chave: Adubação. Orelha de elefante. Plantio.  

Introdução 
A exploração pecuária no Nordeste brasileiro é influenciada pela variabilidade da 

distribuição da precipitação pluvial, em virtude de afetar a produção de forragens (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2009).  

A palma forrageira orelha de elefante mexicana (Opuntia stricta L. Mill) é um alimento 

importante na atividade pecuária apresentando-se como uma alternativa para as regiões áridas 

e semiáridas do nordeste brasileiro por ser adaptada às condições climáticas da região 

apresentando aspecto fisiológico especial quanto à absorção, aproveitamento e perda de água, 

suportando prolongados períodos de estiagem, podendo alcançar produtividade de até 40 

toneladas de matéria seca por hectare por colheita (SANTOS et al., 2006), além de ser 

resistente ao ataque da cochonilha do carmim praga mais importante da cultura da palam 

forrageira. 

A produção de mudas pela fragmentação de raquetes é uma alternativa para que o 

produtor rural possa implantar novas áreas ou sementeiras, utilizando mudas de alta 

qualidade, produzidas a partir de pequenas quantidades de raquetes. Trata-se de uma 

metodologia simples e de baixo custo, desenvolvida para ser aplicada dentro da propriedade e 

utilizando-se um mínimo de mão-de-obra. Nas experiências conduzidas em campo, a 
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eficiência do processo é de 85% e comumente obtêm-se pelo menos dez mudas para cada 

raquete disponível (LOPES, 2012). 

O trabalho foi conduzido com o objetivo de produzir mudas de palma forrageira 

Opuntia stricta L. Mill para posterior plantio em propriedades de criação de ruminantes na 

região sul do Piauí.  

 

Material e Métodos 
Foram produzidas mudas da variedade de palma forrageira orelha de elefante (Opuntia 

stricta L. Mill), pelos discentes do Campus Professora Cinobelina Elvas - CPCE da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI, para posterior plantio nas áreas dos produtores rurais 

selecionados. Foram produzidas 320 mudas para cada propriedade de um total de cinco, será 

produzido um total de 1600 mudas de palma forrageira orelha de elefante no final do projeto. 

A primeira etapa do projeto consistiu na produção de 1600 (um mil e seiscentos) mudas 

de palma forrageira da variedade orelha de elefante que serão plantadas nas propriedades 

rurais de criação de ruminantes selecionadas posteriormente. 

Para produção de mudas, primeiramente foi coletado amostra do solo para análise no 

laboratório do CPCE/UFPI. Após analise foram coletadas três toneladas do solo, que foi 

peneirada e realizada a correção da acidez com calcário dolomítico. O solo peneirado e 

corrigido foi utilizado para encher os sacos de mudas, totalizando um mil e seiscentos sacos 

produzidos. Os sacos estão sendo armazenados no Viveiro Florestal do CPCE/UFPI. 

Para o plantio foram utilizados os cladódios de palma forrageira orelha de elefante do 

Campo Agrostológico do CPCE/UFPI. Os cladódios selecionados foram fragmentados e 

armazenados na sobra por 10 dias para cura dos pedaços de cladódios. 

Depois desse período os mesmos foram plantados nos sacos de mudas. As mudas estão 

sendo irrigadas três vezes por semana, também estão sendo realizados os tratos culturais 

necessários ao desenvolvimento e crescimento saudável das mudas. O período de crescimento 

das mudas será de 120 dias a partir do plantio, somente após esse período é que as mudas 

serão cultivadas nas propriedades selecionadas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até o momento foi o percentual de brotação dos fragmentos de 

cladódios plantados. Foram plantados 1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira 

orelha de elefante, desse total brotaram até o momento 200 fragmentos de cladódios tendo um 
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percentual de brotação de 12,5% após 30 dias do plantio, diferente da porcentagem de 

brotação encontrada por LOPES (2012) de 85% após 120 dias do plantio. Esse fato pode ter 

ocorrido devido ao pouco tempo para avaliação da brotação que foi de 30 dias, sendo que o 

período de crescimento das mudas será de 120 dias no projeto. 

A técnica de plantio de mudas de cactáceas é alternativa quando não se tem números 

suficientes de cladódios para o plantio, em que um cladódio de palma forrageira orelha de 

elefante pode fornecer até doze mudas. A participação do discente na produção de mudas de 

palma forrageira orelha de elefante proporciona conhecimento sobre correção do solo, manejo 

e plantio de palma forrageira. 

Conclusões 

O seccionamento de cladódios de palma forrageira orelha de elefante para produção de 

mudas proporciona percentagem de brotação de 12,5% após 30 dias do plantio.  
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Resumo: O trabalho foi conduzido com o objetivo de produzir mudas de palma forrageira 

Nopalea cochenillifera var. Baiana para posterior plantio em propriedades de criação de 

ruminantes na região sul do Piauí. O projeto estar sendo desenvolvido na estufa de produção 

de mudas do setor de Silvicultura da UFPI no município de Bom Jesus, Piauí. A técnica de 

fragmentação de cladódios de palma forrageira variedade Baiana é alternativa para adquirir 

uma grande quantidade de mudas quando se dispões de pouca quantidade de cladódios. Foram 

plantados 1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira var. Baiana, desse total brotaram 

até o momento 500 fragmentos de cladódios, tendo um percentual de brotação de 31,25% o 

índice de brotação obtido é baixo quando comparado com outras variedades de palma. Após o 

período de crescimento das mudas que será de 120 dias estas serão cultivadas nas 

propriedades selecionadas no projeto. A técnica de seccionamento de cladódios de palma 

forrageira variedade Baiana objetivando a produção de mudas apresenta 31% de brotação 

após 30 dias do plantio. 
 

Palavra-chave: Adubação. Variedade Baiana. Plantio.  

Introdução 
 

 A região do semiárido brasileiro apresenta condições adversas do ambiente para o 

manejo de animais ruminantes em determinada época do ano, devido à ausência de pastagens 

naturais de qualidade nutricional para suprir a necessidade alimentar dos animais. Estas 

dificuldades devem-se aos padrões irregulares de distribuição de chuvas com baixos índices 

ao longo do ano (ALMEIDA, 2012).  

A palma forrageira variedade Baiana é a opção de cultura xerófila com potencial de 

exploração no Nordeste, constituindo-se em importante recurso forrageiro nos períodos de 

estiagens, devido ao seu elevado potencial de produção de fitomassa nas condições do 

Semiárido (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2009).  

A produção de mudas pelo seccionamento de raquetes é uma alternativa para que o 

produtor rural possa implantar novas áreas ou sementeiras, utilizando mudas de alta 

qualidade, produzidas a partir de pequenas quantidades de raquetes. Trata-se de uma 

metodologia simples e de baixo custo, desenvolvida para ser aplicada dentro da propriedade e 

utilizando-se um mínimo de mão-de-obra. Nas experiências conduzidas em campo, a 
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eficiência do processo é de 85% e comumente obtêm-se pelo menos dez mudas para cada 

raquete disponível (LOPES, 2012). 

O trabalho foi conduzido com o objetivo de produzir mudas de palma forrageira 

Nopalea cochenillifera cv. Baiana para posterior plantio em propriedades de criação de 

ruminantes na região sul do Piauí. 

Material e Métodos 
 Foram produzidas mudas da variedade de palma forrageira Baiana (Nopalea 

cochenillifera), pelos discentes do Campus Professora Cinobelina Elvas - CPCE da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI, para posterior plantio nas áreas dos produtores rurais 

selecionados.  

A primeira etapa do projeto consistiu na produção de 1600 (um mil e seiscentos) mudas 

de palma forrageira da var. Baiana que serão plantadas nas propriedades rurais de criação de 

ruminantes selecionadas posteriormente. 

Para produção de mudas, primeiramente foi coletado amostra do solo para análise no 

laboratório do CPCE/UFPI. Após analise foram coletadas três toneladas do solo, que foi 

peneirada e realizada a correção da acidez com calcário dolomítico. O solo peneirado e 

corrigido foi utilizado para encher os sacos de mudas, totalizando 1600 sacos produzidos. Os 

sacos estão sendo armazenados no Viveiro Florestal do CPCE/UFPI. 

Para o plantio foram utilizados os cladódios de palma forrageira variedade Baiana do 

Campo Agrostológico do CPCE/UFPI. Os cladódios selecionados foram fragmentados e 

armazenados na sobra por 10 dias para cura dos pedaços de cladódios. 

Depois desse período os mesmos foram plantados nos sacos de mudas. As mudas estão 

sendo irrigadas três vezes por semana, também estão sendo realizados os tratos culturais 

necessários ao desenvolvimento e crescimento saudável das mudas. O período de crescimento 

das mudas será de 120 dias a partir do plantio, somente após esse período é que as mudas 

serão cultivadas nas propriedades selecionadas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até o momento foi o percentual de brotação dos fragmentos de 

cladódios plantados. Foram plantados 1600 fragmentos de cladódios de palma forrageira 

variedade Baiana, desse total brotaram até o momento 500 fragmentos de cladódios tendo um 

percentual de brotação de 31,25% após 30 dias do plantio diferente da porcentagem de 
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brotação encontrada por LOPES (2012) de 85% aos 120 dias do plantio, esse fato pode ter 

ocorrido devido ao pouco tempo para avaliação da brotação que foi de 30 dias, sendo que o 

período de crescimento das mudas será de 120 dias no projeto. 

A técnica de plantio de mudas de cactáceas é alternativa quando não se tem números 

suficientes de cladódios para o plantio, um cladódio dessa variedade pode produzir até dez 

mudas. A participação do discente na produção de mudas de palma forrageira variedade 

Baiana proporciona conhecimento sobre correção do solo, manejo e plantio de palma 

forrageira. 

Conclusões 

A técnica de seccionamento de cladódios de palma forrageira variedade Baiana 

objetivando a produção de mudas apresenta 31% de brotação após 30 dias do plantio.  
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Resumo:  

A cidade de Bom Jesus localizada no Sul do Estado do Piauí apresenta sérios problemas 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. Em vista nisso, este  trabalho teve como objetivo  

o aprimoramento e adaptação das metodologias de sabonetes artesanais foram importantes 

visto que a comunidade de Bom Jesus não possui acesso aos reagentes comerciais. Foram 

realizados cinco mini-cursos desde o início do projeto, sendo quatro escolas na cidade de Bom 

Jesus e uma associação de produtores de Buriti da cidade de Palmeiras. A partir dos cursos foi 

possível observar que a grande maioria teve o contato com esses produtos e relacionou a 

educação do ensino de Química com o cotidiano pela primeira vez. Este projeto cumpriu o 

preceito da indissociabilidade da pesquisa, extensão e ensino. O desenvolvimento de 

metodologias e cursos ministrados contribuíram para uma formação crítica dos alunos dos 

participantes deste projeto e do ensino médio e que seja apto a expressar suas ideias para a 

melhoria na sua qualidade de ensino. O desenvolvimento de produtos e processos serviu como 

ferramenta para aperfeiçoamento do ensino de Química Orgânica no ensino médio e como 

pesquisa para o ensino superior. Com estas ações este projeto vem trabalhando na perspectiva 

de ultrapassar a fronteira da universidade na finalidade de popularizar a ciência para inclusão 

social 

Palavra-chave: sabonete artesanal, produtos regionais, perspectiva de geração de renda, 

Química. 

 

Introdução:  

A região sul do estado do Piauí possui uma população extremamente carente e como 

consequência disso associa-se o baixo nível de escolaridade da população. Uma universidade 

exerce papel muito importante sobre a população, portanto trabalhos que despertem o 
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interesse mesmo que de uma forma indireta pode acarretar o acesso da comunidade nas 

instituições de ensino superior. Outro fator relevante seria o potencial das plantas nativas na 

região sul do Estado do Piauí, sendo uma área extremamente rica em biodiversidade, em 

especial às espécies florestais. Com isso, a incorporação de matérias-primas nativas pode 

agregar valor econômico para o produto fabricado assim como diferenciá-lo dos existentes no 

mercado comercial.  

 

Objetivos:  

Este trabalho tem como objetivo desenvolver a aprimorar metodologias dos sabonetes 

artesanais, ministrar curso de sabonetes artesanais para as escolas de Bom Jesus, situada no 

Sul do Piauí, e na associação de produtores de buriti na cidade de Palmeiras na finalidade de 

agregar valores regionais e estimular a ciência nos alunos de ensino médio. 

 

Material e Metodologia:  

Este projeto foi iniciado com o desenvolvimento e adaptação de metodologia da produção de 

sabonetes artesanais (BORSATO, 2004). Depois dessa etapa foi elaborado um guia de 

produção de sabonetes artesanais, que está sendo utilizado na aplicação dos cursos de 

produção de sabonetes artesanais. Os cursos foram dados nas escolas de Bom Jesus e um na 

comunidade de Palmeiras, também localizada no Sul do Estado do Piauí. As escolhas das 

escolas partiram das próprias instituições de ensino que nos procuraram e demonstraram 

interesse em oferecer esses cursos para seus alunos. No caso da associação, uma das alunas 

pertencentes ao projeto fazia parte desta associação e a mesma fez a comunicação da 

comunidade com o projeto. A duração dos cursos possui no mínimo 8 horas cada, o conteúdo 

do curso aborda a apresentação do projeto, a química do sabonete, a metodologia e aplicação 

prática.  

 

Resultados e Discussão:  

Este projeto iniciou-se em 2010 e foi financiado pelo CNPq (Processo 402294/2010-6) 

através do Edital CNPq N0
 48/2010 no Ano Internacional de Química, o qual representou o 

projeto do Estado do Piauí.O projeto inicialmente teve muitas dificuldades tanto na aquisição 

de materiais quanto na formação de recursos humanos e infraestrutura. O projeto foi divido 
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em três partes: a primeira para o desenvolvimento de metodologias, a segunda na difusão de 

conhecimentos no âmbito de comunidade e escolas e a terceira na produção de material 

didático. 

Na primeira parte do projeto foi constituída do treinamento de alunos de graduação da 

Universidade Federal do Piauí (CPCE-BJ) em Bom Jesus para o desenvolvimento e possível 

adaptação de metodologia da produção de sabonetes artesanais. Este treinamento foi ofertado 

pela coordenadora do projeto e demais colaboradores no laboratório de Química do CPCE-BJ 

em Bom Jesus-PI, região sul do Estado do Piauí. Uma das ações do projeto era conhecer as 

receitas locais usadas pela própria população e poder modificá-las e divulgá-las. Esta parte do 

projeto ficou conhecida como a troca de receitas, a qual também será contemplada na cartilha 

que está sendo elaborada. As receitas passadas pela população, que carinhosamente 

colocamos os nomes ou apelidos dados pela própria comunidade. 

Durante este processo, foram realizados extração de óleos vegetais e para se extrair o 

óleo essencial podem ser utilizadas diversas técnicas, tais como, prensagem, maceração, 

extração com solventes voláteis, enfleurage ou através de destilação por arraste a 

vapor(WYHE, 1985). No nosso caso foi utilizado através de destilação por arraste a vapor. 

Foram realizados experimentos para a extração de erva cidreira e capim santo. O óleo de 

Buriti utilizado neste processo foi proveniente da cidade de Palmeira.O óleo de buriti é 

extraído de sua polpa, tem coloração vermelho-alaranjado e é rico em carotenóides (vitamina 

A) apresenta altos teores de tocoferóis, compostos com atividades antioxidantes e vitamínica, 

devido a presença de vitamina E. A intensa coloração vermelha do óleo, que arrasta as 

substâncias carotenóides no processo de extração, favorece seu emprego como um corante 

natural de excepcional valor nutritivo, podendo substituir os aditivos artificiais comumente 

utilizados na indústria de alimentos e cosméticos (SILVA,2002) .Os resultados que obtivemos 

nesta etapa foi que a extração de óleos essências para sabonetes não apresentaram resultados 

mais eficientes em relação as essências comerciais em termo de custo-benefício. A quantidade 

extraída era ineficiente e necessitava de um muito tempo e local de armazenamento. A grande 

experiência foi o fato de gerarmos recursos humanos que foram capacitados a realizar este 

tipo de procedimento. Outro fator importante, foi a real concentração de incorporação de óleo 

de buriti nos sabonetes artesanais. Este proporção de óleo permitiu característica importante e 

aceitas pela comunidade local. 
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A segunda parte foi elaboração de cursos constituídos de aulas teóricas e práticas que 

foram acompanhados pelos alunos de graduação e pelos professores responsáveis. Neste curso 

a população teve o conhecimento de reutilização de resíduos e aproveitamento de matérias-

primas para produção de sabões e sabonetes artesanais testados na primeira parte do projeto 

até a elaboração de embalagens destes produtos. Foram ofertados quatro cursos com duração 

de 8 horas cada. Cada curso foi oferecido no mínino 30 vagas e foram ofertados em diferentes 

locais na finalidade de ajudar na locomoção dos participantes do curso. Três cursos foram 

ofertados na cidade de Bom Jesus, sendo dois no laboratório de Química Orgânica do CPCE e 

um na escola Centro de Educação Municipal de Tempo Integrado. O outro curso foi na cidade 

de Palmeiras-PI na Associação de Produtores de Buriti. Além destes cursos foram dadas 

palestras para a divulgação deste projeto na V Semana de Biologia UFPI-CPCE e I Encontro 

de Cursos de Ciências Biológicas da UFPI e na Escola Municipal de Cristino Castro-PI. 

Ainda para este ano fomos convidados a ministrar um curso na Semana do Meio Ambiente, 

que se realizará em 5 a 7 de junho de 2013 e na VI Semana de Biologia UFPI-CPCE nos 29 

de Agosto a 01 de Setembro de 2013. Estes compromissos foram marcados no ano passado, 

porém sofreram mudança de datas decorrente a greve das Universidades Federais ocorridas no 

ano passado. 

Na realização dos cursos os participantes do projeto não encontraram dificuldades em 

transmitir conhecimento à comunidade, embora este tenha sido o primeiro curso ministrado 

pelos mesmos. Nas primeiras horas foi dada uma aula introdutória sobre a Química dos 

sabonetes artesanais de forma acessível e fácil compreensão, este passo é importante, pois 

além de aproximar a Química à comunidade, isto mostra a importância de utilizar e manipular 

reagentes e metodologias adequadas para obtenção de qualidade dos sabonetes e minimização 

de resíduos. Superando as expectativas não houve apenas a presença de mulheres, mas 

também de homens, mostrando o interesse da cooperativa. Desta forma nota-se que a 

comunidade está buscando formas de agregar valores ao seu bem produzido, no caso o óleo 

de Buriti, pois com a produção do sabonete será uma nova forma de aproveitar os derivados 

do Buriti e não apenas vender o óleo para terceiros.  Em relação às escolas, a experiência foi 

diferente, uma vez que os alunos que já tinham a disciplina de Química Orgânica puderam 

compreender melhor a reação de saponificação assim a discussão e o interesse dos alunos 

foram mais intensos. Por outro lado, quando o público era mais jovem, ou seja, alunos do 

IV SEMEX 388



Projeto de extensão Química em casa: produção de sabão e sabonetes artesanais para a comunidade 

de Bom Jesus-PI 

 

primeiro ano do ensino médio ocorre uma melhor receptiva por parte dos alunos.  De um 

modo geral, os alunos buscam o aprimoramento de técnica para que seu produto, no caso o 

sabonete, que tenha uma boa aparência e odor agradável. Esta busca por parte dos alunos 

favorece a nossa transmissão de conhecimento, pois dá a oportunidade de relacionarmos 

outros conceitos importantes como medidas e concentração de reagentes.  

Conclui-se que o trabalho em desenvolvimento apresenta grande relevância na região 

de Bom Jesus tendo em vista os problemas sociais e econômicos expostos, pois através deste 

trabalho a comunidade tem a possibilidade de agregar valores das matérias-primas regionais, 

divulgar o ensino superior através da Química e além de ser uma oportunidade de geração de 

renda para a comunidade carente. 

 

Considerações finais:  

Este projeto cumpriu o preceito da indissociabilidade da pesquisa, extensão e ensino. 

O desenvolvimento de metodologias e cursos ministrados contribuíram para uma formação 

crítica dos alunos dos participantes deste projeto e do ensino médio e que seja apto a 

expressar suas ideias para a melhoria na sua qualidade de ensino. O desenvolvimento de 

produtos e processos serviu como ferramenta para aperfeiçoamento do ensino de Química 

Orgânica no ensino médio e como pesquisa para o ensino superior. Com estas ações este 

projeto vem trabalhando na perspectiva de ultrapassar a fronteira da universidade na 

finalidade de popularizar a ciência para inclusão social. 
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RESUMO 

A extensão, juntamente com o ensino e pesquisa, compõe um dos pilares da instituição 

universitária. Entre atividades extensionistas, destacam-se os cursos pré-vestibulares, que se 

tornam uma via de mão dupla, na qual acadêmicos podem colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da graduação e assim refletir sobre sua prática pedagógica 

e de gestão. O objetivo do estudo é descrever a contribuição do Projeto de Ensino Preparatório 

para Vestibulares - PREPARA para os alunos participantes do projeto. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, descritiva, com enfoque social e de cunho qualitativo. Aplicou-se um 

questionário com 40 alunos participantes das quatro turmas do Projeto PREPARA. 

Evidenciamos que são diversos os custos e benefícios de um projeto de extensão universitária 

destinado a elevar o acesso da população de baixa renda à educação superior, por meio de um 

“cursinho” preparatório gratuito. Considerado um projeto importante para os alunos por 

ressaltar o auxílio para revisão e/ou aquisição de conhecimentos específicos para realização 

do ENEM. Ainda, a participação dos graduandos em projetos como esse contribui para uma 

formação docente contextualizada e amplia as suas experiências.  

 

 Palavras-chave: Ensino médio. Educação superior. Extensão universitária. Pré-Vestibular. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A extensão é uma das funções que compõem os pilares da instituição universitária 

com o objetivo de integrar ensino-pesquisa, sendo voltada para prestação de serviços em uma 

perspectiva que visa o atendimento das necessidades sociais das camadas populares e 

caracterizando-se como o elo de integração do pensar e fazer, da relação teoria-prática na 

produção do conhecimento (JEZINE, 2001). 

 Ressaltando a prestação de serviços como uma das atividades próprias da extensão que 

pretende promover a integração universidade sociedade é incluída como uma função da 

universidade, constituindo um espaço em que se agregam diversas e diferentes ações, criando 

a ideia de multidiversidade, que inclui variedade de ações, desenvolvimento da ciência 

aplicada e participação nos problemas regional (CASTRO, 2004). 

 Nessa perspectiva, a extensão universitária deve deixar de ser uma função esporádica e 

assistemática para caracterizar-se como uma função acadêmica, que compõem o pensar e o 

fazer universitário, constituindo-se parte integrante do currículo em uma perspectiva de 

interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino e pesquisa (CASTRO, 2004). 
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Desta forma, a nova visão de extensão universitária passa a se constituir parte 

integrante da dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e produção do 

conhecimento, envolvendo professores e alunos de forma dialógica, promovendo a alteração 

da estrutura rígida dos cursos para uma flexibilidade curricular que possibilite a formação 

crítica (JEZINE, 2001). 

 Alicerçado no princípio da extensão como um processo educativo, os projetos de 

extensão baseada na concepção acadêmica objetivam relacionar os diversos saberes, em uma 

íntima relação da produção do conhecimento com a realidade social (JEZINE, 2001). 

Dentre os diversos tipos de atividades de extensão universitárias, destaca-se os cursos 

pré-vestibulares, que podem ser considerados uma via de mão dupla, alunos de cursos de 

licenciatura e bacharelado podem colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

da vida acadêmica e assim refletir sobre sua prática pedagógica e de gestão, como uma forma 

de construção de sua identidade profissional, além de oferecer oportunidade de estudos e 

melhor preparo para vestibulares e exames de admissão às universidades para a população que 

não teve acesso um ensino médio de qualidade. Esse tipo de ação oportuniza ganhos tanto à 

comunidade acadêmica quanto à comunidade no qual a universidade está inserida. 

O projeto de extensão denominado “Projeto de Ensino Preparatório para Vestibulares 

– PREPARA, da instituição Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Amílcar Ferreira 

Sobral (CAFS), município de Floriano-PI e aprovado pela Coordenadoria de Programas e 

Projetos de Extensão (PREX/CPPEX) é destinado à preparação de alunos oriundos da rede 

pública (concludentes ou que já concluíram o ensino médio) para os vestibulares, com ênfase 

no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), do município de Floriano e cidades vizinhas. 

Desta forma, o presente trabalho objetiva apresentar os dados da implementação e 

desenvolvimento do Projeto PREPARA, bem como descrever a contribuição do mesmo para 

os alunos que dele participam. 

 

1.1 Caracterização do Projeto PREPARA 

O Projeto PREPARA está vinculado à coordenação do Curso de Ciências Biológicas 

da UFPI/CAFS, formado por dois coordenadores, docentes do UFPI do referido curso, ainda, 

quinze discentes de graduação, entre estes doze bolsistas e quatro voluntários, pertencentes 

aos cursos de Biologia, Pedagogia, Administração e Enfermagem. As aulas ocorrem aos 

sábados, no período da manhã de 8 às 12 horas e tarde de 13 às 18 horas com ministração das 

disciplinas básicas do ensino médio. A atividades iniciaram em março do presente ano, 2014, 

e estendendo até a dezembro, no entanto pode ser renovado por mais um ano.  
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A apresentação do conteúdo é feita através de aulas expositivas ministradas pelo 

acadêmico extensionista com o acompanhamento do professor orientador. A carga horária do 

aluno é de 12 horas semanais, sendo dividido entre preparo de aula, preparo de materiais, 

horário para tirar dúvidas com o orientador e as aulas com os alunos. 

. A criação o projeto se deu por vários motivos, incluindo deficiência de ensino, 

dificuldades financeiras e estruturais das escolas, falta de incentivo, etc. Dessa maneira, a 

implantação de um cursinho pré-vestibular no Campus universitário Amílcar Ferreira Sobral 

(CAFS/UFPI) tornou-se uma oportunidade para que alunos carentes de Floriano e municípios 

vizinhos pudessem concorrer em mesmo nível de conhecimento com alunos de instituições 

privadas e buscar novas oportunidades de aprendizagem e até mesmo de uma futura profissão. 

Considerando que uma adequada preparação em um cursinho pré-vestibular para 

alunos possibilita que os mesmos sintam-se preparados para a realização de exames e 

vestibulares, como o ENEM, para ingresso em universidade. Em Floriano, não há nenhuma 

iniciativa nesse sentido que auxilie estudantes carentes a lograr êxito em vestibulares. 

Ações como esta trazem benefícios para a comunidade de entorno e acadêmicos 

participantes, pois se torna um laboratório na formação dos graduandos dos cursos do CAFS, 

que buscam profissionalização e a construção de saberes, necessário tanto para sua prática 

pedagógica quanto para atuação no exigente mercado de trabalho. 

Assim, considerando a importância da extensão como função acadêmica da 

universidade não passa apenas pelo estabelecimento da interação ensino e pesquisa, mas 

implica a sua inserção na formação do aluno, do professor e da sociedade, na composição de 

um projeto político-pedagógico de universidade e sociedade em que a crítica e autonomia 

sejam os pilares da formação e da produção do conhecimento (CASTRO, 2004). 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com enfoque social e de cunho 

qualitativo. Para alcançar os objetivos proposto nesse trabalho, foi aplicado um questionário 

formado por questões abertas e fechadas contendo dez questões aos alunos participantes das 

quatro turmas do Projeto PREPARA. No total, 40 alunos responderam ao questionário.  

Após explicação sobre os objetivos do estudo, os alunos tiveram cerca de 20 minutos 

para preenchimento individual do questionário. A fim de garantir a liberdade e a 

fidedignidade das respostas, manteve-se o anonimato dos respondentes. O questionário 

continha perguntas que abordavam os seguintes eixos temáticos: informações pessoais, curso 

pretendido na universidade; motivos a participar do preparatório; a importância das aulas do 
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PREPARA; disciplinas que obtiveram mais ganho de conhecimento satisfação com o projeto 

e por fim, o porquê da continuação do projeto. 

Os dados obtidos foram analisados a partir da adaptação da “análise de conteúdo” 

(BARDIN, 2009). Os resultados serão apresentados a partir das categorias criadas com base 

nas respostas dos alunos entrevistados. Posteriormente foi feita a interpretação e inferência 

dos dados, e que compreendeu na discussão com base nos dados obtidos e nos conceitos de 

base teórica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Caracterização dos alunos 

Identificou-se que os alunos participantes do Projeto PREPARA compreendem a faixa 

entre 16 a 22 anos, sendo que a maioria possui 17 anos (17 alunos). A maioria dos alunos são 

do sexo feminino, totalizando 33, e número de alunos que concluíram o ensino médio é 

equivalente ao número de alunos que não concluíram, compreendendo 18 e 19 alunos, 

respectivamente. 

 

3.2 Motivação a participar do PREPARA 

A partir das respostas obtidas quando os alunos foram questionados sobre o que os 

motivaram a participar do projeto PREPARA, foi possível criar as seguintes categorias:  

obtenção da aprovação no Enem; busca de conhecimentos e revisão de conteúdos e, 

gratuidade e período de realização do PREPARA.  

A primeira categoria demonstra a preocupação dos alunos com a aprovação no teste 

para ingresso em uma universidade. Segundo Pinho (2001), o vestibular é um processo igual 

para todos e ao mesmo tempo desigual. Pode ser igual porque provas e competição são iguais 

para todos os candidatos, e, desiguais, pois se reflete na preparação e no nível de exigência 

que alguns cursos possuem em relação aos outros, ou pelo fato de o curso pertencer a 

universidades pública ou privada. 

 Em um dos relatos, um estudante de ensino médio afirma: “Eu ingressei no prepara 

para revisar os assuntos que aprendi no ensino médio”. Outro relata que “Porque com o 

preparatório eu poderia revisar ou ver os assuntos que serão cobrados no Enem, além da 

vontade de passar logo de início.” 

 Conforme, Pinho (2001), o ingresso nas universidades públicas é muito difícil para os 

estudantes que possuem condição economicamente desfavorável, os alunos advindo de 

IV SEMEX 394



5 
 

escolas públicas encontram dificuldades, como a falta de aulas, prejudicando muito das vezes 

a aprendizagem dos alunos e até mesmo a abordagem dos conteúdos.  

 O autor afirma ainda que essa disparidade se torna visível na concorrência exigida 

pelos concursos vestibulares, cujas provas avaliam o desempenho daqueles que puderam ter 

acesso a uma formação de qualidade, tanto no ensino fundamental quanto no médio; além de 

uma preparação específica para alunos que têm condições de frequentar cursos pré-

vestibulares particulares. 

Foi citado ainda, outro fator de motivação “O fato de ser somente aos finais de 

semana, pq possibilita-nos trabalhar e estudar.” Alguns alunos enfatizaram que a motivação 

se deu por ser um “Curso grátis, perto da minha casa e é no meu colégio” ou ainda, “o alto 

custo para fazer o pré-vestibular”. O PREPARA se torna uma alternativa acessível a muitos 

alunos carentes do município de Floriano e cidades vizinhas, uma vez que muitos cursos 

preparatórios para o ENEM ou vestibulares funcionam para preparar e revisar conteúdos 

exigidos nessas duas provas. Porém, a maioria desses cursos não são públicos, e com isso nem 

todo aluno de escola pública tem condições financeiras de pagar para melhor se preparar 

(PINHO, 2001). 

Conclui-se, segundo a resposta de um dos alunos, que a participação no Projeto 

tornou-se uma “possibilidade de um futuro promissor”. 

 

3.4 Importância e contribuição do PREPARA na formação dos alunos 

Quando indagados sobre a importância que atribuem do Projeto PREPARA para a sua 

formação, os alunos consideram que as aulas são importantes, seja porque permite que eles 

relembrem os conteúdos vistos no ensino médio, ou seja para obter conhecimento, conforme 

pode ser visualizado nos excertos a seguir 

 

“Importante! pois é um jeito de eu está vendo os assuntos que cairam 
no Enem já que eu não tenho tempo” 

 

“Muito importante! pois aqui se aprende muito.” 

 
“Muito importante! eu achava que tinha muito conhecimento dos 
conteúdos, mas aqui vi que estava esquecendo.” 

 
“Muito importante! porque eu obtive mais conhecimento e alguns 
professores me motivou a não desistir do futuro.” 

 
A fala dos alunos corrobora com Zago, (2008), quando afirma que o preparo de 

alunos, futuros ingressos na universidade pública, é um fator de alta importância, pois com o 
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aumento contínuo da concorrência é necessário maior tempo de estudo para se ingressar em 

um curso superior de qualidade. 

 
 

3.5 Disciplinas com maior ganho de conhecimentos e continuidade do PREPARA 

  

 Ao questionar os alunos sobre qual disciplina obteve maior ganho de conhecimento, 

observou-se que as disciplinas mais citadas foram: Biologia, História, Literatura e Química. 

Os conteúdos de Biologia e Historia são ministrados por professores que cursam licenciatura 

em Biologia e em Pedagogia, sendo que para o futuro licenciado ressalta-se a importância na 

participação em projetos que objetivam a prática docente como os cursos pré-vestibulares.  

 Segundo Santos (2008) nas licenciaturas, essa interação se torna ainda mais 

importante, pois o acadêmico tem a oportunidade de consolidar a sua formação com 

experiências no âmbito escolar, contribuindo para a sua prática docente e para o exercício da 

sua profissão, pois esta profissão exige constante modificação e construção de práticas 

pedagógicas diferenciadas. 

Por fim, os alunos foram indagados se gostariam que o PREPARA continuasse no ano 

seguinte e todos os alunos apresentaram resposta afirmativa. Entre os motivos apresentados, 

destacou-se:  

“mais pessoas que não tem condições de pagar um preparatório particular 
poder estudar” 
 
“pois existem diversas pessoas que até não possuem condição para pagar um 
preparatório além de que existem pessoas como eu, que o único horário livre 
para estudar são aos sábados.” 
 
“porque vale a pena e é muito bom para o aprendizado” 
 
“porque é um projeto muito bom, e nos auxilia nos estudos” 
 

A aplicação dos conteúdos necessários para o ENEM e para o Vestibular é 

fundamental, pois além de preparar os alunos ainda mostra-lhes como as disciplinas se 

relaciona com o seu cotidiano. O interesse no projeto por parte dos alunos é bastante 

relevante, pois os mesmos são bem participativos. 

Ressaltando segundo Fernandes et al. (2012) trabalho de extensão na educação é fator 

forte e preciso, pois além de preparar os aspirantes a vagas em universidades, ajuda a divulgar 

as ações da UFPI. O projeto influencia muito na vida do acadêmico extensionista. 
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O autor ainda afirma que a extensão não existiria sem a pesquisa e sem o ensino, pois 

um está ligado ao outro como em um ciclo. Quem é extensionista, assim como nós, também é 

um pesquisador e logicamente também é um “ensinador”. 

 

CONCLUSÃO 

 Evidenciamos que são diversos os custos e benefícios de um projeto de extensão 

universitária destinado a elevar o acesso da população de baixa renda à educação superior, por 

meio de um “cursinho” preparatório gratuito. Considerado um projeto importante para os 

alunos por ressaltar o auxílio para revisão e/ou aquisição de conhecimentos específicos para 

realização do ENEM. 

Portanto, o PREPARA permite Integrar a universidade à população carente de 

Floriano e municípios vizinhos de forma legítima por ser pública, gratuita e de qualidade. 

Ainda, a participação dos graduandos em projetos como esse contribui para uma formação 

docente contextualizada e amplia as suas experiências no âmbito escolar.  
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RESUMO 

O Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia encontra-se vinculado ao projeto de extensão da 

Universidade Federal do Piauí. Este trabalho tem como objetivo apresentar a avaliação do 

projeto realizada pelos alunos que tiveram participação frequente durante as aulas ministradas 

nos dez meses decorrentes do ano de 2014 no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), 

para o levantamento dos dados aplicou-se questionários com perguntas objetivas, dentre elas 

constavam cidade que reside atualmente, opinião a respeito dos cursinhos preparatórios, 

contribuição do cursinho preparatório para o aprendizado, vínculo com atividades 

remuneradas, autoconfiança para realizar uma boa prova e desempenho dos bolsistas. O 

Projeto encontra-se com uma boa avaliação, assim demostrada pelos estudantes, pois além de 

estimular prática a docência aos bolsistas, contribui de forma evidente no desenvolvimento 

educacional da cidade de Bom Jesus-Piauí. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré- Enem, Extensão, Educação 

INTRODUÇÃO 

Pode-se afirmar que é de suma importância que ocorra a articulação entre a 

participação social e os mecanismos institucionais, para que haja um equilíbrio na promoção 

dos interesses públicos e privados no que diz respeito a educação. Por que a educação possui 

relação direta com a formação da identidade nacional e se de fato houver tal integração novas 

modalidades de oferta educacional passam a existir e seu desenvolvimento pode suprir as 

demandas da própria sociedade em relação a seus sistemas produtivos; indústrias, empresas e 

demais setores. (NASCIMENTO, AD.; HETKOWSKI, 2009). 

                                                             
1 Graduando do Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí 
2
  Graduada em Matemática, Mestra, Professora Assistente da UFPI/CPCE, Bom Jesus - PI 

3
 Graduado do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica, Universidade Federal do Piauí 

4
 Graduada em  Ciências Biológica, Professora Assistente da UFPI/CPCE, Bom Jesus - PI 
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Segundo Bonfim (2003), os objetivos comuns dos cursinhos preparatórios seriam: o 

compromisso em ampliar o acesso das camadas populares às universidades públicas e a 

preocupação em formar cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres, contribuindo, 

assim, para que se tornem pessoas mais críticas, atuantes e comprometidas com a 

transformação da sociedade em que vivem. 

Para compor a equipe de professores, são selecionados, através de entrevista e 

apresentação de aulas didáticas, os estudantes dos cursos de graduação do Campus Professora 

Cinobelina Elvas-CPCE que, em alguns casos, já foram alunos do Pré-Enem dos anos 

anteriores. O projeto tem como propósito contribuir com o desenvolvimento educacional dos 

jovens oriundos de escolas públicas de Bom Jesus e cidades vizinhas, preparando-os para o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM  2014, dessa forma mostrando-lhes o caminho de 

acesso ao ensino superior e à formação de cidadãos críticos 

 As aulas são ministradas diariamente pelos acadêmicos selecionados como 

professores/bolsistas,  abordando  assuntos  de todas as áreas do curriculo inerente ao Ensino 

Médio, além da realização  de  três provas-simulados, dessa forma os alunos teem a 

oportunidade de reparar erros e superrar dificuldades existentes,  tormando-se mais  aptos a 

realizarem as provas do ENEM.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar a  avaliação do projeto Pré-Enem Popular 

Vale do Gurguéia realizada pelos alunos que tiveram participação frequente durante as aulas 

ministradas dos dez meses decorrentes do ano de 2014. 

 

METODOLOGIA  

 

Como meio de coleta de dados foram aplicados questionários com perguntas objetivas 

para todos os alunos, que tiveram participação frequente durante as aulas ministradas nos dez 

meses decorrentes, do projeto Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia que foi desenvolvido no 

Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí localizado na cidade 

de Bom Jesus-PI. No referido questionário, encontravam-se perguntas relacionadas com a 

cidade que reside atualmente, opinião a respeito dos cursinhos preparatórios, contribuição do 

projeto para o aprendizado, vínculo com atividades remuneradas, autoconfiança para realizar 

uma boa prova, e desempenho dos bolsistas. Após tabulação de dados, organizou-se os dados 

em gráficos para melhor interpretação. 
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RESULTADOS E DISCURSÃO 

  Os resultados constatados nos possibilitou perceber que a maioria dos alunos residem 

na própria cidade de Bom Jesus, representando 93% e apenas 7% são de cidades diferentes, 

no entanto bem próximas, poucos quilômetros de distância,  pois os mesmos vão e veem 

todos os dias, conforme mostra a FIGURA 1. 

 

FIGURA 1: Percentual dos alunos que residem na cidade de Bom Jesus 

              Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 

Uma outra questão avaliada mencionava a importância dos cursinhos preparatórios. 

Na qual  93% asseguraram que a  participação em cursos preparatórios específicos cooperam 

com o aumento do índice de aprovação no ensino superior, consequentemente mais ingressos 

nas instituições são notáveis seja estadual, privada ou federal, enquanto 7%  acreditam que o 

suprimento de um cursinho preparatório não interferem no desenvolvimento e no número de 

aprovações nas universidades, segundo mostra a FIGURA 2. 

 

FIGURA 2: Opinião dos alunos quanto à colaboração dos cursinhos preparatórios 

Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 
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Com pouco mais de seis meses de atividades desenvolvidas em sala como debates, 

rodas de conversa, aulas, entre outros. Pode-se dizer que essas e outras atividades estão 

contribuindo para o conhecimento dos alunos, pois a satisfação é clara percebe-se através das 

respostas dadas na avaliação do projeto. Referindo-se a contribuição do ensino 64% 

mostraram-se muito satisfeito, 29% não se sentiram totalmente satisfeitos e 7% relataram que 

as aulas não contribuíram com o seu aprendizado, como detalha a FIGURA 3. 

 

FIGURA 3: Alunos que se mostraram satisfeitos com os conteúdos ministrados em aula 

Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 

Quando se tratando de atividades remuneradas notou-se que os alunos mais presentes 

não possuíam atividades remuneradas representando 79% dos estudantes no total, sendo que 

por mais difícil que seja contamos ainda com a presença de pessoas que trabalham durante o 

dia e a noite frequentam as aulas, estas representando minoria com 21%, como exibe a 

FIGURA 4.  
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FIGURA 4: Alunos que possuem vínculo com atividades remuneradas 

Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 

Os alunos mostram-se preparados para realizarem as provas do Enem 2014. Pois 57% 

asseguram encontrarem-se aptos a fazerem uma boa prova, 29% optaram por não responder e 

14% demonstram-se despreparados para tal situação, de acordo com a FIGURA 5.  

 

FIGURA 5: Alunos que se encontram preparados para realizarem a prova do Enem 2014 

Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 

Os professore/bolsista responsáveis por ministrar as aulas das disciplinas de 

Matemática, Química, Física, Geografia, Atualidades, Biologia, História, Gramática, 

Literatura e Redação foram avaliados pelos alunos da seguinte forma, 50% os avaliaram como 

bons professores, 29% como ótimos e 21% como regular, segundo a FIGURA 6. 

 

FIGURA 6: Desempenho dos discentes bolsistas avaliados pelos estudantes 

Fonte: Arquivos dos Pesquisadores 
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CONCLUSÃO 

O Projeto Pré-Enem vinculado ao projeto de extensão universitária encontra-se com 

uma boa avaliação, podendo-se confirmar com os resultados acima listados. A maioria 

residem na cidade de Bom Jesus-PI, reconhecem a importância dos cursinhos preparatórios e 

a sua contribuição para o aumento do índice de aprovações, 64% afirmaram absorver novos 

conteúdos, referente à avaliação dos professores/bolsistas 50% dos pesquisados os 

consideraram bons. Diante desses resultados percebe-se a importância dos cursinhos 

populares voltados aos alunos oriundos de escola pública, pois é de grande contribuição  para 

a inserção dos mesmos no ensino superior.  
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Projeto PREPARA1: contribuição da extensão universitária na formação docente  

 

Jordaci Dias Lopes2; Vinícius Lima de Miranda²; Raquel Sousa Valois3 e Élison Fabrício 

Bezerra Lima³ 

 

 

Resumo 

O presente trabalho visa relatar as experiências de dois bolsistas do Projeto de Ensino 

Preparatório Para Vestibulares (PREPARA), no qual irá abordar a participação de ambos com 

base nas experiências vivenciadas ao longo do mesmo. Também descreve a importância das 

práticas docentes para formação acadêmica do discente, tomando os mecanismos da pesquisa e 

da extensão como formas importantes nesse processo. Ao longo do relato foi elucidado também 

a história do projeto desde sua criação até sua execução, evidenciando sua relevância e 

contribuição para carreira dos licenciando. 

Palavras-Chave: Licenciando; Projeto de Extensão; Prática docente. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo hoje encontra-se em meio de muitas mudança e incertezas. É notório a intensa 

valorização da produtividade e competitividade nos diversos campos da vida humana, até 

mesmo no setor educacional. Nessa situação está incluso a figura do educador e os 

conhecimentos que servem de apoio para a sua prática educativa. Saber este que não pode ser 

separado das outras dimensões do ensino, de sua profissão, formação e exercício profissional. 

Portanto o desenvolvimento prático do ensino contém a função de dar integração entre os 

saberes de didática e a metodologias de ensino uma perspectiva articulada entre teoria e prática. 

 O professor hoje, para Perrenoud (2000), precisa:  [...] criar outros tipos de situações de 

aprendizagem, que as didáticas atuais encaram como situações ampla, abertas, carregadas de 

sentido e de regulação, as quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de 

resolução de problemas. (PERRENOUD, 200p.5). No entanto ser professor é estar além da sala 

de aula, pois o mesmo deve está em processo constante, em busca de novas alternativas criativas 

para o desenvolvimento da sua pratica docente, para que possa exercer sua profissão de maneira 

                                                           
1 Vinculado ao Projeto de Ensino Preparatório para Vestibulares (PREPARA), Universidade Federal do Piauí, 

Campus Amílcar Ferreira Sobral. 
2 Graduandos de Pedagogia e Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí – UFPI. Bolsista do Projeto 

de Ensino Preparatório Para Vestibulares (PREPARA). E-mail: jordacy1212@hotmail.com; 

falacomvinicius150@gmail.com 
3 Docentes da UFPI/CAFS; Coordenadora e Vice Coordenador do Projeto de Ensino Preparatório para 

Vestibulares (PREPARA). 
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que venha a contribuir de forma significativa tanto para seu ensino quanto aprendizagem do 

aluno, por isso ele deve aprimorar cada vez mais suas competências profissionais.  

A universidade, para que seja considerada um local propício para desenvolvimento 

crítico e social   do aluno, precisam apoiar-se em três dimensão indispensável ao aprendizado: 

ensino, pesquisa e extensão. Nesta base estrutural da educação superior, a extensão desempenha 

a papel de promover a socialização dos conhecimentos adquirido na academia no cotidiano das 

comunidades, visando contribuir para a melhora da qualidade de vida e o desenvolvimento das 

mesmas. [...] A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula 

o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Comunidade. (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

2012).  

Desse modo, a extensão constitui, juntamente com ensino e pesquisa, saberes e fazeres 

da cidadania, já que contribui tanto na aprendizagem como na profissionalização do estudante. 

Através da articulação entre o desenvolvimento da prática de ensino e a extensão universitária 

é notório sua importância não só para comunidade como para o próprio campus. Desse modo a 

extensão constituem juntamente com ensino e pesquisas saberes e fazeres da cidadania, já que 

contribui tanto na aprendizagem como na profissionalização do estudante. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas 

por dois discentes licenciandos em Ciências Biológicas e Pedagogia e participantes do Projeto 

PREPARA, com o intuito de refletir sobre a sua importância na formação inicial e prática 

pedagógica como futuros professores através da articulação entre teoria e prática de ensino e a 

extensão universitária. 

 

Projeto de Ensino Preparatório Para Vestibulares (PREPARA) 

 Diante da importância da extensão universitária tanto para a comunidade acadêmica, 

quanto para a comunidade do entorno, vários projetos são desenvolvidos na Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), Campus Amílcar Ferreira Sobral. Dentre eles, destaca-se o Projeto de 

Ensino Preparatório para Vestibulares (PREPARA), que oferece um curso de nível pré-

vestibular para alunos oriundos de escolas públicas tanto de Floriano como cidades vizinhas, 

com preferência a comunidades carentes que não dispunham de condições financeiras para 

terem acesso a tal preparação. 

O PREPARA foi criado através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBEX) e atualmente é composto por 12 (doze) bolsistas e 4 (três) voluntários dos cursos de 

graduação da UFPI, a saber, Licenciaturas em Ciências Biológicas e Pedagogia e Bacharelados 
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em Enfermagem e Administração. Tal Projeto tem como principal finalidade facilitar o ingresso 

de alunos carentes nas três instituições púbicas de educação superior (IFPI, UFPI e UESPI) 

localizadas em Floriano e em demais municípios do Estado.    

A duração prevista para execução do Projeto é 10 meses e teve suas atividades iniciadas 

em março do presente ano (2014). Os acadêmicos participantes possuem carga horaria de 12 

horas semanais, para desenvolver diversas atividades, tais como aulas, que ocorrem todos os 

sábados, no turno da manhã e tarde, além de monitorias uma vez por semana. Hoje as aulas são 

ministradas para aproximadamente 50 alunos. 

Ainda na fase de planejamento das ações do Projeto PREPARA, foi formulado 

cronograma, tentando abarcar desde a criação dos métodos avaliativos para a seleção dos alunos 

que iriam participar do Preparatório até o início e desenvolvimento das aulas. A partir desse 

momento, a jornada começava ser executada, pois nesse momento foi necessário pensar em 

meios para a realização das tarefas no prazo estipulado. No entanto, para que isso acontecesse 

foram realizadas várias reuniões, em que cada equipe desenvolvia uma tarefa, com o intuito de 

agilizar o trabalho, sempre com foco em divulgar o Projeto para o maior número de pessoas 

possíveis da comunidade. 

 

Reflexões sobre o Projeto PREPARA na formação docente 

Diante da proposta do Projeto PREPARA, fomos motivados a participar pelo fato do 

mesmo está diretamente relacionado à educação e também à nossa área de atuação – 

licenciatura. Como ministrantes de aulas de Biologia e Redação foi possível antecipar nossa 

participação na docência e no início das aulas, conseguimos compreender a grande importância 

na nossa formação acadêmica. Através da prática em sala de aula, apesar de cada graduando 

utilizar métodos de ensino diferentes, fomos deixando, de certa forma, “marcas registradas” em 

cada maneira de apresentar, expor e interagir em sala de aula para produzir novos 

conhecimentos nos alunos.  

Nesse contexto, a construção do conhecimento na formação acadêmica é um elemento 

essencial para qualificação profissional, principalmente, aos que serão trabalhadores na área da 

educação. Para tanto, na atualidade há a necessidade de realizar essa tarefa de maneira constante 

para que haja o desenvolvimento das potencialidades e habilidades fundamentais exigidas no 

exercício profissional. Nesta direção, no meio acadêmico dentro da universidade é o ponto certo 

para reflexões das primeiras experiências da vida acadêmica no processo educativo com a 

interação entre o ensino e extensão promovendo a capacitação profissional e estimulando a 

produção de conhecimentos. 
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O primeiro contato com a turma foi uma surpresa para a maioria dos alunos, pois nem 

todos sabiam que as aulas seriam ministradas por acadêmicos da instituição e devido ao fato 

dos bolsistas/voluntários possuírem idades aproximadas aos dos alunos, fomos testados várias 

vezes para averiguarem se sabíamos mesmos do assunto ministrado ou não. Talvez seja um dos 

principais motivos que levaram muitos alunos a desistirem. Nos primeiros meses, a abordagem 

dos conteúdos não foi fácil, principalmente no que diz respeito a disciplina de Redação, isso 

porque muitos já possuíam conhecimento prévios, seja nas suas leituras ou com outros 

professores, por conta disso resistiam a aprender novas técnicas de aprendizagem, mas com o 

tempo foram percebendo a importância de aprender através de outras perspectivas. 

Ser professor não é uma tarefa fácil, com o advento desse projeto foi possível perceber 

isso, porque ao vivenciar essa experiência foi preciso estudar bastante, procurar várias fontes 

de conhecimentos com professores experientes, livros, internet entre outros, a fim de passar 

para os alunos maior segurança no que diz respeito aos conteúdos abordados.  

Ao longo das aulas, foram necessárias mudanças e aprimoramento das metodologias 

utilizadas por nós, uma vez que estávamos defronte, ao longo desse percurso, com alunos com 

conhecimento de mundo e das disciplinas, uma vez que muitos ainda estão cursando o terceiro 

ano no ensino médio. Podemos afirmar que acabamos aprendendo bastante com essa troca de 

conhecimento e experiências, o que nos faz lembrar de Paulo Freire, quando afirma que só 

aprendemos por meio da dialogicidade, nesse processo o professor não é detentor do 

conhecimento ao contrário do que acontece com a educação bancária, onde o aluno é apenas 

receptor de informação, sem poder questionar ou expor seus pensamentos (FREIRE, 2011). 

Corroborando essa ideia TARDIF (2002) elucida que: 

 

Os saberes não se resumem apenas em transmitir conhecimentos já 

estabelecido, sua prática é ampla envolvendo muitos saberes nas suas 

diferentes relações vivenciais, seu saber é plural que pode ser adquirido 

através da formação profissional, curriculares e experienciais. (MAURICE 

TARDIF, 2002, p. 36) 

 

O Projeto PREPARA vem contribuindo bastante para formação docente dos 

bolsistas/voluntários, através dele é notório sua contribuição principalmente no que diz respeito 

aos licenciandos “uma nova proposta de incentivo e valorização do Magistério e possibilitando 

aos acadêmicos dos cursos de licenciatura a atuação em experiências metodológicas inovadoras 

ao longo de sua graduação” (BRAIBANTE e WOLLMANN, 2012, p. 167), pois ele propicia 

um caminho evolutivo do amadurecimento da docência, ou seja, a partir do momento que 
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participam de forma ativa e reflexiva vão aprimorando cada vez mais suas ações não só como 

professor mas como pessoa que está ali não só disposto a ensinar como aprender. Desse modo, 

fica claro que essa troca de conhecimento permite aos bolsistas uma preparação maior para seu 

futuro no campo de atuação. 

 

CONCLUSÃO 

A extensão universitária, tal como o Projeto PREPARA, possibilita a construção de 

saberes, trazendo resultados não somente para a universidade como também na sociedade em 

geral. Ela permite que o processo educativo aconteça em ambas partes, levando em 

consideração para isso os diversos tipos de conhecimentos e partindo da ideia de confronto 

entre teoria e prática. Desse modo a extensão é de extrema importância para o processo de 

formação do docente e possibilita a vivência de momentos de aprendizagens na universidade e 

provoca o desenvolvimento de práticas, habilidades e competências primordiais para os alunos 

enquanto futuros profissionais. 

Diante da relevância desse projeto, cabe ressaltar que ele contribuiu de maneira 

significante na nossa formação, pelo fato de proporcionar experiências cruciais e inesquecíveis 

de troca de conhecimentos entre alunos, professores e os demais envolvidos, possibilitando 

assim momentos de grande reflexão sobre a prática educativa e a tamanha responsabilidade que 

o professor têm perante aos desafios diários de ensinar.  
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RESUMO 

O presente estudo fornece um diagnóstico do enfoque do tema de caracterização e 

conservação do solo na formação dos alunos da EFAEM (Escola Agrícola de Eliseu 

Martins), ressaltando o papel que a escola pode vir a desempenhar na conservação do 

solo, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação 

ao meio ambiente, gerando comprometimento e responsabilidade de toda a comunidade 

nas ações de conservação dos solos da região. Os alunos que estão inseridos no método 

da Pedagogia da Alternância serão futuros disseminadores de conhecimento que se 

refletirá em toda região levando a todos os envolvidos a oportunidade de criarem 

alternativas mais sustentáveis no modo de manejar o solo, conservando suas 

propriedades e reduzindo a degradação do solo no Piauí. 

 

Palavras-chave: Caracterização do solo, Física do solo, Pedagogia da alternância e 

Meio ambiente;  

 

INTRODUÇÃO 

 

A natureza apresenta-se de forma dinâmica, mantendo-se em um ciclo constante, 

em perfeita harmonia. Essa harmonia é proveniente das trocas de energia existentes 

entre os seres vivos. A ação do homem tem desequilibrado esse sistema, colocando em 

risco sua qualidade de vida. A questão ambiental é considerada uma área cada vez mais 

urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da sua 

relação com a natureza (ROHDEN, 2005).E é por isso que a educação é o principal 

instrumento de transformação e o âmbito escolar parece ser o mais adequado para a 

mudança deste quadro a partir da formação de atitudes positivas nos estudantes em 

relação à região onde vivem. A EFAEM foi à escolha feita para esse diagnóstico, os 

alunos que moram no campo e que os pais são pequenos produtores serão o veículo de 

maior interesse, pois com capacitação necessária conseguirão levar até a comunidade 
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informações importantes para a prática de uma agricultura e pecuária que devastem 

menos os solos, eles possuem a possibilidade de transmitirem todos esses 

conhecimentos devido a metodologia adotada pelas escolas agrícolas, a pedagogia da 

alternância, onde os jovens passam quinze dias na escola e quinze dias na comunidade.  

A esse respeito (BEGNAMI, 2003, p. 110) define, a pedagogia da alternância 

como: Processo formativo contínuo entre dois espaços interagindo educadores e 

educandos, escola e família, teoria e prática, estudo e trabalho, o pessoal e o coletivo, os 

saberes experienciais e os saberes científicos, os saberes pedagógicos com os saberes 

disciplinares”. Assim a partir da prática para aprofundar teorias ocorre um processo de 

construção coletiva onde os participantes são co-autores do conhecimento. 

Devido a toda essa preocupação que o estudo dos solos destaca-se como um 

desses componentes multidisciplinares. A sua análise é imprescindível para a 

construção de um estudo sistêmico. Já que sua constituição está estreitamente ligada 

com a variedade de fenômenos naturais e antrópicos. Sua composição é um componente 

prioritário, pois o solo e sua diversidade de formas de uso são condições básicas para 

vida na terra. 

O solo é formado por processos resultantes da interação de fatores bióticos e 

abióticos que determinam sua constituição e o seu comportamento no ambiente. A 

interação e a intensidade desses fatores dão origem a solos com diferentes parâmetros 

químicos e físicos e atividades biológicas distintas, o que, como consequência, torna 

possível avaliar e classificar cada solo quanto a sua aptidão para o uso agrícola e para 

outros usos. A caracterização faz esse trabalho, avaliando o perfil do solo com dados na 

sua morfologia, de acordo com os resultados encontrados a campo e os mesmo 

submetidos a análise em laboratório, poderemos classificar esse solo quanto a sua 

ordem. 

 Da avaliação decorrem formas de manejo do solo que devem integrar aspectos 

sócio-econômicos e ambientais, objetivando um planejamento de uso que contemple a 

sustentabilidade dos agroecossistemas e a qualidade dos recursos naturais. Portanto, 

as características do solo influenciam diretamente na prática da agricultura e no 

desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho foi instruir os alunos da EFAEM sobre as características físicas e 

morfológica do solo e sua aplicação no manejo conservacionista do solo. 
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METODOLOGIA 

 

Os alunos da EFAEM foram abordados com a temática do projeto através de 

palestras sobre características físicas e morfológicas do solo. Após a abordagem foram 

selecionados alunos interessados em colaborar com o projeto e para serem 

multiplicadores desse conhecimento.  

Foram escolhidas áreas em que possuem jovens estudando ou que já tenha 

concluído seus estudos na EFAEM. A escolha das propriedades se deu de forma 

participativa. Os estudantes com a direção da EFAEM escolheram as propriedades mais 

problemáticas e que necessitam do manejo conservacionista do solo.  

Na área da EFAEM foi construída uma trincheira que foi descrita 

morfologicamente o perfil do solo. Essa trincheira é uma unidade demonstrativa para 

aprimoramento do aprendizado e para que futuramente os alunos venham a caracterizar 

os solos das propriedades escolhidas no início do projeto. 

Depois de selecionadas as propriedades foi proposto fazer o diagnóstico, que se 

deu da seguinte forma, foi aplicado um questionário, onde os alunos deveriam 

responder a todas as questões, de onde se tiraria a base de conhecimento deles em 

relação ao assunto. Das questões propostas no questionário os alunos teriam que 

responder o máximo de questões possíveis, então seria feita a avaliação com base nas 

perguntas não respondidas. Após os questionários entregues seguiu-se com a palestra 

com o tema em questão abordado, onde os alunos poderiam fazer perguntas e tirar 

dúvidas sobre morfologia, caracterização e conservação do solo. Adiante se foi colocar 

em prática os métodos para caracterização do solo que foram discutidas em sala de aula, 

os alunos puderam ver no campo como as análises são feitas, participando de forma 

ativa e coletiva de todas as experiências lá abordadas. Vivenciaram a oportunidade a 

prática de textura do solo, diâmetro de partículas, porosidade, verificar horizontes e 

camadas no perfil e classificar o solo da escola.Para finalizar o diagnóstico os alunos 

foram acometido pelas mesmas perguntas antes feitas no questionário com ênfase nas 

não respondidas. 
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RESULTADOS 

 

Os resultados foram feitos avaliando o grau de conhecimento dos alunos exposto 

no questionário junto com o conhecimento adquirido na aula prática na tricheira.Os 

alunos que se mostraram com dificuldades de responder questões mais complexas 

devido a pouco importância dada ao conteúdo na escola. Diante das palestras e aula 

prática os alunos se mostraram bem motivados, motratando interesse e participação. 

Todos os alunos se colocaram dispostos a fazer experiências com o solo. 

O diagnóstico se mostrou positivo pois ao refazer as perguntas do questionário 

principalmente as não respondidas os alunos mostraram participação e sobretudo 

conhecimento suficiênte para responder as indagações. 

 

CONCLUSÃO 

 

O importante é entender que o estudo dos solos vai muito além da sua 

caracterização, essa é a etapa inicial para todo um planejamento que existirá em uma 

determinada propriedade, a escolha de um manejo adequado para um específico solo é 

de extrema importância e isso se faz após descrever o solo morfologicamente. 

Os benefícios são vastos como a redução dos impactos, diminuição do risco de 

erosão e a elevação na qualidade do solo, tornando a agricultura da região mais 

sustentável e promissora. 

Diante disso conclui-se que é imprescindível que os alunos de escolas rurais 

tenham ênfase no conteúdo que aborda o estudo de solos, divulgando o conhecimento 

nas suas comunidades, preservando assim o recurso necessário ao seu sustento e acima 

de tudo continuando e produzindo no campo. 
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RESUMO: Realizar atualização em escolares da cidade de Picos para a realização de 

exame oftalmológico. O efeito transformador desse projeto centra-se na identificação 

precoce de afecções oculares que contribuem para a redução do rendimento escolar e 

podem ser incapacitante. Além de contribuir com melhora da qualidade de vida de uma 

população considerada vulnerável, crianças e adolescentes. Esta proposta está de acordo 

com a política das escolas promotoras de saúde do Ministério da Saúde. Pesquisas 

exitosas precedem a realização desta intervenção sobre uso de tecnologia educativa 

virtual, ampliando o alcance da referida intervenção e possibilitando implantação futura 

de educação à distância. 

Palavra-chave: Oftalmologia; Enfermagem; Educação à Distância. 

 

 

INTRODUÇÃO: Problemas oculares é um grande desafio no que diz respeito à 

promoção da saúde em todo o mundo (TOIT et al., 2013). Globalmente, os índices 

podem chegar até 80% da população com problemas visuais, devido a causas tratáveis 

ou evitáveis (FOSTER; RESNIKOFF, 2005; WHO, 2010). De etiologia multivariada, 

geralmente se relaciona as condições crônicas que incluem catarata, erros de refração, 

retinopatia diabética e glaucoma, geralmente com início gradual. Devido à forma como 

se instala, o indivíduo pode não perceber os sintomas, atrasando a procura por serviços 

oftalmológicos, levando a complicações e até mesmo perda visual irreversível 

(MAHMOUD et al., 2010). Corrobora-se com a ideia de que, pessoa com essas 

condições poderiam se beneficiar de identificação precoce, aconselhamento e 

encaminhamento (LEWALLEN et al., 2005). Pretendeu-se realizar capacitação de 

professores do ensino fundamental e médio da cidade de Picos, para realização de 

exame oftalmológico. O efeito transformador desse projeto centra-se na identificação 

precoce de afecções oculares que contribuem para a redução do rendimento escolar e 

podem ser incapacitante. Esta proposta esta de acordo com a política das escolas 
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promotoras de saúde do Ministério da Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de estudo de 

desenvolvimento de tecnologia. Para alcança o objetivo seguiu-se à construção do Web 

site, conforme marco teórico conceitual de Falkembach (2005), no qual, preceitua que o 

processo de desenvolvimento deve seguir passos metodológicos. Na primeira etapa 

foram selecionados os conteúdos que integrarão a informação a ser fornecida no site. As 

fontes primárias de informação constituem-se de livros-texto, artigos de periódicos e 

informações em sites de órgãos governamentais. Na segunda etapa foi realizada a 

construção das páginas Web, as mídias (texto, imagens e animações) que fazem parte do 

conteúdo, serão previamente selecionadas de acordo com tema que se adéquam. Para 

isso foi utilizado como plataforma um software de desenvolvimento visual, 

WixTemplate 5.0 da Wix Corporation®, dessa forma busca-se reduzir tempo na 

digitação de códigos fontes integral, substituindo por códigos na linguagem HTML. 

Assim a terceira etapa, todo o conteúdo informativo do Web site foi hospedado em um 

servidor comercial. Essa opção se justifica pela facilidade para atualização do material, 

e por ser uma hospedagem gratuita, reduzindo os gastos. RESULTADO E 

DISCUSSÃO: Devido às limitações encontradas na realização da referida atividade 

tiveram de ser adaptada a etapa de realização do presente projeto para o método da 

educação à distância. Estando em consonância com as novas propostas pedagógicas, no 

qual, sugere metodologias didáticas inclusivas, conforme as novas tecnologias da 

comunicação e informação. Portanto, a etapa de capacitação foi através do método à 

distância. As demais fases do estudo foram seguidas, visita as escolas para 

sensibilização do uso do web site e realização de exames ocular pelos professores 

acompanhado pela equipe de execução deste projeto. Após revisão na literatura, 

identificou-se a possibilidade de construção de um web site sobre enfermagem em 

oftalmologia.  Diante das evidencias do uso desse método segui-se a escolha dos 

conteúdos que deveriam ser abordados, organização de teles aulas e os conteúdos a ser 

ministrado, dessa forma cada aluno participante realizou revisões na literatura e 

elaborou os conteúdos, estratégia e a tecnologia escolhida para abordagem. Foram 

pesquisadas formas adequações pedagógicas para a educação a distancia para promover 

saúde ocular entre os professores da rede de ensino. Com isso, foram adaptadas as aulas 

presencias para o ensino a distancia, ou seja, o método virtual foi empregado para a 

capacitação, com previsão de momentos presenciais para avaliar a acerácea na 

realização do exame ocular nos estudantes. CONCLUSÃO: Conclusivamente, em vista 
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da magnitude dos problemas oculares, atualmente tão prevalente entre a população de 

forma geral, e diante dos riscos à saúde ocular evidenciado em pacientes com doenças 

crônicas, o uso dessa tecnologia no processo de educação poderá auxiliar nas propostas 

de promoção da saúde ocular. Contudo, diante das limitações do estudo, como o tempo 

de desenvolvimento e avaliação do web site não acompanha a acelerada 

disponibilização de inovação tecnológica; é possível afirmar, que foi cumprido o 

propósito do estudo, fornecendo-se confiabilidade no uso da tecnologia e conhecimento 

dos cuidados em saúde. Estes são fundamentais para divulgação e adesão da proposta 

do autoexame ocular, promovendo ancoragem à estrutura cognitiva do usuário. 
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Resumo 

 

Atualmente vivemos em um mundo onde o termo reutilização caiu em desuso, comprar 

coisas novas é muito mais prático e rápido do que reutilizar algo que um dia já foi utilizado. 

Esse trabalho foi proposto a fim de sensibilizar um grupo de alunos da Universidade Federal 

do Piauí, pois há carência desse tipo de trabalho na cidade de Teresina-Pi. Tendo como 

objetivo desenvolver ações práticas em Educação Ambiental, com ênfase em reutilização de 

matérias descartados com os alunos da Universidade Federal do Piauí. O trabalho foi 

desenvolvido no “pátio” do Centro de Ciências da Natureza-2 da Universidade Federal do 

Piauí com os alunos dos Cursos de Ciências da Natureza e do Curso de Biologia, com a 

proposta de reutilização de materiais que seriam inutilizados pela população gerando assim 

um maior acumulo de lixo. Com o final da oficina foram confeccionados 3 conjuntos de mesa 

e pufs com as bobinas de madeiras e os pneus, um jardim suspenso foi feito com os palets e a 

garrafas pets. O resultado foi muito satisfatório, pois os alunos superaram nossas expectativas, 

foram criativos, expuseram suas opiniões, houve interação entre ministrantes e participantes, 

ocasionando assim mais que um momento de aprendizagem. 

Palavras chaves: Reaproveitamento de matérias; Educação Ambiental; madeiras; pneus; 

garrafas pets 

 

Introdução 

 

Atualmente vivemos em um mundo onde o termo reutilização caiu em desuso, comprar 

coisas novas é muito mais prático e rápido do que reutilizar algo que um dia já foi utilizado, 

com isso é gerado uma grande quantidade de lixo, ocasionando vários problemas 

socioambientais, tais como: poluição dos solos, das águas rios, causando assim uma continua 

degradação ambiental. Um dos principais problemas encontrados em todas as cidades 
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brasileiras é o descarte indiscriminado de matérias tais como: madeira, pneus, garrafas pets e 

papel em geral que são descartados depois de uma obra, nas rodovias e nas vias públicas. 

Esse trabalho foi proposto a fim de sensibilizar um grupo de alunos da Universidade 

Federal do Piauí, pois há carência desse tipo de trabalho na cidade de Teresina-Pi. 

Tendo como objetivo desenvolver ações práticas em Educação Ambiental, com ênfase 

em reutilização de matérias descartados com os alunos da Universidade Federal do Piauí. 

Existem definições variadas para Meio Ambiente, isso depende da fonte de pesquisa 

envolvida. 

Reigota (1994) define como: “um lugar determinado e/ou percebido onde estão em 

relações dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações 

acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformação da natureza e da sociedade. 

Lima-e Silva (2000) define como: “Conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que 

envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por 

eles.” 

Observando as definições de meio ambiente e as comparando podemos ver que ele não 

é visto apenas como um sinônimo de meio natural. Fundamentos pelo qual não podemos 

comparar educação ambiental com ensino de ecologia. 

A educação Ambiental é um método proporciona as pessoas uma concepção critica e 

global do ambiente na qual estão inserido. 

Com a crescente industrialização uma grande quantidade de lixo é gerada diariamente 

nas cidades, esse acumulo gera uma serie de fatores que destroem o Meio Ambiente no qual 

estamos inserido. Dessa forma redução, reutilização e reciclagem são medidas de grande 

relevância no cenário atual. 

O setor industrial tem se desenvolvido em grandes proporções o que acaba ocasionando 

um acumulo de lixo nas cidades, esse acumulo gera uma serie de fatores que destroem o Meio 

Ambiente no qual estamos inserido. Dessa forma redução, reutilização e reciclagem são 

medidas de grande relevância no cenário atual. 

Por sua vez, Monteiro et al. (2001, p. 25) definem resíduos sólidos ou lixo como “todo 

material sólido ou indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por 

quem o descarta, em qualquer recipiente destinado a este ato”. 

Para Joanelo (2009) o entulho das grandes construções é o impacto ambiental mais 

visível, já que grande parte dos seus resíduos não recebem um descarte apropriado. A madeira 
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um dos recursos que são descartados indiscriminadamente além de ser uma fonte renovável 

quando não utilizada de forma correta pode conter varias formas de contaminantes químicos 

contra insetos e fungos podendo ser nocivo ao meio ambiente. 

A grande quantidade de pneus que são descartados no Brasil vem aumentando 

gradativamente, o que tem causados diversos impactos ambientais. Medidas amenizadoras 

vêm sendo tomada para que esses impactos não tomem maiores proporções. (OLIVEIRA, 

CASTRO. 2007) 

 

Métodos 

 

O trabalho foi desenvolvido no “patio” do Centro de Ciências da Natureza-2 da 

Universidade Federal do Piauí com os alunos dos Cursos de Ciências da Natureza e do Curso 

de Biologia, com a proposta de reutilização de materiais que seriam inutilizados pela 

população gerando assim um maior acumulo de lixo. Foram realizadas coletas de matérias tais 

como: pneus, garrafas pets, bobina de madeira, palets e jornal para a realização das oficinas 

de reaproveitamento de materiais, as oficinas aconteceram no período de 20/02/2014 a 

21/03/2014, uma vez por semana nas sextas-feiras no horário de 14 às 18 horas. 

 

Resultados  

 

Com o final da oficina foram confeccionados 3 conjuntos de mesa e pufs com as 

bobinas de madeiras e os pneus, um jardim suspenso foi feito com os palets e a garrafas pets. 

 

Conclusão 

 

O resultado foi muito satisfatório, pois os alunos superaram nossas expectativas, foram 

criativos, expuseram suas opiniões, houve interação entre ministrantes e participantes, 

ocasionando assim mais que um momento de aprendizagem, tivemos momentos de lazer e 

confraternização trabalhando com o mesmo ideal, preservar o meio no qual estamos inseridos. 
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Reforço Preparatório de Química em Unidade Escolar Pública1 
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Resumo 

Atualmente sabe-se da grande dificuldade que alunos apresentam em disciplinas 

exatas, como química, o que tem tornado uma preocupação constante. Vale ressaltar também, 

o que acontece muitas vezes, a ocorrência falhas na educação dos ensinos fundamentais e 

médio, como falta de estrutura física (laboratórios, reagentes etc.) professores não 

qualificados ou sem assiduidade em escolas públicas. Dessa forma o estudantes de escolas 

públicas são desfavorecidos em concursos de vestibulares ou enfrentam grandes dificuldades 

quando conseguem acesso ao ensino superior.  Visando contribuir para a amenização desse 

problema o presente trabalho buscou por meio de aulas de reforço auxiliar no ensino e 

aprendizado da disciplina de química junto aos alunos do 3º ano da unidade escolar Joaquim 

Parente localizada na cidade de Bom Jesus-PI, e além de tudo prepara-los para o ENEM 

Palavras-chave: ENEM, ensino, Joaquim Parente, universidade  

 

Introdução 

Nos últimos anos o ensino da química tem se tornado uma preocupação constante, 

uma vez que além das dificuldades apresentadas pelos alunos em aprender química, um 

número considerável não sabem por qual motivo estudam tal disciplina, sendo que nem 

sempre esse conhecimento é transmitido de forma que o aluno entenda sua importância e 

associe a disciplina com o dia-a-dia. 

Na maioria das escolas públicas tem-se dado maior ênfase à transmissão de conteúdos 

e à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a construção do 

conhecimento científico dos alunos e a desvinculação entre o conhecimento químico e o 

cotidiano. Essa prática tem influenciado negativamente no processo de aprendizagem dos 

alunos, uma vez que não conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda na sala de 

aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA; COSTA, 2007). Atualmente, a 

compreensão do ensino da química no ensino médio requer uma análise de diversos fatores, 

como a didática do professor, aulas práticas em laboratórios, estrutura das unidades escolares 

entre outros.  

Segundo OLIVEIRA (2010) em processos de seleção às vagas em Universidades 

Federais brasileiras por meio de concursos vestibulares, os candidatos historicamente 

                                                           
1 Equacionando a Química 
2 Graduando em Engenharia Florestal, universidade Federal do Piauí, Bom Jesus- PI, 

renanitacarambi@hotmail.com 
3 Mestre em Química inorgânica, Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI, gleisonandrade@gmail.com  
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encontram muitas dificuldades em obter sucesso em disciplinas de ciências exatas como 

física, química e matemática. Quando os mesmos conseguem se ingressar em um curso 

superior não apresentam efetividade na absorção de conhecimentos nos primeiros semestres 

de estudo, fazendo com que os alunos tornem-se desmotivados nos cursos de graduação e até 

mesmo evadam-se das IES (VANSTEENKISTE ET ALL, 2005; GOMES E VIEIRA, 1999). 

Assim, objetivou-se com o presente trabalho devolver um curso de química voltado 

aos alunos do 3° ano do ensino médio da unidade escolar Joaquim Parente, localizada no 

município de Bom Jesus-PI, para agregação de conhecimento visando amenizar as 

deficiências dos mesmos, bem como prepara-los para o ENEM e outros concursos 

vestibulares. 

Metodologia 

A escola Joaquim Parente foi inaugurada em janeiro de 1979, na administração do 

governador Djalma Martins Veloso, situada na Rua Machado de Assis, nº 87, bairro São 

Pedro na cidade de Bom Jesus, PI. É uma instituição de ensino da rede estadual do Piauí que 

oferece educação básica nos níveis: ensino Fundamental de 5ª a 8ª série e Ensino Médio, nos 

turnos tarde e noite. A cidade de Bom Jesus está localizada no sudoeste do Estado do Piauí, 

nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude SO 9°07.561’ e Longitude WO 44° 36.381’ a 

uma altitude de 271 metros acima do nível do mar. Com uma população estimada de 24.092 

habitantes (IBGE 2014). 

O curso de química foi disponibilizado aos alunos do 3° ano do ensino médio dos 

turnos vespertino e noturno. Após a divulgação do projeto, houve um encontro expositivo do 

mesmo aos alunos, com o objetivo de mostrar a importância do projeto além de incentiva-los 

a fazer parte. A matricula foi realizada através de um questionário básico, visando traçar o 

perfil dos alunos da escola. As aulas iniciaram no segundo semestre do presente ano, sendo 

ministradas aos sábados no período da manhã. As aulas foram divididas em duas etapas, 

sendo a primeira direcionada a explicação dos assuntos e a segunda voltada para realização de 

exercícios baseadas em questões de vestibulares. Para a realização das aulas foram utilizados 

como material didático data show, pinceis, quadro e o livro texto adotado pela escola nas 

aulas de química. 

Resultados Preliminares 

Pouco mais da metade dos estudantes, que corresponde a 24 alunos despertaram 

interesse em se inscrever para as aulas de química, sendo que deste todos eram da turma da 
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tarde, os alunos do período noturno alegaram não ter disponibilidade de tempo para aulas aos 

sábados, a maioria argumentou trabalhar no horário em que seriam ministrados os encontros. 

No primeiro contato com os alunos pôde-se perceber a grande carência de 

conhecimento em química que os mesmos apresentavam devidos a fatores como 

descompromisso do professor que poucas vezes ministrava as aulas, além de dificuldades de 

interpretação de texto, ou analisar uma questão de química, além das dificuldades de se 

trabalhar com as operações básicas da matemática na resolução de algumas questões. A 

princípio a gestão da unidade escolar demonstrou total interesse pelo trabalho desenvolvido 

através do projeto Equacionando a Química, mas com o passar do tempo foram surgindo 

várias dificuldades como a disponibilidade de um funcionário para permitir o acesso dos 

alunos e do bolsista à escola aos sábados. 

 

Conclusões parciais 

Ao iniciarmos o curso de Química voltado para os alunos do ensino médio da escola 

Estadual Joaquim Parente, pode perceber que os alunos encontravam-se desmotivados e 

preocupados com a programação dos conteúdos necessários para a realização da prova do 

ENEM. Observou-se que, a maioria dos alunos que estudam no turno da noite, trabalham ou 

exercem outras atividades durante o dia e/ou aos finais de semana, tornando assim, um 

obstáculo para que esse aluno participe das atividades proposta pelo projeto de extensão. A 

grande maioria dos alunos apresentaram dificuldades no entendimento dos conteúdos básicos 

de química, sendo justificado pelo atraso dos conteúdos ministrados pelo professor da escola 

ou pela didática empregada de forma inadequada. 
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RESUMO 

O aumento da população mundial e uma crescente demanda por alimentos vêm promovendo 
mudanças no uso do solo, que aliadas a técnicas de produção não conservacionistas vêm 
gerando impactos ambientais negativos e uma preocupação ambiental. A realidade 
supracitada é eminente no município de Currais, PI, decorrentes de práticas agrícolas em 
Áreas de Preservação Permanente (APPs). Após relato dos moradores de Currais, PI e região 
de que a água nos riachos e nascentes tem diminuído, foi proposto no âmbito do projeto de 
extensão “Intervenção socioambiental para a conservação de APPs (Áreas de preservação 
permanente) no município de Currais – PI”a realização de palestras no município supracitado. 
Neste contexto, este trabalho foi realizado com o objetivo de relatar como foi à iniciativa para 
mitigar os impactos negativos gerados pela degradação de solo e água através da difusão de 
informações no município (palestras nas comunidades). Para tanto, a ação transformadora que 
se vislumbra como base para a produção sustentável foi desenvolvida em conjunto com a 
comunidade, através da Associação dos trabalhadores rurais e comunidade como um todo. 
Neste sentido, a ação extensionista deixou de ser meramente utilitarista, ou seja, 
primordialmente o que se propôs foi que a partir de uma realidade concreta os produtores 
rurais da região fossem sujeitos ativos do processo. Para a realização das palestras houve 
treinamento da equipe do projeto. As palestras contaram com uma participação média de 70 
pessoas, sendo na maioria trabalhadores rurais e uma pequena parte de estudantes, ambos de 
Currais, PI. Durante estas foi possível observar o engajamento e sensibilização dos moradores 
da comunidade junto aos problemas das nascentes e supressão da vegetação. Visto que estes, 
ao observarem as fotos dos locais degradados, despertaram o questionamento das causas do 
problema e buscaram compreender melhor como suas ações desencadeavam tal situação.  
 

 

PALAVRAS–CHAVE: Nascentes, percepção ambiental, sensibilização ambiental. 

 

                                                           
*Projeto de extensão: “Intervenção socioambiental para a conservação de APPs (Áreas de preservação 
permanente) no município de Currais - PI”, registro PREX/UFPI nº07-BJ-2014”; 
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2 Voluntário do projeto de extensão, estudante do Curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal do Piauí, 
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3 Bolsista do projeto de extensão, estudante do Curso de Engenharia Agronômica, Universidade Federal do 
Piauí, Bom Jesus -PI 
4 Orientadoras do projeto de extensão, Profa. Dra. em Ciência Florestal, Universidade Federal do Piauí, Bom 
Jesus –PI. 
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INTRODUÇÃO  

A ação antrópica sobre o meio ambiente tem despertado a atenção da sociedade 

mundial nos últimos anos, por estar promovendo sérios problemas ambientais. O aumento da 

população e uma crescente necessidade de se produzir alimentos em quantidades cada vez 

maiores vêm promovendo mudanças no uso do solo, que aliadas a técnicas de produção não 

conservacionistas vêm gerando impactos ambientais negativos e uma preocupação ambiental.  

No município de Currais, interior do Estado do Piauí, a realidade supracitada é 

eminente, com uma população total de apenas 4.704 habitantes e densidade demográfica de 

1,49 hab/km2 (IBGE, 2010) ocorre lá sérios problemas ambientais. Problemas estes 

decorrentes de práticas agrícolas em Áreas de Preservação Permanente (APPs), o que é 

incompatível com o previsto pela legislação em vigor. 

Um tipo de APP são as áreas que integram as formações florestais localizadas às 

margens de rios, lagos, nascentes e demais cursos de água, que desempenham importante 

função ambiental, mais especificamente na manutenção da qualidade de água, estabilidade 

dos solos das áreas marginais, regularização do regime hídrico e ainda formam verdadeiros 

corredores para manutenção da fauna, assim como para dispersão vegetal (VALENTE e 

GOMES, 2005).  

 A supressão da vegetação nas APPs pode ocasionar efeitos catastróficos, além da 

possibilidade de ocasionar a escassez da água, devido ao assoreamento dos rios, a redução de 

matas ciliares contribui para a redução da biodiversidade, havendo desse modo o 

desaparecimento de algumas espécies dependentes dos recursos provenientes dos rios, como 

abrigo e alimento. Ribeiro et al. (2012) citaram “a importância de florestas ao longo de rios e 

em torno das nascentes fundamenta-se no amplo aspecto de benefícios que a vegetação trás na 

proteção da mesma, exercendo função protetora sobre os recursos naturais e abióticos” 

(LIMA e ZAKIA, 2004). 

 Nascente é um ponto de onde a água verte através da superfície do solo. Também é 

conhecida como olho d'água, cabeceira e fonte. A degradação das nascentes pode diminuir a 

vazão de água disponível, os cursos d água podem secar e a qualidade das águas será 

prejudicada, afetando todos os seres vivos que dependem dela para sobreviver.  

 Neste contexto, este trabalho foi realizado com o objetivo de relatar como foi à 

iniciativa para mitigar os impactos negativos gerados pela degradação de solo e água através 

da difusão de informações no município de Currais (palestras nas comunidades).  
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MÉTODOS  

Com o diagnóstico preliminar realizado no município de Currais, PI - no escopo do 

projeto de extensão “Intervenção socioambiental para a conservação de APPs (Áreas de 

preservação permanente) no município de Currais - PI”, promovido por professores e 

estudantes do Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) em Bom Jesus, PI - chegou-se a necessidade de realização de atividade extensionista a 

fim de conscientizar e favorecer o processo de formação da rede de conservação de água, no 

que tange esclarecimentos e mesmo capacitação para concretização deste objetivo.  

Uma das atividades extensionistas demandadas foi à realização de palestras nas 

comunidades. Para tanto, foi realizado o planejamento conjunto desta atividade, com o apoio 

e orientação dos professores envolvidos no projeto. Foi realizada a capacitação dos 

integrantes do projeto para ministrar as mesmas. O tema escolhido para a palestra foi a 

importante das APPs e esclarecimentos sobre a legislação vigente. 

 Para a execução da ação, inicialmente, foi realizada a divulgação da palestra, através 

de convite contendo informações sobre o local, data, hora e temas abordados. Sendo que os 

parceiros do projeto foram responsáveis pela distribuição dos convites em locais visíveis e de 

fácil acesso para a população, além de divulgação nas escolas e meios de comunicação na 

cidade de Currais, PI. 

O processo metodológico empregado nas palestras foi participativo. Onde os 

integrantes da equipe envolvida no projeto apresentaram os problemas nas nascentes do 

município, através de fotos e relatos, sendo o público incentivado a participar durante a 

explanação, com opiniões e relatos sobre a percepção ambiental. Na ocasião, foram 

apresentadas opções para minimizar os impactos negativos da degradação ambiental e 

incentivando o público a participar da missão de conservar as APPs e reverter o cenário de 

degradação ambiental. 

 Para sistematizar os resultados das ações, foram realizados registros em diários de 

campo, registros de imagens, relatórios de atividades e demais documentos técnicos e 

científicos que contribuam para o êxito da atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As palestras contaram com uma participação média de 70 pessoas, sendo na maioria 

trabalhadores rurais e uma pequena parte de estudantes, ambos de Currais, PI. Durante estas 

foi possível observar o engajamento e sensibilização dos moradores da comunidade junto aos 

problemas das nascentes e supressão da vegetação. Visto que estes, ao observarem as fotos 
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dos locais degradados, despertaram o questionamento das causas do problema e buscaram 

compreender melhor como suas ações desencadeavam tal situação.  

Esta ação proporcionou interação entre os moradores da comunidade de Currais, PI e, 

o contato dos discentes com a possível realidade que encontrarão no decorrer de sua carreira 

profissional, pondo em prática os conhecimentos adquiridos na universidade. 

A partir desta ação surgiram novas demandas para palestras abordando novos temas 

tais como: Técnicas de uso controlado do fogo, Manejo dos solos, Legislação Ambiental 

sendo que foi possível observar que na maioria dos casos a falta de conhecimento técnico é a 

principal causa da degradação no entorno das nascentes. 

 

CONCLUSÕES  

A ação extensionista desenvolvida proporcionou a autoavaliação e o despertar da 

responsabilidade ambiental na comunidade atingida. Sendo que o resultado desta interação é 

um fator determinante da transformação social, contribuindo tanto para o atendimento das 

necessidades da comunidade quanto para ajudar os indivíduos a desenvolver seu senso crítico 

e na resolução de seus problemas locais. 
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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 

Arteterapia e as ações lúdicas representam na atualidade, um excelente mecanismo de 

educação em saúde que proporcionam uma melhoria da qualidade de vida, podendo ser 

largamente utilizada como instrumento de educação em saúde nas diversas áreas, sendo uma 

estratégia que se encontra dentro dos programas de educação em saúde e que está em 

conformidade com as propostas de promoção da saúde, se mostrando eficaz no processo de 

empoderamento dos sujeitos quanto à capacidade de lhe autonomia frente à busca pela 

qualidade de vida. O presente trabalho objetiva descrever a experiência de membros do 

Projeto de extensão universitária “Programa de educação em saúde por estudantes 

universitários através de ações lúdicas” na elaboração e realização de estratégias de promoção 

da saúde através da Arteterapia para incentivo à prática de exercícios físicos que visem 

melhoria da qualidade de vida. A partir da realização da intervenção foi perceptível por parte 

de todos os participantes a aceitação do público e o desenvolvimento do interesse em buscar 

estratégias de promoção da saúde, a valorização do momento da intervenção e o desejo de 

melhorar hábitos e práticas de vida, tornando o grupo como referência para determinação de 

mudanças. Notou-se que quando se utiliza uma metodologia lúdica nas estratégias de 

educação em saúde pode-se obter melhores resultados por proporcionar um meio mais 

humanizado de troca de experiências e principalmente de aprendizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Terapia pela Arte. Promoção da Saúde. Educação em Saúde.  

Atividade Física.  
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INTRODUÇÃO 

A prática de exercícios físicos no Brasil ainda não é uma realidade para a grande 

maioria da população. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde apenas 1/3 dos adultos 

(30%) residentes em capitais praticam volume recomendado de atividade física em seu tempo 

livre e 14% são considerados inativos. Outro dado importante é que 27% da população 

assistem diariamente a no mínimo três ou mais horas de televisão. (SAÚDE BRASIL, 2011). 

Visto que a prática de exercícios físicos é um excelente mecanismo de promoção da 

saúde e qualidade de vida a médio e longo prazo, investir em estratégias que visem à 

promoção da saúde deve de atenção a saúde  ser uma das prioridades governamentais, pois 

favorecem a capacitação da comunidade para sua autonomia acerca da qualidade de vida.  

Segundo BRASIL (2006) a promoção da saúde é uma estratégia de articulação 

transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em 

risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País, visando 

à criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam 

radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das 

políticas públicas. 

Propõe-se, então, que as intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando como 

objeto os problemas e as necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes, de 

modo que a organização da atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, as ações e os 

serviços que operem sobre os efeitos do adoecer e aqueles que visem ao espaço para além dos 

muros das unidades de saúde e do sistema de saúde, incidindo sobre as condições de vida e 

favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das coletividades no 

território onde vivem e trabalham. (BRASIL, 2006)  

A Arteterapia é uma estratégia que se encontra dentro dos programas de educação em 

saúde e que está em conformidade com as propostas de promoção da saúde, se mostrando 

eficaz no processo de empoderamento dos sujeitos quanto à capacidade de lhe autonomia 

frente à busca pela qualidade de vida. 

Segundo SVED (2002) a Arteterapia cria uma relação entre a sua realidade interna e a 

realidade externa, e, através de atividades criativas e integradoras de personalidade, auxilia no 

resgate das imagens simbólicas trazendo-as para a consciência, com a finalidade de propiciar 

melhoria na qualidade de vida.  

Nesse contexto a Arteterapia e as ações lúdicas formam um mecanismo de educação 

em saúde que proporcionam uma melhoria da qualidade de vida. A partir da arte terapia e da 
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ludicidade, pretende-se aproximar acadêmicos à comunidade, favorecendo a valorização da 

humanização do cuidar, e trabalhando aspectos da promoção da saúde através do autocuidado. 

 

OBJETIVO 

Descrever a experiência de membros de um projeto de extensão universitária na 

elaboração e realização de estratégias de promoção da saúde através da Arteterapia para 

incentivo à prática de exercícios físicos que visem melhoria da qualidade de vida.  

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 agosto de 2014, na Avenida Severo Eulálio, no município de 

Picos-PI, onde se localiza a academia da saúde, esta faz parte de uma iniciativa pública em  

conformidade com as políticas de promoção da saúde.  

O programa pretende, a partir da arte terapia e da ludicidade, aproximar acadêmicos e 

equipes de saúde aos pacientes e usuários dos serviços e demais membros da comunidade, 

favorecendo a valorização da humanização do cuidar, e, principalmente, a reduzir o estresse 

do processo de internação, e os fatores de risco que interferem na qualidade de vida, 

trabalhando aspectos da promoção da saúde através do autocuidado. 

Utilizou-se uma abordagem lúdica através da Arteterapia com o objetivo incentivar a 

população adstrita da região a despertar para práticas que venham a promover saúde e 

qualidade de vida, focando nas práticas de exercícios físicos. Participaram da atividade 

pessoas que realizam exercícios físicos na avenida e/ou na academia e demais moradores da 

comunidade, em sua maioria idosos.  

Os recursos didáticos utilizados foram: roupas, adereços e maquiagem de palhaços, 

bexigas coloriras, preservativos e panfletos educativos. A atividade realizou-se em três 

momentos. No primeiro momento os integrantes do grupo, caracterizados de palhaços, 

realizaram juntamente com a educadora física da Academia da Saúde exercícios de 

alongamento para preparação do corpo para a atividade.  

No segundo momento realizou-se uma caminhada com duração de aproximadamente 

20 minutos no percurso da Avenida, durante a caminhada foram distribuídos preservativos 
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para os participantes. No terceiro momento contou-se com a presença de uma professora de 

aeróbica que realizou coreografias de exercícios aeróbicos com os participantes, enquanto isso 

os integrantes do projeto distribuíam panfletos informativos sobre hábitos de vida saudáveis e 

prestavam informações acerca da temática.  

Durante todos os momentos da atividade os integrantes do grupo, caracterizados de 

palhaços, prestaram informações sobre promoção da saúde para a qualidade de vida aos 

participantes da intervenção e a partir dos diálogos criados com o público, pôde-se constatar a 

satisfação dos mesmos acerca da intervenção realizada. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da realização da intervenção pode-se constatar que a Arteterapia e as ações 

lúdicas proporcionam um mecanismo de comunicação e educação em saúde eficaz, por ser 

uma estratégia didática menos tecnicista e igualmente resolutiva capaz de gerar informações 

importantes aos usuários do serviço de saúde. Assim também como um mecanismo de 

capacitação da comunidade para estratégias de autocuidado e promoção da saúde.  

Dado o envolvimento de todos os participantes durante a atividade, constatou-se a 

obtenção de conhecimento em saúde através dos relatos e questionamentos apresentados dos 

sujeitos participantes. Durante a realização das atividades físicas informações sobre a 

importância dessas práticas foram prestadas aos participantes como  estímulos desencadeantes 

para mudanças nos hábitos de vida.  

Foi perceptível por parte de todos a aceitação do público e o desenvolvimento do 

interesse em buscar estratégias de promoção da saúde, a valorização do momento da 

intervenção e o desejo de melhorar hábitos e práticas de vida, tornando o grupo como 

referência para determinação de mudanças. 

FABIETTI (2004) reforça os resultados alcançados pela intervenção quando afirma 

que “O que tipifica a Arteterapia é o fato de ela oferecer subsídios para que os sujeitos 

desenvolvam, durante o processo, um olhar que permita a adoção de novas posturas e a 

ressignificação da vida, dedicando-se à construção de uma existência mais gratificante”.  

A arteterapia constitui-se em uma forma de diagnóstico e tratamento que opera 

identificando os traços de caráter e os anéis encouraçados, evidenciados, evidenciando e 

estimulando a emergir conteúdos simbólicos profundos. É capaz de modificar a dinâmica no 

corpo e no psiquismo do ser humano, integrando a pessoa em sua totalidade. Esso processo 

IV SEMEX 437



ocorre, pois a arteterapia alcança o paciente através da representação artística de encontro à 

terapia corporal e verbal. (LELLO, 2011) 

Contudo, nota-se que a Arteterapia é um excelente mecanismo de promoção da saúde 

no processo de empoderamento do público, bem como é de grande relevância para as áreas de 

saúde, principalmente a Enfermagem, por proporcionar aos profissionais uma visão mais 

holística na compreensão dos aspectos emocionais que interferem na qualidade de vida dos 

indivíduos, favorecendo a escolha da melhor metodologia de trabalho a ser utilizada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da atividade desenvolvida, percebeu-se a importância de inserir a Arteterapia 

e as ações lúdicas como mecanismos de educação em saúde, visando à promoção da saúde e 

qualidade de vida dos usuários dos serviços de saúde. Com isso, notou-se que quando se 

utiliza uma metodologia lúdica nas estratégias de educação em saúde pode-se obter melhores 

resultados por proporcionar um meio mais humanizado de troca de experiências e 

principalmente de aprendizado. 
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experiência. 
 
 

Mayara Oliveira da Costa¹; Maria Raquel Lopes Nunes²;
 
Mayara Silva Araujo³; Tuany 

Kelly Correia de Assis
4
;
 

 
 
Resumo: Este artigo trata-se de um relato de experiência a respeito de um trabalho 

desenvolvido com os estudantes do Cursinho Pré- ENEM Popular “Evandro Lins e 

Silva”, um projeto de extensão da UFPI de Parnaíba, sobre as macroalgas, seres muito 

abundantes na costa piauiense. O objetivo do trabalho foi a sensibilização dos alunos, 

sobre a importância desses organismos para o ecossistema, buscando através da 

Educação Ambiental, despertar a reflexão crítica dos mesmos como cidadãos e 

colaboradores da preservação do meio ambiente. Foram realizados dois encontros, onde 

a principio ocorreu um momento de caráter teórico com diálogos e questionamentos e o 

outro mais prático, com uma visita a campo na praia do Coqueiro, PI. A experiência 

permitiu conhecer as peculiaridades dos alunos em relação ao seu posicionamento frente 

às questões ambientais, além despertá-los a atuação como agentes transformadores da 

realidade local. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, meio ambiente, macroalgas. 

Introdução 

O ambiente em que vivemos se caracteriza por uma vida vegetal ricamente 

diversificada da qual depende nossa existência. O ar que respiramos contém um nível de 

oxigênio adequado graças à reposição contínua na atmosfera feita por plantas e a algas. 

Essas últimas apesar de serem encontradas em diversos ambientes, segundo Bicudo 

(1970) apresentam maior riqueza em ambientes aquáticos como rios, mares, lagos e 

pântanos.  

Um dos ambientes que abrigam grande diversidade de seres vivos é o costeiro, 

onde as macroalgas atuam fortemente fornecendo alimento, refúgio e servindo como 

berçário para vários organismos dos diversos níveis tróficos da cadeia alimentar 

(DAWES, 1986). No entanto, esses ecossistemas sofrem influência das atividades 
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antrópicas que alteram as características dessas regiões, por meio da liberação de 

resíduos industriais e domésticos, introdução de espécies exóticas, e crescente ocupação 

das paisagens naturais, ameaçando seriamente a biodiversidade. 

A preservação desses ambientes e das macroalgas é um aspecto crucial quando 

se observa o meio ambiente como todo, pois agem diretamente no equilíbrio ecológico 

do planeta. Dessa maneira, a Educação Ambiental surge como um meio de busca do 

desenvolvimento da consciência e a sensibilização para promover atitudes e condutas 

que favoreçam o exercício da cidadania, a preservação do ambiente e a promoção da 

saúde e do bem-estar (MEDEIROS et.al , 2011). 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dentro do Cursinho Pré-ENEM 

Popular “Evandro Lins e Silva”, sobre as atividades de sensibilização desenvolvidas 

com os alunos do mesmo, que trataram aspectos de preservação das macroalgas e do 

ambiente em que estão inseridas, fundamentadas na Educação Ambiental. 

 

Metodologia 

As atividades relacionadas à Educação Ambiental com ênfase nas macroalgas 

foram desenvolvidas com os 100 estudantes do projeto de extensão, Cursinho Popular 

“Evandro Lins e Silva” da UFPI, Campus Ministro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba, 

litoral do Piauí. Foram realizados dois encontros no mês de Julho de 2014, um de 

caráter teórico e dinâmico com diálogos e questionamentos, e outro de caráter mais 

prático. 

No primeiro encontro houve uma sensibilização por meio de vídeos, 

curiosidades e discussões, buscando investigar os conhecimentos prévios dos alunos a 

respeito do grupo das macroalgas. A partir desses questionamentos, ocorreu a exposição 

de informações através de slides enfocando as principais características 

morfofisiológicas do grupo, sua classificação e importância econômica e principalmente 

ecológica. No fim do encontro, para fixação das ideias, foi realizada uma atividade 

lúdica denominada “bingo das algas” que propiciou um momento de descontração e 

aprendizagem. 
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No segundo encontro, realizou-se uma atividade prática em campo na praia do 

Coqueiro situada a 18 km da cidade de Parnaíba, PI. Esta se apresentava rica em 

diversidade ficológica, propiciando um local ideal para a visualização das macroalgas. 

No local, os alunos foram divididos em grupos e receberam fichas de campo nas 

quais responderiam algumas questões de acordo com suas observações. Foi possível os 

alunos identificarem alguns aspectos como: principais divisões das macroalgas (verdes, 

vermelhas e pardas); ocorrência das mais abundantes e principalmente a percepção do 

ambiente (índice de poluição, ação antrópica, relação com outros organismos).Além 

disso, relataram pontos que os chamaram. Esse foi um momento que os alunos puderam 

refletir e buscar atitudes conscientes sobre preservação, de forma que a participação de 

todos se mostrou muito efetiva. Cada um pôde destacar a importância das macroalgas 

para o equilíbrio do local além de medidas de preservação que permitirão que estes 

organismos possam sobreviver e realizar corretamente sua função no ecossistema. 

 

Conclusão 

A partir do desenvolvimento deste trabalho, pudemos notar significativas 

mudanças no comportamento e no modo de pensar dos alunos em relação à temática 

macroalgas e sua preservação ambiental. Isso foi observado durante a realização dos 

encontros e principalmente quando eles puderam visualizá-las em um de seus habitats.  

Com a modificação de conduta dos alunos, em relação a sua visão no meio 

ambiente, cremos terem sidos alcançados os objetivos propostos, por meio da 

intervenção com a Educação Ambiental que tem o poder de mudar hábitos, transformar 

a situação do planeta e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever as contribuições da atividade “Tecendo sua 

História” realizada com idosos integrantes da Fundação Abrigo São Lucas, localizado na 

cidade de Teresina-PI, na qual foi desenvolvida no âmbito do Projeto “Construindo sentidos 

com a Pedagogia Social: experiências e práticas socioeducativas para idosos em abrigos” por 

estudantes bolsistas do Programa de Educação Tutorial-PET do curso de Pedagogia-UFPI. 

Nesta atividade procuramos estimular o resgate das memórias por parte destes idosos 

relacionados a assuntos satisfatórios ocorridos durante a sua trajetória de vida, possibilitando 

o desenvolvimento da autoestima, sem esquecer, porém, que as memórias negativas poderiam 

fazer parte do percurso da pesquisa. Para tanto nos fundamentamos nos aportes teóricos de 

Moser (2008), Minayo (2007) e Le Goff (2003). 

Palavras – Chaves: Idosos. Pedagogo. Resgate à Memória 

 

Introdução  

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Projeto “Construindo sentidos com a 

Pedagogia Social: experiências e práticas socioeducativas para idosos em abrigos” por 

estudantes bolsistas do Programa de Educação Tutorial de Pedagogia-PET, cujo objetivo foi 

descrever as contribuições da atividade “Tecendo sua História”, que consiste no resgate a 

memória através de uma dinâmica na qual se usa como recurso retalhos de panos, realizada 

com um grupo de 9 (nove) idosos integrantes da Fundação Abrigo São Lucas, localizado na 

cidade de Teresina-PI. Nesta atividade procuramos estimular o resgate das memórias por parte 

destes idosos relacionados a assuntos satisfatórios ocorridos durante a sua trajetória de vida, 

possibilitando o desenvolvimento da autoestima, sem esquecer, porém que as memórias 

                                                           
1
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Universidade Federal do Piauí. 
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negativas poderiam fazer parte do percurso da pesquisa. Para tanto nos fundamentamos nos 

aportes teóricos de Moser (2008), Minayo (2007) e Le Goff (2003). Os personagens presentes 

nesta pesquisa por respeito à instituição terão suas identidades substituídas por nomes de 

flores. 

 

Métodos 

Utilizamos como metodologia, a abordagem qualitativa (MINAYO, 2007) que 

priorizou a compreensão e interpretação de valores, interesses, crenças e atitudes presentes 

nas relações estabelecidas no ambiente social do Abrigo assim como nas relações entre o 

grupo PET e os idosos. Além de estudos bibliográficos e reuniões de planejamento com o 

grupo referido. Essas duas últimas fontes foram essenciais para o conhecimento geral do 

abrigo, tais como: o número de idosos atendidos, suas limitações e a forma apropriada de 

trabalhar com esses sujeitos sem prejuízo ao envelhecimento saudável. Desse modo, 

participaram da atividade “Tecendo sua História” nove idosos em condições e interesse de 

participar.  

A referida atividade foi dividida em três momentos: no primeiro momento houve a 

apresentação do grupo PET aos idosos da Fundação Abrigo São Lucas, permitindo a criação 

de um ambiente de descontração, para que a execução da atividade “Tecendo sua História” 

fosse significativa. Para tanto a explicação da atividade teve um Petiano como exemplo, 

discorrendo sobre suas lembranças através da cor do pano escolhido pelo idoso; no segundo 

momento, os idosos contaram algumas de suas vivências associando a sua história ao retalho 

de pano escolhido por eles e o terceiro momento foi direcionado a reflexão de cada um sobre 

o que foi falado. 

 

Resultados e Discussões 

O Pedagogo atualmente está ganhando destaque nos ambientes não escolares devido a 

sua vivência na educação em sentido amplo, possuindo um arsenal de conhecimentos de 

natureza procedimental e humana que o habilita a atuar em diversos espaços sociais, a 

exemplo do Abrigo de Idosos. Assim, adentramos a Fundação Abrigo São Lucas para 

desenvolver a atividade “Tecendo sua História” cujo objetivo foi estimular o resgate das 

memórias de suas trajetórias de vida. Contamos, para esse fim, com a ajuda da equipe de 

funcionários do Abrigo no sentido de convidar idosos com interesse e condições de participar 

da atividade. A dinâmica propunha que os idosos fossem colocados em círculo e, assim, 

começamos a atividade com uma conversa de apresentação, onde cada petiano e os idosos 
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participantes da atividade falaram seus nomes, criando um ambiente de confiança. Na 

sequência entregamos a cada idoso um pedaço de pano e explicamos que a atividade em 

destaque consistia em associar a cor do tecido a algumas lembranças positivas ou negativas 

existentes durante sua vida. A memória nesse contexto tornou-se uma peça fundamental por 

resgatar conhecimentos submersos dos idosos participantes da atividade em torno de sua vida 

pessoal adquiridos em determinados momentos históricos. Para Le Goff (2003) a memória é a 

propriedade de conservar certas informações, sendo em primeiro lugar, um conjunto de 

funções psíquicas que permitem ao homem atualizar impressões ou conhecimentos passados 

para serem utilizados no presente e futuro.  

Assim, temos as lembranças do participante cravo que discorre suas lembranças 

positivas: 

“Eu me lembrei da minha família, da minha mãe e pai antes de vim para ca, 

eu gostava de sair com meus amigos, a gente morava no interior do Piauí, eu 

vi para Teresina para trabalhar” (CRAVO, DEPOIMENTO ORAL....2014) 

 

Nesse depoimento percebemos elementos do círculo pessoal do depoente na 

associação a momentos familiares vivenciados durante seus dias na cidade que morava, assim 

a sua vinda para Teresina para trabalhar e estudar demonstra uma mudança de ambiente 

necessário para conseguir melhores condições de vida, inexistentes nas cidades de origem do 

depoente.  

Desse modo, a memória mais que um simples mecanismo biológico de conservação de 

informações nos seres humanos, é uma fonte de subjetividade devendo ser estimulada, através 

de diálogos corretos e pacientes. Apesar da resistência de determinados idosos em participar 

da atividade proposta, de modo geral a maioria colaborou satisfatoriamente com interesse e 

emoção em estar contando parte de suas memórias para desconhecidos. Nesse sentido, a 

criação da confiança e o saber ouvir foi necessária, confirmando as palavras de Moser (2008) 

de que, ao envelhecer, muitos são os desafios que o homem enfrenta tais como limitações 

físicas, preconceitos e estereótipos. No final da atividade muitos dos idosos participaram com 

entusiasmo, o que permitiu reverter de certa forma a situação negativa dos mesmos por meio 

de momentos de lazer como os mencionados. 

 

Conclusões 

As considerações tecidas a partir da atividade “Tecendo sua História” realizada no 

âmbito do projeto “Construindo Sentidos com a Pedagogia Social: experiências e práticas 

socioeducativas para idosos em abrigos” desenvolvido no Abrigo de Idosos, proporcionou a 
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percepção da importância de atividades socioeducativas em ambientes não escolares e, 

principalmente, o resgate da memória de pessoas “esquecidas” pela sociedade. A atividade 

estimulou a autoestima e a valorização da terceira idade, proporcionando uma ampla visão de 

que uma simples atividade pode propiciar momentos marcantes além de destacar reflexões 

sobre uma sensibilidade maior com os idosos, para que os mesmos ultrapassem mais uma fase 

da vida de forma digna e com qualidade. 

Para o Grupo PET-Pedagogia a principal contribuição foi a oportunidade de exercer os 

conhecimentos adquiridos no Curso de Pedagogia no ambiente não escolar, o 

amadurecimento do trabalho em equipe e a conscientização da contribuição do idoso para a 

sociedade. Enfatizamos que a atuação do Pedagogo não infantilizou o idoso, mas considerou 

sua idade e limitações, respeitando-o, compreendendo-o e estimulando o desenvolvimento de 

cada um. 
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RESUMO 
A educação nutricional para crianças e adolescentes é imprescindível para o desenvolvimento 
adequado, bem como para conter os agravos na saúde que surgem na fase adulta recorrentes 
de hábitos alimentares inadequados desde a infância. Com isso, o presente trabalho teve por 
objetivo relatar as ações realizadas em um projeto de extensão com um grupo infanto-juvenil. 
Para isso, utilizaram-se dinâmicas e atividades lúdicas que enfocassem as temáticas da 
Nutrição, que estavam em concordância com o estudo prévio das demandas e necessidades 
deste público-alvo. Ao final das atividades, obteve-se um rendimento satisfatório em relação 
aos conteúdos transmitidos, onde houve vários questionamentos e relatos de casos sobre as 
vivências dos mesmos demonstrando desta forma, interesse pelo assunto repassado. Os 
benefícios foram mútuos, tanto para acadêmicas, quanto para as crianças e adolescentes, pois 
estes poderão levar o conhecimento adquirido no decorrer dos encontros para toda a vida, e as 
discentes beneficiam-se da experiência e da certeza da importância da multiplicação de 
saberes. 
Palavras-chave: Promoção da Saúde. Educação Nutricional. Atividade Lúdica. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem um quadro epidemiológico atual em fase de transição, com 

predominância no aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) cuja morbi-

mortalidade associa-se com a alimentação e o estilo de vida. A mesma população convive 

ainda com carências nutricionais como a fome e a desnutrição, flagelos existentes em 

localidades de extrema pobreza, decorrentes da ausência ou inoperância de políticas públicas, 

que assegurem o Direito Humano à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e 
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Nutricional como fundamento para a garantia do direito à cidadania. Portanto, melhorar a 

saúde e o estado nutricional de crianças e adolescentes são um investimento efetivo para as 

futuras gerações (CONSEA, 2010). 

Na literatura, é bem documentada a associação entre desnutrição, sobrepeso, 

obesidade, estado de saúde e bem-estar. As evidências sugerem que a desnutrição, em idades 

mais baixas, afeta o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo, favorecendo o 

aparecimento de doenças infectocontagiosas e limitando a capacidade física (BEST, 2010). 

Sendo que, no início da idade adulta, eleva os riscos predisponentes para inúmeras doenças 

degenerativas (FLEGAL, 2005). O sobrepeso e obesidade, por outro lado, tem seus desfechos 

relacionados ao desenvolvimento de diabetes, cardiopatias, osteoartrite e alguns tipos de 

câncer, entre outras doenças crônicas (PARK, 2012). Segundo Kiess (2001), jovens com 

sobrepeso ou obesos tendem a apresentar maior incidência de problemas relacionados à 

autoestima e ao autoconceito, afetando o relacionamento interpessoal. 

Para favorecer o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes, a forma 

lúdica está entre os métodos mais recomendados, sendo que a adoção desta metodologia 

estimula o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa e da 

auto-estima. Dentro desta perspectiva, o desenvolvimento de um trabalho educativo com esta 

abordagem poderá ampliar o conhecimento das crianças, adolescentes e seus familiares em 

torno dos cuidados com a alimentação e nutrição, possibilitando e favorecendo escolhas 

alimentares mais saudáveis (OLIVEIRA, 2011).  

Esta atividade extensionista teve como o objetivo proporcionar a melhoria do 

conhecimento, em relação à alimentação saudável para crianças e adolescentes por meio da 

elaboração, aplicação e avaliação de atividades lúdicas na educação nutricional, visando à 

promoção da saúde e contribuindo para a formação de bons hábitos alimentares. 

 

METODOLOGIA 

 O Programa de Educação Tutorial - PET Cidade, Saúde e Justiça, da 

Universidade Federal do Piauí – Campus Senador Helvídio Nunes de Barros desenvolveu um 

projeto de extensão com crianças e adolescentes frequentadores da Organização Não 

Governamental Casa Aliança, onde a escolha deste grupo foi pautada no fato deles 

apresentarem déficit no conhecimento em hábitos alimentares adequados. 

Desta maneira, as abordagens das temáticas ocorreram mediante uma intervenção 

prévia para delimitar os anseios e necessidades deste público-alvo diante dos assuntos 

abordados pelas acadêmicas de Nutrição, onde a metodologia trabalhada baseou-se na teoria 
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de intervenções precisas e pontuais, num total de cinco encontros onde foram utilizadas 

dinâmicas para uma maior adesão das informações transmitidas a estes grupos.  

No primeiro encontro, trabalhou-se o tema obesidade através da utilização de 

slides, onde foi demonstrado o que é esse problema de saúde e suas consequências no 

organismo dos seres humanos, logo em seguida foi realizado um jogo sobre mitos e verdades 

que envolvia a alimentação e os seus potenciais riscos para o desenvolvimento da patologia. A 

concretização do encontro ocorreu com a apresentação de um vídeo ilustrando de uma 

maneira mais didática o tema abordado.  

No segundo encontro foi abordado o tema crescimento e desenvolvimento, onde o 

relacionou com à importância da alimentação neste ciclo da vida, sendo repassado através da 

utilização do jogo da memória, fazendo uso dos alimentos que fazem parte da rotina das 

crianças e adolescentes e sua importância para o crescimento. Também foi explicado os 

cuidados corretos de higiene corporal e bucal, mediante a brincadeira do glíter, para 

demonstrar o quanto acumulamos sujidades nas mãos, bem como, a montagem do quebra-

cabeça do banho, vídeo e ilustrações com figuras que remetiam aos cuidados básicos com a 

higiene para prevenção de doenças. Na mesma ocasião foi exposta a recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a higienização coreta dos alimentos. 

No terceiro encontro trabalhou-se as verminoses, filtragem da água, cocção 

correta dos alimentos e infecção alimentar. Para tornar o momento mais atrativo foram 

utilizados o Jogos dos 7 erros (local limpo X local sujo) e embalagens de alimentos 

industrializados para demonstração dos cuidados no momento da compra, bem como a 

higienização após a aquisição do produto.  

A abordagem do tema envolvendo a Toxoplasmose foi o foco do quarto encontro, 

onde se utilizou cartazes e figuras, além de um caça-palavras, onde continha palavras chaves 

para prevenção da doença. Nesta mesma oportunidade foi elaborado o jogo dos sinais (as 

cores do semáforo), como uma maneira de melhorar o aprendizado sobre o que comer nas 

refeições diárias, sempre reforçando a importância da higienização das mãos e dos alimentos.  

No último encontro foi realizada uma Gincana, no intuito de fazer uma revisão 

dos assuntos abordados, o que tornou o momento descontraído e proporcionou um melhor 

aprendizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As atividades executadas no decorrer dos cinco encontros tiveram um 

desempenho satisfatório, onde foi demonstrada uma boa aceitação das propostas de 
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metodologia que foram utilizadas. Isto foi perceptível nas falas dos participantes, pois ao 

longo dos encontros houve a criação de vínculos afetivos, que possibilatava-os expressarem as 

suas opiniões e fazerem questionamentos, o que contribuia para um maior aprendizado e 

fização dos conteúdos transmitidos. 

Vale ressaltar que, durante o curso acadêmico são adquiridos muitos 

conhecimentos e estes devem ser expandidos, diante disso as reuniões realizadas convergiam 

para esta finalidade, através de atividades lúdicas, utilizando recursos audiovisuais, 

promovendo uma maior interação entre os participantes.  

Sendo assi, o fato dos encontros acontecerem dentro do ambiente escolar, cria-se 

um vínculo mais fortalecido, ao serem abordados temas não recorrentes neste local, uma vez 

que a escola é tida como um espaço de intenso aprendizado apenas nas disciplinas básicas. 

Portanto, a unidade escolar é visto como o local ideal para desenvolver ações de educação 

alimentar e nutricional como estratégia de promoção de hábitos alimentares saudáveis 

(RAMOS, 2013). Esta iniciativa pode promover a redução de chances do desenvolvimento de 

doenças crônicas na fase adulta (YOKOTA, 2010). 

Já é muito discutida na literatura a defesa por diferentes recursos que objetivem o 

facilitamento do aprendizado. Segundo Buss (1999), os processos educativos utilizados com o 

intuito de promoção da saúde parecem ser beneficiados pela veiculação da informação por uso 

de diferentes recursos, o que torna a dinâmica de grupo uma técnica elegível para a promoção 

da saúde. A utilização de atividades lúdicas visando à educação e a promoção da saúde é 

considerada como ferramentas efetivas, pois permitem o compartilhamento de experiências 

(MAGALHÃES, 2007). Toassa (2010) também defende a aplicação de métodos lúdicos como 

a dinâmica de grupo para os conteúdos de Nutrição e Qualidade de Vida como incentivadores 

para o aprendizado dos alunos.  

Também no estudo de Yokota (2010), ele enfatiza a necessidade de incentivar a 

realização de programas de educação nutricional nas escolas, uma vez que a promoção de 

práticas alimentares saudáveis estarem inseridas no contexto da adoção de estilos de vida 

saudáveis, sendo um componente importante da promoção da saúde. Além do que, a 

realização direta de palestras e outras atividades pedagógicas para a comunidade escolar pelo 

nutricionista proporcionam processos igualmente úteis de intervenção nutricional no âmbito 

escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao fim das ações de educação nutricional com estes grupos, percebeu-se que cada 

encontro surtia um efeito positivo para as crianças e adolescestes, ficando clara a tamanha 

carência de conhecimento nutricional por parte dos mesmos. O benefício aplica-se também 

para as acadêmicas, por conta da motivação recebida de obter e compartilhar sempre mais 

conhecimentos, da imensa responsabilidade deste ato poder mudar e/ou contribuir para uma 

melhor qualidade de vida das pessoas. 
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Resumo: Os resíduos de pescado são descartados em grande escala no Brasil e são meios de 

contaminação do meio ambiente, apesar disso estudos confirmam que os subprodutos do 

pescado possuem valor nutritivo e capacidade econômica satisfatória. Resíduos de camarão 

entende-se como as partes não comestíveis como casca, cabeça e cauda, porém  através do 

beneficiamento e uso de tecnologias do pescado podem ser transformados em subprodutos. O 

presente trabalho tem como objetivo utilizar a farinha de cefalotórax de camarão (Litopenaeus 

vannamei), com o intuito de transformar esses resíduos em matéria prima para novos 

produtos, especificamente no empanamento de nuggets, aproveitando aparas de peixes 

fornecidas de peixarias do litoral do Piauí, apresentando uma forma produtiva de 

reaproveitamento do pescado como mais uma alternativa de renda para as familias do litoral 

piauiense.  

Palavras-chave: pescado; cefalotórax de camarão; farinha; nugget. 

Introdução 

A realidade do setor de alimentos no Brasil, com o consumidor exigindo conveniência, 

higiene e produtos mais nutritivos, impulsiona ao desafio na obtenção de produtos 

competitivos. As interfaces das pesquisas nas áreas de conhecimento de piscicultura e de 

tecnologia do pescado se estreitaram, pois o recurso pescado cultivado, tão bem sucedido na 

produção nesta última década, depende, para se tornar uma atividade rentável, do 

beneficiamento e do processamento para chegar ao consumidor na forma de produto com 

valor agregado e competitivo. O valor agregado em produtos provenientes da piscicultura não 

deve necessariamente estar vinculado à elaboração de produtos sofisticados e modernos e sim, 

prioritariamente, à qualidade intrínseca do pescado ou matéria-prima utilizada 

(GONÇALVES, 2004). 
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Os produtos de pescados são alimentos com alto valor nutritivo, excelentes fontes de 

proteína, cálcio, ácidos graxos insaturados e vitaminas do complexo B (KIRSCHNIK; 

VIEGAS, 2007). De acordo com os autores as proteínas de pescado apresentam elevado valor 

nutricional, com digestibilidade ao redor de 90%, coeficiente de eficiência proteica superior 

ao da caseína (2,9), sendo o escore químico de aminoácidos de 100% para diferentes peixes 

de água doce.  

O cefalotórax do camarão, segundo Fernandes (2009) com baixíssimo valor comercial, 

é uma fonte de poluição ambiental, além de gerar custos adicionais durante o seu descarte, 

reduz a margem de lucro do sistema de produção e nos últimos três anos foi produzido no 

Brasil, aproximadamente 50.000 toneladas de camarão descabeçados sendo os resíduos 

descartados pelas unidades processadoras sem ter um aproveitamento tecnológico.  

Os resíduos (cefalotórax, exoesqueletos) gerados durante o processamento de 

camarões são constituídos por quitina, proteínas, carbonato de cálcio e pigmentos 

(DAMASCENO, 2007), compostos estes que aumentam o interesse em seu aproveitamento, 

buscando alternativas à sua disposição final, com vistas ao desenvolvimento de produtos de 

valor agregado (BORGES, 2002).  Com o intuito de transformar esses resíduos em matéria 

prima para novos produtos, a proposta deste trabalho foi elaborar uma farinha a partir do 

cefalotórax de camarão marinho (Litopenaeus vannamei), que seria utilizada no empanamento 

de nuggets de pescado. 

 

Metodologia  

O processo de elaboração da farinha foi realizado no Laboratório de Tecnologia 

Aplicada ao Pescado da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso em 

Parnaiba-Pi. A aquisição do subproduto(cefalotórax) foram adquiridas de fornecedores do 

município de Luís Correia- Parnaíba-Pi. 

O material de estudo foi submetido a processo de higienização, consistindo numa 

limpeza prévia através de lavagem com água corrente para a retirada de impurezas, em 

seguida realizou-se um cozimento sob temperatura de 100ºC, por um período de 10 minutos. 

O material foi submetido a autoclavagem por 15 minutos.  

A moagem foi realizada em moinho martelo de bancada. O material moído foi levado 

à estufa de ventilação forçada a uma temperatura de 95ºC por um período de 12 horas. Após 
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esse tempo a farinha foi novamente moída, pesada com o objetivo de se obter uma textura a 

mais fina possível e assim influenciar no seu rendimento. A farinha obtida será acondicionada 

em recipiente de polietileno e armazenada em temperatura ambiente para posterior realização 

das análises. Para a formulação da farinha de cefalotórax camarão foi adotada parcialmente, a 

metodologia citada por (FERNANDES, 2009).  

A elaboração dos nuggets foi realizada de acordo com a metodologia sugerida por 

(MORAIS et al, 2010). Após aquisição das aparas de peixe, estes foram submetidos a um 

período de descongelamento sob temperatura ambiente, mais ou menos 25ºC, logo após 

moídos em processador doméstico, para obtenção de uma massa, que será utilizada no preparo 

dos nuggets.  

Após a obtenção da massa, os ingredientes serão adicionados e homogeneizados 

durante um período de aproximadamente 10 minutos. Em seguida, estes serão moldados 

manualmente e passados pelo processo de empanamento. Após o empanamento, os nuggets 

foram acondicionados em embalagens de poliestireno expandido e cobertos com filme 

plástico, sendo logo em seguida, armazenados em congelador sob uma temperatura de 4ºC. 

 

Resultados e discussões 

A farinha da cabeça de camarão marinho (FCCM) se origina a partir da desidratação 

de resíduos da indústria carcinícola e é basicamente composta por cabeças, exoesqueletos e 

pequenos camarões e no processamento do camarão 50% do peso do animal resulta em 

subproduto durante a industrialização. Somente a cabeça é responsável por cerca de 44% 

desse resíduo (GERNAT,2001).   

O valor nutricional da farinha de resíduo de camarão depende da quantidade de 

exoesqueleto, composto principalmente de quitina que forma parte do complexo proteico e 

apresenta baixa digestibilidade (FANIMO et al., 2000).  

 

Conclusão 

Os produtos reestruturados oferecem inúmeras vantagens, por serem desossados, 

possuírem tamanho e formato apropriado, proporcionarem menor perda durante o cozimento, 

além de serem fáceis de aquecer e servir, por serem empanados e pré-fritos. A farinha como 
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subproduto do cefalotórax de camarão que seria descartado constitui, portanto, um produto 

com alto valor agregado associando-se com o nugget de aparas de peixes obtendo-se um 

alimento com alto teor nutritivo, portanto mais uma alternativa de renda para as famílias do 

litoral piauiense. 
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Tabela 

Tabela 1: Material utilizado na formulação dos nuggets de pescado 
  MATÉRIAS UTILIZADOS QUANTIDADES 
Aparas de peixes Porção 400g 

Abobrinha 450g 

Batatinha 150g 

Sal 3g 

Condimento 12g 

Trigo 15g 

Margarina 20g 

Farinha de cefalotórax 50g 
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Resumo 

O presente trabalho tem como propósito a introdução de técnicas aplicadas para 

a fabricação de hambúrguer de peixe, a partir de espécies de baixo valor econômico em 

comunidades do litoral piauiense. O incremento do conhecimento de novas tecnologias 

de se usar o que antes seria minimizado e não valorizado, poderá ter excelentes 

resultados como aumento de renda e geração de empregos, além de contribuir com o 

meio ambiente em relação a muitos resíduos prejudiciais. Há também a interação entre 

comunidade e universidade que de uma maneira geral promove a troca de informações e 

conhecimentos, sendo, portanto uma ação benéfica a todos os participantes e que 

indiretamente também envolve toda a sociedade em geral.  

Palavras chave: Tecnologia; hambúrguer; Comunidade 

Introdução  

Com uma elevada quantidade de proteína animal, a presença das vitaminas A, 

B1, B2, B6, C, D e E, elementos minerais muito importantes para o ser humano, como o 

sódio, ferro, cobre e zinco, a carne oriunda de peixes tem alto valor nutricional e é 

muito saudável (RURALNEWS, 2013).  

De acordo com Dutra; Costa (2011) a carne de peixe deve ser consumida desde 

os primeiros anos de vida, uma vez que possui minerais essenciais como cálcio, fósforo, 

potássio, ferro e apresenta excelentes características sensoriais e nutricionais, como 

carne saborosa, baixo teor de gordura e de calorias. Ele também ressalta que é 

importante um melhor aproveitamento da carne de peixe, além de desenvolver produtos 

derivados de pescado de fácil e rápido preparo e agregar valor a esse tipo de carne na 

forma de embutidos.  
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O hambúrguer pode ser definido como um aglomerado de carne moída ou 

picada, onde são adicionados sal de cozinha e de cura, além de alguns condimentos, 

sofrendo em seguida uma moldagem e por fim o congelamento (LARA et al. 2007). Há 

hoje uma grande variedade de hambúrguer: hambúrguer de carne bovina, suína, frango, 

peixe, caprino, ovino, peru etc. com ênfase no hambúrguer de peixe onde pode ser feito 

de vários tipos de espécies, podendo ser dos mais variados derivados do pescado, como 

de filé, das aparas do filé, dentre outros. E ainda sendo feito de peixe, agrega valor ao 

produto por ter um baixo valor calórico. 

Este trabalho teve como objetivo realizar o aproveitamento integral de pescados 

de baixo valor comercial capturados no litoral piauiense para a elaboração de 

hambúrgueres e assim agregar um maior valor ao produto final. Pretendendo a expansão 

da tecnologia para as comunidades que residem no litoral piauiense. 

Material e Métodos  

 Foram adquiridos amostras de peixes capturadas e selecionadas no litoral 

Piauiense, Luís Correia e Morros da Mariana. Logo em seguida, as amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos e levadas ao Laboratório de Beneficiamento do 

Pescado da Estação de Piscicultura da Universidade Federal do Piauí/Campus Ministro 

Reis Velloso, Parnaíba-Pi.  

 As amostras foram submetidas ao processo de evisceração, filetagem e moagem. 

Na moagem foram acrescentados a carne e os temperos, estes estão apresentados em 

suas devidas quantidades na tabela 1.  Uma massa homogênea foi formada e modelada 

em formato de hambúrguer utilizando prensas em formatos circulares. O material foi 

levado à geladeira por 30 minutos para fortificar mais o gosto. Após esse tempo passou 

por uma cobertura de ovo e depois farinha de rosca e foram para a geladeira por mais 30 

minutos e depois fritados.  

 Os manipuladores do produto elaborado seguiram as normas das Boas Práticas 

de Manipulação de Alimentos (ANVISA, 2004), onde se exige higienização das mãos, 

bancadas e utensílios, o uso de luvas, de toucas descartáveis e bata, ressaltando também 
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a atenção os critérios de tempo e temperatura, para que assim as condições higiênicas 

sanitárias adequadas do produto final estejam garantidas.  

Resultados e Discussão  

 Com a introdução do projeto Tecnologias Aplicadas ao Pescado nas 

comunidades pesqueiras do litoral do Piauí os moradores poderão ter uma nova 

concepção a respeito das técnicas de utilização dos pescados de baixo valor, que antes 

eram desperdiçados. O conhecimento adquirido possibilitará uma maior geração de 

emprego e renda para as famílias que tem na pesca sua forma de subsistência.  

Conclusão 

 O uso consciente dos mais diversos materiais, sejam orgânicos ou não, é 

extremamente valorizado nos dias atuais. A aplicação de novas tecnologias nos mais 

variados setores pode agregar um valor imensurável a qualquer tipo de coisa, inclusive 

pescados que antes seriam desvalorizados. Com o aperfeiçoamento de técnicas e 

transmissão de conhecimentos para comunidades  menos favorecidas, a expansão de 

como se usar adequadamente qualquer produto poderá trazer excelentes resultados para 

toda a sociedade.   
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Tabela 1: Material utilizado na formulação hambúrguer de peixe 
MATERIAIS UTILIZADOS QUANTIDADES 
Carne de Peixe 700 g 

Alho 3 dentes 

Limão 1 unidade 

Sal  a gosto 

Pimenta calabresa a gosto 

Dill seco a gosto 

Erva de Provence 

Cheiro verde 

Ovo 

Farinha de rosca 

Farinha de milho para polenta  

a gosto 

a gosto 

1 unidade 

¾ de xícara (chá)  

½ xícara (chá)   

 

 

IV SEMEX 460

http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=999
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Resumo 

O presente estudo tem como finalidade analisar a viabilidade econômica e financeira de uma 

mini-usina de beneficiamento de pescado em Parnaíba-PI. A agregação de valor ao pescado 

pode ser considerada uma alternativa de geração de renda para famílias de pescadores. Como 

procedimento metodológico foram levantadas informações sobre o mercado, o investimento 

necessário, os custos de produção, a rentabilidade e lucratividade estimada para o 

beneficiamento de xx quilos de pescados ao mês. Como resultado tem-se que a implantação 

da usina de beneficiamento é viável economicamente e poderá gerar renda e ocupação para as 

organizações de pescadores da região. 

 

Palavras-chave: Pescados; Investimentos; Rentabilidade; Lucratividade. 

 

Introdução  

No Brasil, segundo a Agência Paulista de Tecnologia Agroecológica (APTA) apenas 12% 

dos pescados são industrializados, um valor muito baixo tendo por base a outros tipos de 

carne como de aves, bovinas e suínas. Esta realidade é estendida para o pequeno litoral do 

Piauí, que possui grande variedade de pescados, e muitos com baixo valor no mercado. Desse 

modo, o beneficiamento de pescados é uma maneira de agregar valor a esse recurso, 

possibilitar aumento de renda para as famílias de pescadores da região e para empreendedores 

locais. 

Diante disso, este trabalho objetivou estudar e analisar a viabilidade econômica e 

financeira de uma mini-usina de beneficiamento de pescados no município de Parnaíba (PI). 
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sustentabilidade para comunidades do litoral piauiense / Coordenadora: Sandra Helena Mesquita Pinheiro. 
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Para tanto, o estudo foi considerado a implantação da usina com capacidade de produzir 

40kg/dia, ou seja, foram estimados os indicadores de viabilidade econômica para 960kg/mês 

de fishburgueres (carne de hambúrguer de pescado).  

Este trabalho está estruturado em seções, sendo a primeira a introdução trazendo a 

fundamentação teórica, a segunda a metodologia utilizada para a pesquisa, a terceira os 

resultados e discussões e por último as considerações finais dos autores. 

 

Investimento: decisão de risco 

Segundo Batalha (2009) a quantidade que uma agroindústria deve produzir 

inicialmente está diretamente ligada à decisão do quanto produzir considerando os indicadores 

de viabilidade econômica, como os custos de produção, os investimentos necessários, e as 

taxas de retorno. Sendo que a ideia principal do empreendimento moderno é de agregar valor 

ao produto, seja pela qualidade, padronização, seleção, processo de produção, ou 

incorporação de etapas simples, de pré-processamento, conservação, limpeza e/ou 

embalamento. 

No entanto a decisão de investir em determinada atividade exige uma análise mais 

aprofundada de informações e alternativas com o intuito de diminuir os riscos e incertezas. 

Para tanto, são realizadas projeções em que são consideradas variáveis como tamanho de 

mercado, preços, custos de capital, custos operacionais, entre outras. (SEBRAE, 2014) 

 

Mercado consumidor de pescados 

O consumo de pescado está em alta no mundo inteiro, portanto cada vez mais 

procurado pela população, em todas as faixas de renda. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda o consumo anual de pescado de pelo menos 12 quilos por habitante/ano. 

Acima da média de consumo dos brasileiros que é aproximadamente de 9,75 quilos de 

pescados por habitante/ano. Visto que os pescados são ricos em proteínas e ácidos graxos 

essenciais, fundamentais para o desenvolvimento e crescimento dos jovens (BATALHA, 

2009). Aliados a estas excelentes condições nutricionais, o produto oferece também sabor, 

odor, cor e formato bastante atraentes. 

Resalta ainda outras características dos pescados, como alimentos saborosos de baixo 

teor lipídico, baixo conteúdo de colesterol, baixo valor energético e de alta digestibilidade. 

Dessa maneira, é fácil conquistar esse mercado, os empresários devem está atentos às novas 

tendências tecnológicas de aproveitamento racional dos recursos naturais, e aos anseios do 

público alvo, que tendem a produtos saudáveis, produzidos de forma sustentável.   
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Entretanto, o objetivo de um empresário será facilmente alcançado se ele planejar, ou 

seja, projetar resultados e verificar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento. 

Portanto, é de fundamental importância conhecer o mercado, analisar os gastos com 

investimentos, os seus custos de produção, para então prevê uma rentabilidade e lucratividade 

do capital do investido (CORREIA NETO, 2009). 

 

Indicadores de viabilidade econômica 

Custos são as despesas da produção, como esclarece Carvalho (2000), se constitui no 

gasto explícito realizado pela empresa para a aquisição dos recursos necessários a produção. 

Podem ser classificados como custos fixos e custos variáveis.  

Sendo que os custos fixos são aqueles que não variam com a produção, enquanto que 

os custos variáveis são aqueles que variam conforme a produção (PINDYCK e RUBINFELD, 

2006). 

A rentabilidade é o grau de rendimento adquirido por determinada atividade 

proporcionado por determinado investimento e pode ser expresso pela porcentagem de lucro 

em relação ao investimento, de acordo com Santos et. al (2006). 

Fórmula:  

Rentabilidade =   100
toinvestimen

lucro , sendo: 

CustoceitaLucro  Re ;  

preçoquantidadeceita Re ; 

A lucratividade é a mensuração do grau de rendimento de uma atividade produtiva, 

utilizando-se da relação do lucro e receita adquirida com a venda dos produtos (SANTOS et 

al, 2006). O investimento é a aplicação de recursos que levam ao crescimento da capacidade 

produtiva de uma determinada atividade.          

Lucratividade = 100
receita
lucro

 

A partir desta definição é importante que o dono do empreendimento, leve em conta 

todos os custos, utilizando o preço de mercado adequado, assim deve ser analisado todos os 

insumos e produtos aos seus custos de oportunidade.  

 

Metodologia 

Conforme Gil (2002), a pesquisa teve como procedimento metodológico, a coleta de 

dados secundários, através de livros, sítios, pesquisas na área de agroindústria de pescados, 
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enquanto que a metodologia utilizada para o cálculo do custo de produção, rentabilidade e 

lucratividade da produção de fishburguer está baseada em estimativas, considerando que para 

cada 1 kg de peixe inteiro renderá 0,7kg de carne de peixe, ou seja, foi considerada uma perda 

residual de 30%. Os valores usados nos cálculos são os encontrados no mercado, sendo o 

levantamento dos preços realizados entre os dias 07 e 24 de julho de 2014. E os cálculos dos 

indicadores são referentes à produção mensal estimada em 960kg/mês.  

  

Estudo de viabilidade econômica da produção de embutidos a base de pescados  

O estudo de viabilidade econômica e financeira do beneficiamento de pescados é de 

fundamental importância para o desenvolvimento das comunidades pesqueiras da 

microrregião Litoral Piauiense, visto que incentiva empreendedores a agregar valor aos 

recursos pesqueiros locais possibilitando a melhoria da renda do pescador, além de gerar 

ocupação e renda para suas famílias.  

Desse modo, o estudo refere-se à implantação de uma mini-usina de beneficiamento 

de pescados com capacidade de produzir 40kg ao dia, ou seja, 960kg ao mês. Como 

resultados são analisados os principais dados necessários para o estudo, ou seja, os 

investimentos necessários para implantação da mini-usina de beneficiamento, os principais 

custos de produção e as projeções de resultados (rentabilidade e lucratividade). 

 

Caracterização do Mercado  

O consumo de pescados tende a aumentar, visto a preocupação da população jovem e 

adulta com a qualidade alimentar, cada vez mais se tem procurado por alimentos saudáveis e 

de fácil e rápido preparo. Associada a essa tendência, a cidade de Parnaíba tem sido alvo do 

processo de migratório, resultados do aumento de cursos universitários, a exemplo do curso 

de medicina na Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Velloso.  

A oferta de pescados é bastante grande, visto que o mercado de Parnaíba recebe 

pescados de todos os municípios do litoral piauiense, e de municípios vizinhos dos estados do 

Ceará e Maranhão, o que facilita o fornecimento de matéria-prima.  

A região não possui nenhum concorrente direto, todos os produtos na linha de 

embutidos são oriundos de empresas localizadas em outras regiões do País, embora com 

marcas reconhecidas nacionalmente. Entretanto, poucos são os produtos a base de pescados.  
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Investimentos 

O investimento inicial para montar a mini-usina de beneficiamento de pescados com 

capacidade de produzir até 40 kg quilos de fishburgues por dia, será aproximadamente de R$ 

78.021,99, como detalha a Tabela 01. Sendo que 64,08% do investimento serão destinados à 

construção da unidade de beneficiamento e os 35,92% restantes serão para máquinas e 

equipamentos.  

Tabela 01.  Descrição do investimento estimado para usina de beneficiamento de pescado  

Descrição dos itens Quantidade Valor unitário Valor total 
Prédio  1 R$  50.000,00 R$  50.000,00 

Seladora a vácuo 1 R$       289,99 R$       289,99 

Balança eletrônica 10kg  1 R$       450,00 R$       550,00 

Moedor de carne 1 R$    3.609,00 R$    3.609,00 

Mesa de inox 1 R$       550,00 R$       550,00 

Ensacadeira 1 R$       849,00 R$       849,00 

Caldeirão para mistura 2 R$       899,00 R$    1.798,00 

Freezer horizontal 2 R$    1.609,00 R$    3.218,00 

Forma p/ Fishbúrguer 2 R$       379,00 R$       758,00 

Computador 1 R$    1.600,00 R$    1.600,00 

Impressora 1 R$       800,00 R$       800,00 

Moto-Caçamba  1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

TOTAL 
  

R$ 78.021,99 
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Com esta estrutura montada, a produção poderá aumentar ao longo dos anos seguintes, 

até atingir a capacidade total instalada.  

 

Custos de produção   

Foram estimados os custos de produção para a produção de 12.000 unidades de 

fishburguers. Considerando que os custos fixos sejam apenas R$49,27 referente as taxas de 

ligação da água e energia. E os custos variáveis totalizaram R$7.401,71 como descreve a 

Tabela 02. Portanto, ter-se-ia um custo unitário de R$0,62. 
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Tabela 02. Estimativa de custos de produção para 12000 unidades fishburguer ao mês 

Descrição  Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário    Valor Total 
Custos fixos 

Água  Consumo/mês 8                  4,60  

                 

36,80  

Energia Consumo/mês 10                  0,62  

                   

6,23  

Subtotal                43,03  
Custos variáveis 

Mão-de-obra (salário+ encargos 

sociais) Unidade 1              922,00  

                

922,00  

Matéria prima (pescado e 

insumos) Kg 1251                  4,00  

             

5.004,00  

Embalagens Unidade 12.000                  0,07  

                

840,00  

Energia Consumo/mês 200                  0,62  

                

124,68  

Água  Consumo/mês 80                  4,60  

                

368,00  

Material de limpeza verba ...              100,00  

                

100,00  

Subtotal 
           

7.358,68  

Total       
           

7.401,71  
Fonte: Pesquisa direta (2014) 

 

Desse modo, estima-se que os custos de produção para produção de 12000 unidades de 

fishburguers seja de R$ 7.401,71. Observando que os custos variáveis correspondem a 

99,42% dos custos totais da produção. 

O valor unitário do produto é uma soma de todos os custos para se produzir o 

fishburguers divido pela quantidade produzida, ou seja: 

Valor unitário: Custos totais / Quantidade = 0,62 

 Foi considerando que a mini-usina iniciará a produção utilizando apenas 100% da sua 

capacidade produtiva. 

 

Rentabilidade e Lucratividade 

 A rentabilidade esperada para micro e pequenas empresas é de 2% a 4% ao mês sobre 

investimento.   

A taxa de rentabilidade estimada para a usina de pescados foi calculada considerando 

preço de mercado do hambúrguer de carne bovina, R$0,80 a unidade e a quantidade 

produzida ao mês (24 dias x 500 fishburguers/dia) totalizando 12000 unidades, podendo 
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auferir uma receita é de R$9.600,00 ao mês. Considerando que o lucro é igual a receita 

(R$9.600,00) menos os custos de produção (R$7.401,71), tem-se um lucro estimado em 

R$2.198,29. 

Desse modo, podemos estimar que a mini-usina teria uma rentabilidade de 2,82%, 

portanto dentro dos parâmetros esperados para as micros e pequenas empresas que é de 2% a 

4% ao mês sobre investimento.  Se considerarmos o lucro sobre a receita, estima-se uma 

lucratividade de 22,90%. 

 

Considerações finais 

Considerando os dados estimados, pode-se concluir que a implantação da usina de 

beneficiamento de pescado é viável economicamente, visto que a rentabilidade do negócio 

estaria dentro dos parâmetros esperados para micros e pequenas empresas. Além de que 

possibilitaria a geração de emprego e renda para as comunidades de pescadores, visto que 

esses poderiam fornecer pescados para a usina, dando destino principalmente para os 

pescados de baixo valor comercial. Portanto, a produção de fishburgues nos moldes 

projetados traz resultados econômicos significativos, que poderão ser assimilados pelas 

organizações de pescadores ou empreendedores comunitários. 
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RESUMO 

 
Esse trabalho objetiva descrever a experiência de reunir temáticas de saúde de interesse da 

população masculina para produção de vídeos técnicos e educativos com vistas a práticas 

efetivas de promoção da saúde nesse segmento. O presente relato de experiência envolve da 

descrição da aplicação do arco de Maguerez como parte das ações do Programa de Extensão 

“Práticas de Enfermagem na promoção da saúde da criança, do homem e do idoso: arte, 

simulação e tecnologia - Segunda Etapa”. O presente relato de experiência envolve da 

descrição da aplicação do arco de Maguerez como parte das ações do Programa de Extensão 

“Práticas de Enfermagem na promoção da saúde da criança, do homem e do idoso: arte, 

simulação e tecnologia - Segunda Etapa”. Na segunda etapa do processo foi investigada junto 

aos profissionais da enfermagem a adesão às ações de promoção e prevenção à saúde do 

homem de 25 a 59 anos que ocorrem na saúde pública, todas as 14 enfermeiras apontaram que 

essa é mínima (utilizaram termos como difícil, insatisfatória, muito ruim e não muito boa que 

sugerem o mesmo). E três (21,4%) afirmaram que o homem só procura sua unidade de saúde 

quando enfermo. A segunda parte da obtenção de dados junto a comunidade o grupo se 

dirigiu diretamente aos homens. Esses homens responderam perguntas acerca da elaboração 

de vídeos educativos destinados a eles e as temáticas que eles tinham maior interesse de se 

aprofundar e de disponibilizar uma parte do seu tempo. Dentre as características citadas pelos 

homens participantes como atrativas em vídeos educativos direcionados a homens de 25 a 59 

anos, a maioria referiu a correspondência com a realidade 41 (29,3%), retratando situações do 

cotidiano no contexto social e cultural. Assim a construção de vídeos educativos partindo das 

necessidades levantadas junto aos sujeitos participes do processo podem favorecer melhor 

aceitação pelos homens e profissionais de saúde, resguardando as funções de ambos, no 

processo de educação em saúde. 

 

Palavras-chave: Saúde do Homem. Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Filmes e 

Vídeos Educativos. 
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 INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde 2009, tem implementado a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PSH). O foco na população masculina envolve o reconhecimento de que 

esse seguimento tem comprovada vulnerabilidade às doenças, exigindo aperfeiçoamento de 

qualificação para atender as necessidades de saúde de homens (BRASIL, 2008). 

O grande desafio, porém, é a sensibilização de homens para procura dos serviços de 

saúde, as poucas tentativas por meio de campanhas parecem não haver alcançado os efeitos 

desejados. Talvez compreender como os homens constroem sua masculinidade ajude a criar 

mecanismos para o acolhimento desse grupo populacional e para que se alcance a tão 

desejada integralidade da atenção à saúde (COUTO et al, 2010; FIGUEIREDO, 2005).  

Considerando que a prevalência da procura dos serviços de saúde por parte da 

população feminina é superior à masculina. No nordeste brasileiro, a maior proporção dos 

atendimentos em ESF foi para mulheres entre 15 e 49 anos (41,2%), enquanto a menor 

proporção dos mesmos foi para homens (7,7%) na mesma faixa etária, pode-se observar que 

os homens não priorizam a procura pelos serviços de saúde em seu estilo de vida (TOMASI et 

al, 2012). 

Aliado a isso esse segmento apresenta características cognitivas, afetivas, subjetivas, 

culturais e existenciais que favorecem uma adesão deficiente em ações preventivas e recepção 

de ações de promoção da própria saúde, muitas vezes pela concepção de senso comum de que 

o homem é mais resistente do que a mulher. Nessa lógica comprova-se que esse sujeito se 

expõe mais a riscos do que outros segmentos, seja em acidentes de trânsitos, lesões por 

agressões seja pela baixa adesão a tratamentos terapêuticos antes da instalação de doenças 

sistêmicas mais preponderantes após os 45 anos, como: circulatórias, digestórios, respiratórios 

e tumores (BRASIL, 2008). 

Pelo exposto esse trabalho tem como objetivo descrever a experiência de reunir 

temáticas de saúde de interesse da população masculina para produção de vídeos técnicos e 

educativos com vistas a práticas efetivas de promoção da saúde nesse segmento.  

MÉTODOS 

 O presente relato de experiência envolve da descrição da aplicação do arco de 

Maguerez como parte das ações do Programa de Extensão “Práticas de Enfermagem na 

promoção da saúde da criança, do homem e do idoso: arte, simulação e tecnologia - Segunda 

Etapa”.  
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O Arco de Maguerez se refere a um método de coleta, tratamento e análise de dados 

fundamento em aspectos educacionais freirianos. Trata-se de cinco etapas: 1. a observação da 

realidade com a finalidade de provocar uma visão global ou sincrética das temáticas 

pretendidas;  2. a  construção de uma maquete para identificar as variáveis ou pontos chaves 

dos problemas suscitados com a perspectiva de tratar os mais centrais ou medulares; 3. a 

teorização é a discussão sobre a maquete construída, é necessário agregar nessa etapa as 

contribuições das ciências para esclarecimento da temática em análise; 4. Proposição de 

hipóteses de solução as quais são confrontadas com os parâmetros da maquete do problema e 

5. A aplicação dos novos conhecimentos à realidade, visando a solucionar o problema. 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2008) 

Para operacionalização de cada etapa do Arco participaram do estudo 4 professores, 4 

colaboradores, 7 bolsistas estudantes de enfermagem e 5 de medicina. Totalizando 20 

participantes do universo acadêmico. No âmbito assistencial participaram do estudo 14 

enfermeiros da área de saúde pública e 140 homens captados em diversos espaços sociais 

masculinos.  

Inicialmente realizou-se um brainstorming ou “Chuva de ideias” com todo o grupo 

acadêmico com a finalidade de reunir temáticas de promoção da saúde do homem na 

perspectiva do grupo. Seguiu-se entrevista estruturada com profissionais de saúde com vistas 

a temáticas observadas na prática das mesmas para promoção da saúde do homem e 

posteriormente com a população masculina. 

Foram realizadas entrevistas por meio de questionários de diagnósticos com 

profissionais de saúde e a população masculina. Participaram 14 enfermeiras da atenção 

básica do município de Teresina, Piauí.  As enfermeiras responderam 5 cinco questões 

abertas. Essas respostas foram consolidadas e discutidas em grupo, a fim de socializar e 

discutir os achados.  

Foram abordados diagnostico estruturado com 140 homens na faixa etária de 25 a 59 

anos no município de Teresina, Piauí. Os ambientes de captação dos participantes abrangeram 

locais preconizados na PNH: quatros praças de grande fluxo, bares, centro público de lazer e 

prática de esportes, corpo de bombeiros e duas unidades básicas de saúde. 

O formulário semiestruturado constituído para o diagnóstico entre a população 

masculina consistiu de duas partes: a primeira abrangeu o perfil sociodemográfico e de saúde 

dos homens, e a segunda incluiu a enumeração de temáticas de interesse a serem abordadas 
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em vídeos educativos e de características para a confecção destas mídias de modo que fossem 

atrativas a homens no grupo etário do estudo. 

Essas etapas se referem a observação da realidade e definição de termos chaves 

propostos pelo arco de Maguerez. A partir do levantamento foram identificadas palavras-

chaves que direcionaram a busca de artigos científicos nas bases de dados CINAHL, Medline 

e LILACS sobre as temáticas suscitadas relacionadas à saúde do homem cumprindo a etapa 

de teorização do Arco. Resultando em 18 artigos analisados em língua inglesa e português. 

Após essas diversas formas de coletas de dados, finalmente, foram levantadas hipóteses, 

que originaram cinco temas para direcionar os roteiros dos vídeos, sendo definidos quatro 

educativos e um técnico, os primeiros com foco no publico masculino e o segundo nos 

profissionais de saúde da atenção básica. Os temas para elaboração dos roteiros foram 

selecionados pelos painel de especialista formado por professores e colaboradores do 

Programa. Para tanto os bolsistas do Programa forma capacitados com curso de teatro 

constando de conteúdos para elaboração de roteiros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brainstorming consiste em se estimular e coletar ideias dos participantes da reunião, 

um por vez e continuadamente, sem nenhuma preocupação crítica, até que se esgotem todas 

as possibilidades. Destina-se a superar as pressões da interação em favor da conformidade que 

retardam o desenvolvimento de alternativas criativas.  Obtido pela utilização de um processo 

de geração de ideias que incentive especificamente toda e qualquer alternativa, suspendendo 

qualquer crítica a elas numa verdadeira “tempestade de ideias” (ROLDAN et al, 2009). 

Muitas ideias acerca de temáticas de saúde do homem que poderiam ser utilizadas para 

a elaboração de vídeos educativos foram levantadas no decorrer do Brainstorming, entre elas 

foram levantados temas relevantes nos dias atuais como acidentes de trabalho, doenças 

crônicas: diabetes, hipertensão, além de associações feitas com as temáticas: 

violência/questões de gênero/alcoolismo, impotência sexual/fumo/sexualidade ou paternidade/ 

planejamento familiar,  além de temáticas muitas vezes esquecidas como deficiência física, 

estigma social e a relação ao acesso desses homens aos sérvios de saúde, etc.  

 Na segunda etapa do processo foi investigada junto aos profissionais da enfermagem a 

adesão às ações de promoção e prevenção à saúde do homem de 25 a 59 anos que ocorrem na 

saúde pública, todas as 14 enfermeiras apontaram que essa é mínima (utilizaram termos como 
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difícil, insatisfatória, muito ruim e não muito boa que sugerem o mesmo). E três (21,4%) 

afirmaram que o homem só procura sua unidade de saúde quando enfermo. 

O fato de os homens serem mais vulneráveis às doenças, entre elas as 

cardiovasculares, é com- provado por vários estudos comparativos entre homens e mulheres, 

nos quais, a despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, os 

homens não buscam serviços de atenção primária como fazem as mulheres. No entanto, se 

houvesse tal procura, muitos agravos poderiam ser evitados (MARINHO, 2010). 

 Dentre as ações de prevenção na Estratégia Saúde da Família 57,1% referiram que a 

mais realizadas foi a Consulta de enfermagem. A enfermagem vem ampliando, o seu espaço 

na área da saúde, tanto no contexto nacional quanto no cenário internacional. O enfermeiro 

assume um papel cada vez mais decisivo e pró-ativo no que se refere à identificação das 

necessidades de cuidado da população, bem como na promoção e proteção da saúde dos 

indivíduos em suas diferentes dimensões. O cuidado de enfermagem é, portanto, um 

componente fundamental no sistema de saúde local, que apresenta os seus reflexos a nível 

regional e nacional e, por isso, também motivo de crescentes debates e novas significações 

(BACKES et al, 2012). 

 O tema mais indicado para a elaboração tanto de vídeos educativos quando vídeos 

técnicos foi DST’s/AIDS. Tema este bem atual e que assola grande parte da população, em 

especial a masculina devido a dificuldade no rastreamento, prevenção e tratamento.  

 A segunda parte da obtenção de dados junto a comunidade o grupo se dirigiu 

diretamente aos homens. Esses homens responderam perguntas acerca da elaboração de 

vídeos educativos destinados a eles e as temáticas que eles tinham maior interesse de se 

aprofundar e de disponibilizar uma parte do seu tempo.  

 As temáticas de interesse vai em acordo com as doenças quem a Política Nacional de 

Atenção à Saúde do homem (2008), estas foram: doenças cardiovasculares, incluindo 

Hipertensão Arterial 79 (18,8%), prevenção e tratamento do câncer de próstata 64 (15,2%), 

saúde mental, abordando drogas, depressão, alcoolismo e tabagismo, 51 (12,1%), diabetes 36 

(8,6%), hábitos de vida saudável, incluindo alimentação adequada e prática de atividade 

física, 33 (7,9%), prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) 31 (7,4%), 

acidentes 16 (3,8%) e obesidade 10 (2,4%). 

Dentre as características citadas pelos homens participantes como atrativas em vídeos 

educativos direcionados a homens de 25 a 59 anos, a maioria referiu a correspondência com a 

realidade 41 (29,3%), retratando situações do cotidiano no contexto social e cultural.  
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Outros aspectos citados foram a apresentação do homem como protagonista 26 (18,6%), 

contendo informações científicas com linguagem simples e acessível 24 (17,1%), 

preferencialmente, discutidas por um profissional capacitado 16 (11,4%), de modo a 

desenvolver o conteúdo objetivamente. Quanto ao modelo de construção, foram citadas 

palestras 12 (8,6%) ou histórias simuladas de forma dinâmica e curta. Foram 10 (7,1%) os 

homens que não souberam descrever uma característica para a elaboração de vídeos 

educativos voltados para a saúde desta população. 

A captação dos dados coletados e analisados nesse processo de extensão revelam que 

atender a promoção da saúde de forma efetiva exige conhecer a percepção dos principais 

atores desse processo. O conceito de promoção à saúde vem sendo re-elaborado ao longo do 

tempo, principalmente nos últimos 20 anos. No Brasil a ideia possibilitou várias perspectivas 

entre as quais o desenvolvimento da Vigilância em Saúde na qual se busca integrar atividades 

de promoção, prevenção e cura articulando conhecimentos e técnicas originados da 

epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais em saúde (CANDEIAS, 1997). 

Candeias (1997, p. 210) provoca os profissionais de saúde ao concordar com Green e 

Kreuter (1991) afirmando que: 'define-se promoção em saúde como uma combinação de 

apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e condições de vida conducentes à 

saúde”.  O que pressupõe a necessidade de mesclar os múltiplos determinantes de saúde 

encontrados nesse estudo  com múltiplas intervenções.  

 

 CONCLUSÕES  

 No âmbito da atenção comunitária, há necessidade de enfermeiros e demais 

profissionais da saúde sustentarem suas abordagens que visam a saúde em preceitos 

educacionais que combinem as necessidades sentidas e não sentidas de informação da 

população alvo das ações de promoção. As temáticas elencadas para produção dos vídeos em 

foco serão certamente reconhecidas pelos homens e profissionais de saúde público dos vídeos 

pela participação dos mesmos no processo de consolidação do material educativos pretendido. 

A metodologia apresentada nessa ação extensionista fortalece a indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa para fazer extensão resultando em conscientização crítica sobre a saúde e 

sobre o seu papel na preservação e alcance de saúde efetiva para população masculina. A 

integração entre estudantes de graduação de enfermagem e medicina aproximam esses futuros 

profissionais do seu papel como equipe mínima de saúde e suas responsabilidades no 
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processo de promoção reflexiva e conscientizado em ações conjuntas de promoção da saúde 

no âmbito comunitário.  

Assim, a construção de vídeos educativos partindo das necessidade levantadas junto aos 

sujeitos participes do processo podem favorecer melhor aceitação pelos homens e 

profissionais de saúde, resguardando as funções de ambos, no processo de educação em 

saúde. 
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